


MUSHERS MIX: Helfoder för 
slädhundar i grovkornig pulver-
form. Löser sig snabbt i vatten, 
hög smaklighet. 
Omsättningsbar energi: 4070 
kcal/kg
Protein: 32%
Fett:   20%
HUNTERS MIX: Helfoder för 
jakt- och brukshundar. Fodret 
är i kulor. Kyckling-och fiskba-
serad. 
Hög smaklighet.
Omsättningsbar energi: 4070 
kcal/kg
Protein:  30%
Fett:   20%

KOBUK byter distubutör i Sverige. 
Återförsäljare:
Sverker Björk Tel: 0393-23054 
Kari Mette Sundal Tel:0647-723 56
Rose-Mary Åsberg Tel: 026-750 70
Jens Lundblad, Harmånger, Hälls-
ingland Tel:0652-320 36
Kjell-Åke Tjärnberg, Strängnäs,
Tel: 0512-255 47

Vi söker återförsäljare för 
Övre Norra och Mälardal om-
rådet. Intresserad? 
Ring: 0522-857 00, Nisse eller 
0303-7463 32, Håkan

KOBUK är det enda 
hundfoder på marknaden 
som är i pulverform.

KOBUK utvecklades av 
närings experter och elit-
hundkörare i Alaska. 

KOBUK har hög smält-
barhet och 
råvarorna är klassad som 
människoföda.



Medlemskap:
Årsavgiften är 200:-, familjemedlem 30:-. Medlemskap erhålles genom att sätta in avgiften
på vanligt inbetalningskort och ange namn, adress, ev. tel nr, ras/er, län och eget föd.år/mån.
på PG: 83 24 00-6, Kennelklubben. Glöm inte ange, att det gäller medlemskap i SPHK.
Adressändring:
Om Ni flyttar, meddela till: Eva Hultberg Ekstigen 4, 293 73 JÄMSHÖG Tel: 0454-49240
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POLARHUNDEN  är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben.
Tidningen skall i första hand vara en informationskälla med rapportering om kommande
och genomförda arrangemang och tävlingar i klubben.  Tidningen skall också ge informa-
tion om de polara spetshundraserna samt om hund och friluftsfrågor i allmänhet.
Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året. Mars,
juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige och
övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.

Tidningens  adress:
POLARHUNDEN, BOX 150, 830 19  STORLIEN
Redaktör: Wille Carlsson  Box 150,  830 19 Storlien.   Tel: 0647-70336
Mobiltelefon: 070-6744785
E-POST:  wille@fjellfotografen.se

Ansv.utgivare:
Wouter G. de Ridder Villaborg, Kvitsle 2696 830 02 MATTMAR Tel:0640-45100
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Medlemmar annonserar gratis under vinjetten ANNONSER i slutet av tidningen. De ska sändas skrift-
ligen till redaktören. Telefonuppläsning godtages ej.  Icke medlemmar kan också annonsera under
vinjetten för 60:-
Material till tidningen:  Redaktionen mottager tacksamt material om polarhundar, friluftsliv och berät-
telser och resultat från aktiviteter m.m. som kan vara av intresse i POLARHUNDEN
Vi förbehåller oss rätten att sovra bland materialet samt att rätta och förkorta insända artiklar. Bilder
emottages tacksamt. Det skall vara skarpa och kontrastrika bilder i svart-vitt, färgkort eller färgdia. Alla
bilder skall vara märkta med namn och adress.
Omslagsfoto: Fredrik Armstrand, Kiruna.
Baksidan: Foto: Lotta Antoninuson, Sälen. Wilma med sin ledarhund Fenris Ulven Kilak

ISSN 0282-478

Utgivningsdagar under 1998
Nr 3: manusstopp 6 aug. utkommer i september (2; a veckan)
Nr 4: manusstopp 20 sept. utkommer i oktober
Nr 5: manustopp  den  15 nov. utkommer julveckan

SPHK på Internet
http://hem2.passagen.se/polhund/



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 arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar för
en livskraftigoch god stam av polarhundar i Sverige.
Klubben arrangerar draghundstävlingar av varierande art, klövjeturer, kurser och andra aktiviteter där polarhundarnas särart
kommer till sin rätt.
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter.
Vi har idag cirka 1200 medlemmar.
Klubben är indelad i 6 distrikt. Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra distriktet, och Västra distriktet.

Sv. Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Wouter G. de Ridder

Villaborg, Kvitsle 2696
830 02 MATTMAR Tel:0640-45100

Sekreterare: Bitten Egnell
Finnvretsvägen 583,
741 92 KNIVSTA Tel:018 -385346

Kassör: Catarina Paaske
Österfanbyn
895 91 Bredbyn
Tel: 0661-10113

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Ingela Holmlund, Boden Tel: 0921-64370
Nedre Norra: Patrik Kuru, Bräcke Tel: 0693-71394
Gävle Dala: Stig Juhlander, Insjön Tel: 0247-70064
Mälardalen: Ulf Arretun, Västerås Tel: 0171-443054
Södra: Johan Hultberg, Orrefors Tel: 0454-49240
Västra: Lena Borg, Öckerö Tel: 031-967619

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda  officiella
Alaskan  Malamute: Jeanette Florin

Buustamon 1755
830 13 Åre Tel:0647-53175

Grönlandshund: Gunilla Mellgren
Viken 2358
840 12 FRÄNSTA Tel:0691-30202

Samojed: Kjell Jonsson
Winnbergsvägen 8
692 72 Kumla Tel: 019-572822

Siberian Husky: Birgitta Mjöberg
Västäng 3218
796 91 Älvdalen. Tel: 0251-41761
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Tävlingsekreterare:Allan Carlsson
Långedal 2297
450 71 Fjällbacka Tel. 0525-12404

Ungdomsanvarig:  Runa Jacobsson
Svärdliljevägen 73
165 77 Hässleby Tel 08-898108

Utställningsekr:  Inger Sidén
Gussjö Uland 32
871 92 Härnösand Tel 0611-30313

Utbildningsansvarig:  Annika Isaksson
Glåpen, 735 91 Surahammar
Tel: 0220-33134
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POLARHUNDEN
NR 2 1998

INNEHÅLL

el 0611-30313
ksson

ahammar

Snödrev ena dagen, plus åtta nästa dag. Vintern
tog plötsligt slut. Jag hann inte med. Sädesärlan
och staren var här tre dagar senare. Körde
hundarna en tidig morgon när det varit 1 minus
på natten. Det började med 500 meter
barmarkskörning innan vi kom på snö. Sedan
fick vi köra slalom mellan barmark och
vattensamlingar.
Det var för tre veckor sedan. Nu när jag skriver
detta är det den 14 maj och jag körde en nattur
till Norra Rensjön. Uppfärden gick i
minusgrader och hårt före. Snö hela vägen upp
till sjön. Sol och fiske under dagen. Hemfärd på
natten, men då var det mulet och 7 grader
varmt.
Blir det bara kalla nätter så blir det fler nattliga
turer. Det är härligt att kryssa sig fram på snön
och se och höra alla fåglarna. På barfläckarna
sitter ljungpiparen med sitt klagande läte.
Fjällvråken har kommit och i en pöl som bildats
i en tjärn såg jag ett knippar. Hundarna är
upplivade av allt spännande som rör sig i
naturen. Hararna har parningstid och dem är det
extra intressant att följa för hundarna. Det blir
mest att stå och pressa på bromsen.
En tung kvarnsten föll från mina axlar i vår när
jag äntligen tog mod till mig att sluta med
Åredraget. De senaste fem åren har det varit en
tung bit att hålla i men ändå var det lite sorgligt
på prisutdelningen. Visst tycker jag det är roligt
med Åredraget, inte bara tungt jobb. Det positiva
är den goda stämningen, aldrig klagomål hur
bedrövligt vädret eller banor är. Jag känner inte
igen de klagomål som förekommer på arrangörer
bl.a i denna tidning. Detta har jag aldrig eller
mycket sällan upplevt under de 20 åren. Kan det
bero på hundkörarkategorin?
Varm sommar på er. Wille.

Vintern fort slut

Fisketur till Norra Rensjön den 13-14/5
Jag med hundspann, kompisen Tomas med flyg.
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SPHK
HÖSTMÖTE I KLOTEN

29-30 augusti 1998
Officiell utställning

Domare Boo Lundström: Alaskan Malamute och
Grönlandshund

Domare Göran Hallberger: Samojed och Siberian Husky
Plats: Väg 233 mellan Kopparberg och Skinnskatteberg

Lördag
Utställning:
Valpklass (4-6, 6-9 mån.) inofficiellt 100 kr
Junior, unghund, öppen och championklass 200 kr
Champion samt veteran (7-10 år) 150 kr
Veteranklass (över 10 år) gratis
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar 3:e osv.100kr/st

ÅRSMÖTE OCH MIDDAG EFTERÅT

Söndag
Vagnrace.Anm.avg. 50:- Prisutdelning

Skriftlig anmälan till utställningen på SKK:s gamla blankett till Eva
Litsander, Solliden Gräveby, 705 93 Örebro. Sista anmälningsdag: 98-07-31
Avgiften betalas in på 293110-3 SPHK Mälardalen
Frågor om utställningen till 019-243078, Eva Litsander eller till 0586-12290
Ingrid Agefeldt.
Anmälan Vagnrace och middag till Georg Nyström, Laduängsborg, 730 50
Skultuna. Tel: 021-71012.
LOGI: Klotens fritidsby tel: 0580-31077, Thomas eller Annika.
Boka stuga i tid p.g.a. högsäsong för fritidsbyn. Tala om att det gäller
Polarhundsmötet. Sista anmälningsdag 30/7.

VÄLKOMNA
Arr: SPHK Mälardalen
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Stora förväntningar hade ställts på EM som
i år skulle köras i Wallgau, Tyskland.
Tidigare resultat och ambitiösa förberedel-
ser gav all anledning till optimism inför
landslagstruppens avfärd. Optimismen
övergick alltmer i förtvivlan ju närmre
tävlingsdagen man kom. Wallgau kunde
nämligen ståta med försommarvärme, upp
till 18 grader varmt på dagarna. Arrangö-
rerna trodde på ett under och varken
flyttade eller ställde in utan körde snö för
glatta livet och hade fått till en smal
snösträng som man började köra på första
dagen. Is, gräs, grus, vatten och lite snö var
underlaget som man tävlade på. Hundarna
hade ingen större lust att springa i snö-
modd när det fans barmark vid sidan om.
Andra dagen avlystes eländet men trots det
delade man, (helt enligt reglerna) ut
medaljer i de grenar som kunnat påbörjas.
Svenska medaljresultat:
4-spann Ingela Engholm Brons
6-spann Agneta Högberg Guld

Gunilla Bottke Silver
Pulka, jun Anders Lundqvist Brons
Det gäller att inte vara bortskämd om man
skall klara sig ute i den stora världen och
glädjande är då att kunna konstatera att de
svenska toppåkarna pallar både fysiskt och
psykiskt för det mesta i den här vägen.
På hemmaplan finns det också problem
och ett av de större i dagsläget är vårat
kära jordbruksverk som producerar
föreskrifter och direktiv utan att förklara
för de verkställande instanserna hur
tillämpningen skall ske. Hur skall man
annars förklara följande veterinärs-
kostnadsfakturor.

Östersund WC ca: 100 startande, 2-dagars,
(ej medeldist.) 32 000:-
Åsarna PM ca: 120 startande, 3-dagars,
medeldistans 16 000:-
Överstby SM ca: 55 startande, 3-dagars,
medeldistans 23 000:-
Debiteringen 540:-/timme och på vardagar
mellan kl 8.00 och 17.00, 360:-/timme,
milersättning 30:-/mil. Denna höjning på
50% trädde i kraft 1/1-98 och meddelades
SDSF och SKK den 10/3-98. Denna god-
tycklighet och arrogans kan vi givetvis inte
finna oss i för då försvinner den sanktione-
rade och seriösa delen av sporten och
dörrarna öppnas för jippomakare som
garanterat inte offrar några pengar på
varken djur eller människoomsorg. Dialo-
gen med jordbruksverket måste gå vidare
för man får ju hoppas att det är okunnighet
och inte ondska som ligger i botten till
detta fantastiska utfall. Jag är ganska
övertygad om att djurskyddet kan
tillvaratagas fullt ut på ett betydligt
kostnadseffektivare sätt. Vi måste kräva att
få återgå till att enskilda veterinärer eller
djursjukhus kan få sponsra oss med hela
eller delar av insatsen samt att de
veterinärer som skickas ut är lika kvalifice-
rade på draghundar som debiteringsnivån
förespeglar. Ni som planerar tävlingar där
veterinärmedverkan krävs, tala med en
veterinär innan och kom överens hur
kontrollen skall utföras och vilken tid det
skall ta så att ni i förväg kan att ställning
till om ni skall köra eller ställa in.

SDFS - nytt.
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Åsarna och Överstbyn har fått sina räk-
ningar reducerade efter granskning av
debiteringsunderlaget, finns det fler
liknande fall är jag mycket intresserade.
Hör av dig till Allan 0525-12404.

Från samnordiska konferensen i Oslo den
25 - 26/4 kan meddelas att Nordiska
Mästerskapet i sprint har återuppstått och
för att kunna bli nordisk Mästare skall man

ha deltagit i både SOC och Norgames. Man
beslutade även att införa Nordiskt Mäster-
skap för juniorer. Dessa skall köras vartan-
nat år i Sverige resp. Norge.
Fasta tävlingsveckor beslutades för
Norgames vecka 2, SOC vecka 12, SM och
NM i sprint vecka 4. Detta är utan tvekan
mycket positivt att samarbetet över
gränsen utökas.
Allan Carlsson

Evenemangskalender
Skicka några dagar innan nästa numers manusstopp, uppgifter om datum,

ort, typ av evenemang och kontaktnamn med telefonnummer till
Allan Carlsson, Långedal 2297,

45071 Fjällbacka, tel. 0525-12404

Dat. Ort Evenemang Kontaktperson

29-30/8 Kloten Årsmöte SPHK+utsäll.+vagnrace Georg 021-71012
12-13/9 Tiveden Utsäll.+vagnrace+div Allan 0525-12404
7-8/11 Ranebo Vagnkörning Ulrika 0526-30102
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G Ä V L E  D A l a

Klubbdress
Gävle – Dalas årsmöte beslöt  redan förra året om
gemensam dräkt.
  Styrelsen har inte varit driftig i frågan. Vid årets
möte visades dock denna overall och godkändes.
  Vindoverallen, (Hartford av märket Clique) är
tvådelad i polyester med skönt bommulsfoder.
Välförsedd med dragkedjefickor. Verkar vara av
god kvalitet och kan säkert fungera  både vinter-
tid i spåren som vindplagg eller sommartid. Tvät-
tas vid 40 grader, Färgen är tredelad med huvud-
färgen grön. (Mossgrön)/mörkmarin /röd.
Tryckt med Gävle- Dalas loggo i vitt på vänster
ärm/axel
.För att beställa måste du sända in kupongen eller
kopiera den om du inte vill klippa i tidningen.
Till
SPHK Gävle- Dala
c/o Lena Vikström Enviksbyn 54
790 26 Enviken.

 Märk kuvertet :Klubbdress

Beställningen är bindande, men eftersom vi inte vet hur många som vill pryda sig med
dräkten, kan inte priset fastställas. Priset är till självkostnad, beroende på antalet beställ-
ningar, dock högst 429:- och lägst kan det bli 384:-plus ev. postens avgifter.
  Beställningen till Lena senast 98.06.30.
Efterbeställning kan göras men då blir dom till högre pris.
Visar det sig, mot förmodan, att allt för få beställningar kommer in, förbehåller sig styrel-

sen att ställa in ”Klubbdräktsplanerna”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag beställer......st Vindoverall storlek S M L XL XXL

......st Vindoverall storlek     S     M     L     XL     XXL

Namn.....................................................................................
Adress......................................................Tel.........................

Underskrift.............................................................................
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GÄVLE - DALAs barmarksaktiviteter 1998

�13/6 Klövjetur till Dragbergsgata.
Info: Anders Edvardsson 0243-82660

�25-26/7 �Tjejvandring�
2- dagars Klövjetur med utgångspunkt från Lillhamra.
Tjej med hund från hela landet välkomna.
Info: Lena Vikström 0246-23434
Monica Hemberg Caesar 023-40523

� 28-30/8 Fjälltur/klövjetur i Grövelsjöfjällen.
Info: Stig Juhlander 0247-70064

� ?/9 Vagnsrace
Plats ej bestämd.

GÄVLE-DALA har haft årsmöte.
Nya styrelsen och andra grupper ser ut som följer:
Ordförande: Anders Edvardsson
Vice ordförande: Gunnar Olsson
Sekreterare: Monica Hemberg Caesar
Ordinarie ledamöter: Pär Jansson

Mats Gelotte
Suppleanter: Lena Vikström

vakant
Kassör: Lennart von Bergen
Revisor: Sylvia Loos
Revisorsuppleant: Erik Sundin
Tävlingsansvariga+ Fäboddragskommitté:

Stig Juhlander
Gösta Karlberg
Raymond Carlsson
Kerstin Carlsson
Ingegerd Holmberg
Lena Westin
Anders Juhlander
Roger Mjöberg
Ove Fundin
Joakim Sjöblom

Utställningsansvariga: Ingegerd Holmberg
ev. Lena Westin

Bingolottoansvarig: Mia Borg
Valberedning: Anders Juhlander

Martin Bröms



Grönlandshund
Ordförande. Gunilla Mellgren  0691-302 02 Kassör. Annica Johansson  0613-20722
Sekreterare. Jan Nordlöv  063-303 32 Ledamot. Anders Edin 0640-130 45
Ledamot. Lars Hammarfalk 0682-220 75 Hundförm. Kari-Mette Sundal  0647-723 56
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Utställningsbestämmelser
Rasklubbens styrelse har under våren
svarat på en remiss från Kennelklubben
angående utställningsbestämmelser.
Kennelklubben hade utställnings-
bestämmelserna ute på remiss i slutet av
1996 och då var vi mycket kritiska mot
förslaget. Nu har man återkommit med ett
reviderat förslag som Rasklubben ställt sig
positiv till.
Syftet med revideringen var ursprungligen
att göra de svenska utställnings-
bestämmelserna mer lättillgängliga och
anpassade till övriga europeiska länders.
Det nya förslaget innebär för vår ras i
korthet:
- Hund äger endast rätt att deltaga i en
klass.
- Junior- och unghundsklass bedöms som
idag. De hundar som domaren anser ska
gå vidare till tilldelas CK.
- Öppen klass bedöms som idag och 1:a
pristagarna placeras i en nyskapad
konkurrensklass. De hundar som domaren
anser ska gå vidare tilldelas CK.
- Bruksklassen blir en klass med kvalitets-
bedömning och en brukskonkurrensklass
för 1:a pristagarna införs. De hundar som
domaren anser ska gå vidare tilldelas CK.

- Championat- och veteranklasserna
bedöms och premieras som idag, dvs CK
tilldelas de hundar som ska gå vidare.
- Alla hundar som tilldelas CK tävlar i bästa
hanhunds-/tikklass och konkurrens-
placering sker som idag. Vinnande hund
tilldelas certifikat.

Ny rasstandard
Det är en ny rasstandard för grönlands-
hund på gång. Rasklubben gav under 1996
synpunkter på det utkast som Dansk
Kennel Klub hade upprättat. Utkastet
omarbetades till ett förslag som Rasklubben
yttrade sig över i mars i år. Det nya försla-
get skulle behandlas av NKU-AU den 4-5
april och därefter sändas till FCI som ny
standard. Vi kommer att presentera den
nya standarden i Polarhunden när Ras-
klubben får den.

Nya regler för drag- och
championatprov
Kennelklubben har på Rasklubbens begä-
ran ändrat reglerna för polarhundprov
(dragprov) och polarhundtest (championat-
prov). Jag återkommer i höst med en
redovisning.

Ordförande har ordet...
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Avlagda prov under vintern
Ett antal polarhundprov (dragprov) och
polarhundtest (championatprov) har
avlagts under vintern. Godkänt polarhund-
prov rekommenderas av Rasklubben innan
man avlar på en hund och är en förutsätt-
ning för att hunden ska bli utställnings-
champion i Sverige.

Nederhögen 6-7 februari 1998
Manitsoq (T) N31836/93, ägare Åke
Wedin. Polarhundprov och polarhundtest.

Nerriviks Inuk (H) S42546/92, ägare Åke
Wedin. Polarhundtest.

Jogging Dogs Uncas (H) S23010/90, ägare
Gunilla Mellgren. Polarhundtest.

Tomak (H) N31837/93, ägare Gunilla
Mellgren. Polarhundprov och polarhund-
test.

Nerriviks Qila (T) S42547/92, ägare
Gunilla Mellgren. Polarhundtest.

Koppången 7-8 mars 1998
Tinkas Äpar Niak (H) N44016/91, ägare
Lennart och Ulla Andersson. Polarhund-
prov och polarhundtest.

Taiga (T) S22319/94, ägare Anders
Edvardsson. Polarhundprov.

Varggyllens Zodak (H) S58890/94, ägare
Anders Edvardsson. Polarhundprov.
Gunilla

S 29554/93 KING
e. S13024/89 Kangiaq
u. S26371/91 Gieriåive’s Cindy

N 21604/96 NATEQ BALTO
e. N06974/94 Nateq’s Kevitoque*
u. N05910/88 Cadiz av Wanvare*

N 21617/96 NAUSSOQ AV TASERMIUT
e. DK 25884/86 Appalu*
u. N 36943/88 Tikunganeq av Tasermiut*

S 24515/96 ROVALECO’S DUSTY-DOBRAQ IN DODGE
e. N 13207/93 KeraqII av Tasermiut*
u. S 11885/94 Rovaleco’s Brown Baffin-Bear*

N 23390/96 SUNA-SANIK’S ONLY ME AIGA
e. N 17423/95 Suna-Sanik’s Lucky Max*
u. N30450/88 Qornoqs Actic Ila Suna-Sanix*

S 61247/90 ZORRO
e. S 61411/83 Ruggen
u. N 07465/86 Ja-Nu’s Fia

HD resultat pr 98 02 02 HD-Fria: Märkningen: * = HD-fri. Förbehåll om att
stjärnan kan fattas på friröntkade föräldradjur i
denna lista då SKK´s listor  inte alltid visar
HD- status på föräldrarna.

Grönlandslöpet 1997
Lars Hammarfalk med lånad tik.

Foto: J-E Engebretsen
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En av de första som förstod värdet av att
använda eskimåhundar i polara trakter, var
Fritjof  Nansen, norsk polarforskare
(oceanografi). Han korsade 1888 Grönlands
inlandsis på skidor och övervintrade hos
eskimåerna, där han lärde sig mycket om
överlevnad och hundspannkörning.
Nansen utforskade polhavet med
ishavsskutan Fram, 1893-1896, och gjorde
tillsammans med Hjalmar Johansen ett
tappert försök att nå nordpolen 1895, med
hjälp av polarhundar. De nådde 86,4
grader nordlig breddgrad och återkom
efter övervintring via Frans Josefs land till
Norge 1896.

Roald Amundsen utforskade och seglade
Nordvestpassagen 1903-1906 som förste-
man med fartyget Gjöa. Han var en duktig
�elev� hos eskimåerna och var noggrann
med att anteckna och byta till sig utrust-
ning samt insåg eskimåhundens värde som
dragare. Dessa kunskaper skulle komma
Amundsen och hans mannar väl tillgodo
några år senare, när de blev först på
Sydpolen, 14 december 1991, tack vare sina
grönlandshundar.

När så dessa polarexpeditioner kom hem
till Norge, hade de med sig sina överle-
vande grönlandshundar.

NTK (Norsk Trekkhundsklubb) bildades 6
januari 1931, initiativtagare var Fritjof
Nielsen Moe (skeppsmäklare i Oslo) som
också blev klubbens första ordförande. De
flesta grönlandshundarna var i början av
trettiotalet avkommor efter Amundsens
hundar, således hade F. Nielsen Moe
�Fram� sonsonson efter Amundsens
�Obersten�, Amundsens berömda
grönlandshund som står uppstoppad på
Skiimuseet i Oslo, Holmenkollen.
Grönlandshunden Fram blev stamfader till
många med tiken Laila som stammoder.

NTK/F. Nielsen Moe importerade senare
ett större antal grönlandshundar från
Spetsbergen, som ursprungligen kom från
eskimåkolonin Angmagssalik på Öst-
grönland.

1936 fick NTK grönlandshundar från Helge
Ingstad (forskare, areolog) med namn som
Rörek, Raus, Rossa och Raude, alla röd-
bruna/vita samt Topsy med sex valpar.

Den tyska ockupationen av Norge vållade
stora problem för NTK och hund-
hållningen. Några hundar rekvirerades av
tyskarna och några blev undangömda.
Detta gjorde att det blev stora frånfall i bl a
valpsjuka mm.

Grönlandshunden i
polarexpeditioner och inom NTK
av Jan Erik Engebretsen, SPHK Västra
Källa: Artikel av Anne-Grethe Saetrang, Norsk Trekkhundklubb 1931-81, 50 års jubileumsbok
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Först på slutet av fyrtiotalet lyckades det
att importera några få hundar från Grön-
land. Xian var tvungen att börja om från
början igen. Den som utmärkte sig speciellt
var en importhund från Scoresbysundet,
Nordostgrönland 1949, Knoll av Reidar
�Rulle� Schau. En tik �Rena� också
importhund, från N/0 Grönland, av Edvin
Thorsen. Dessa fick två-tre kullar. Av dessa
finns idag inga avkommor.

1949 importerade lVTK en tik, röd/gul,
med namn �Siri�, denna tiken ligger
bakom som stammoder till flertalet av
klubbens hundar idag.

1951 fick NTK en fantastisk present i form
av 14 grönlandshundar från Royal Society
for Prevention of Cruelty to Animals
(Engelska Djurskyddsföreningen). Detta
skapade äntligen grundlaget för en ny
avelslinje. Hundarna hade varit utställda
1951 på den arktiska avd. under arr.
�Festival of Britain�. Via Norska
Djurskyddsföreningen kom de till NTK.
Samtliga hundar kom från Västgrönland.
Nämnas kan hundar som Nogger och
Nero, svarta/vita, som ligger bakom som
stamfäder till några av grönlandshundarna
inom NTK.

1956 importerades två tikar från Grönland.
Två år senare fick NTK 7 hundar från
samma djurskyddsförening som tidigare,
efter en sydpolsexpedition
av Fuchs (1957-58).

1959 mottog NTK 12 grönlandshundar som
hade varit med om en filinspelning i
Hudson Bay.

Kan nämnas att under tiden 1947 till 1963
blev det importerat 36 grönlandshundar till
Norge, majoriteten 30 st till NTK.

1964 fick man en hane, 1 1/2 år, samt 2
hanvalpar, 1 tikvalp, av danskan Tove H.
Larsen, dessa kom från västgrönland.

1969 fick NTK 15 hundar efter en tran-
sibirisk expedition - från Thule på N/V
Grönland över Nordpolen till Spetsbergen.
Två av dessa levde fram till 1979.

Under 70-talet och fram till 80-talet har
flera av NTK�s grönlandshundar utmärkt
sig bra, både på utställningar och icke
minst framför släden.

Om man studerar noga foton på F. Nielsen
Moe�s �Fram�, från 30-talets början, och ex.
vis �Goliat�, från 80-talet, alltså c:a 50 år,
skulle man tro dessa var från samma kull!

NTK driver ambulanskörning, vintertid i
Nordmarka utanför Oslo i samarbete med
Oslo Omegn Hjelpekorps. NTK är en klubb
för samtliga hundraser, även om avelsrådet
enbart arbetar med grönlandshunden.

Bröderna Amundsen 8
mån, Nansen 8 mån. och
Scott 7 mån. Foto: Jan
Erik Engebretsen.
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Registrerade kullar Grönlandshund 1997 enligt uppgift från SKK.

HANE TIK H+T      FÖDDA:

AMARAQS KING QANTHARIDES ORION 2+2 970206
S-51505/94 BELLATRIX S- 20947/96

BERNERGÅRDEN’S QANTHARIDE ICY MELODY 0+1 960608
ARCTIC WOLF S-29007/94 S-11618/95

CHIAWATAS MINIK SIKA 1+1 960922
S-48119/95 S-27774/95

FLÅSMYRENS NANOK SLITVARGENS AKITA 3+1 970809
NUNATAK  S-13025/89 S-52540/94

MACLEOD SKRÅLLAN 2+1 970731
S-26846/96 S-61764/93

QANTHARIDE NASTY ROVALECO’S COOL 3+1 970306
NORTHWIND S-17793/96* COPPERWOLFIE  S-48409/94*

NV-91 ROVALECO’S ISABELL AV TASERMIUT 4+0 970125
ARCTIC WOLF-TROTTER N-17214/95*
S-26744/91*

ROVALECO’S DOMINANT NUKA AV TARESMIUT 2+0 970807
DINGO-DOG S24516/96* N-23068/96

SCOTT II AV WANVARE QULI AV TROLLDOM 3+3 970904
N-07988/96* S-55870/91*

TINKA’S C-RINGO APPALUKS BYKOVA 0+2 961006
N-36812/92 S-53603/90

TINKA’S GRÅMANN NUCH TINKA’S GURIMALLA 1 950912
NY10000/97 N-28933/86*

ZORRO TIQUA 3+2 971105
S-61247/90* S-10528/96

I 1997 registrerades 12 kullar på grönlandshund med totalt 38 hundar. 24
hanar och 14 tikar.

Raskompendiet för grönlandshund: se PH/2-94
Beställes genom att sätta in 35:- på PG 517513-8, SPHK;s rasklubb för

grönlandshund. Uppge namn, adress samt raskompendiet.
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Den 27/2 - 1/3 1998 arrangerade  Newlines
SHK, SM i släde. Platsen var Överstbyn
beläget ca. 8 mil norr Boden och av invå-
narna kallad �hundkörarland� Av det lilla
jag hann att se var det inget som talade
emot. Fina snöförhållande och en fin
omgivning att dra upp spår i.
Tyvärr ligger det så okristligt långt norr att
resorna blir mycket betungande för folk
söder om Östersund. Detta plus denna
vinters problem med magsjuka och
kennelhosta gjorde att startfällten enligt
min åsikt var i tunnaste laget för att vara
SM, elva deltagare i den största klassen 6-
spann 3x13 km. !! Totalt inkl. medeldist.
var det drygt femtio startande vilket ju är
på tok för lite för att det skall kunna gå
runt ekonomiskt och dra till sig publik och
massmedia.
Detta är synd på ett så fint arrangemang
där verkligen hela bygden ställde upp och
fick oss som var närvarande att känna
trevnad och värme, även på söndagen när
det var 10 - 12 grader kallt och snålblåst.
På sprintsidan var de flesta av den översta
eliten närvarande och guldmedaljerna gick
till förhandsfavoriter som Ingela Engholm i
4-spann, Gunilla Bottke i 6-spann, Bo
Göran Karlsson i 8-spann och Jan Svensson
i öppenklass.
Hårdaste fighten stod i 8-spann där Bo
Göran ur underläge sista dagen kunde
bärga segern mot �ungjäntan� Jenny
Fransson med endast tre sekunders
marginal.
Fort går det i de här klasserna. Gunilla
Bottke hade över de tre dagarna en snittfart
på nästan 32 km/h. Norrlänningarna
dominerade givetvis stort i de flesta klasser
utom i juniorerna där Värmlands SHK tog

hem både Y-jun genom Elin Bolin och Ä-
jun där Ann-Sofie Falk var snabbast.
Grattis VSHK, var rädd om dessa tjejer.
Tyvärr fanns på de korta distanserna inget
som helst polarhunddeltagande men på
medel öppenklass försvarade Peter Mår-
tensson och hans Siberian Huskies de
polara färgerna med glans. På den tunga
(nysnö) andra dagen skaffade han sig ett så
rejält försprång att det räckte till totalseger.
Om det funnits ett skönhetspris så hade
han utan tvekan kammat hem det också.
Det enda som är vackrare än ett 12-spann
SH är tretton eller fler i samma spann.
Sonen Erik visade att familjen Mårtensson
kommer att finnas kvar i slädsammanhang
under överskådlig framtid genom att bli
tvåa i klass Y-jun. En annan SPHK-körare
som gjorde bra ifrån sig var Kjell Åke
Tjernberg med en fjärdeplats i begränsad.
Tävlingarnas mest överlägsne vinnare var
utan tvekan Keijo Nikumaa som med sina
sex alaskan huskies i begränsad medeldis-
tans var inte mindre än 1 tim och 8 min
snabbare än närmaste konkurrent i klassen
och 29 min bättre än öppenklassarna.
Första dagens snittfart var 22 km/h på en
mot slutet mycket tuff 6-milabana, att se
när han kommer i mål med ett brett leende,
utan en svettdroppe i pannan och hundar
som såg ut att vara beredda att ta ett varv
till, var nästan bara det  värt den långa
resan. Keijo du har fått en ny medlem i din
fanclubb!!
Slutsummering blir, en fin tävling, fina
förhållande och ett duktigt arangörsteam
som man måste avundas en smula  det
enorma stöd dom har från ortens medbor-
gare och myndigheter samt ideella fören-
ingar. Kul att se hur fint det kan funka!!!!

Noteringar från SM i släde. av Allan Carlsson
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En del åker till Svalbard och får se 10-15
isbjörnar under en veckas båttur. Vi fick vänta
nästan två månader innan vi såg den första.
Och det blev en lång historia.

Det började med att vi hörde att det var liv
på hundarna. Mitt i natten, men vi satt
uppe. Midnattsolen försvann några dagar
tidigare med det är fortfarande ljust i slutet
av augusti, dygnsrytmen förskjuten. När vi
tittade ut såg vi att det var en bamse
bredvid köttstativet! Han tog ett sälskinn
fullt med späck och sprang ut på
lagunudden. Där låg han i tre timmar och
gnagde på sitt skinn. Under tiden bar vi
upp de andra skinnen och backar med
späck upp i stativet och tog sen ner stegen.
Isbjörnar kan lära sig att klättra på stege!
När han kom mot hyttan igen skrämde vi
iväg honom med signalskott och ett
hagelskott i baken. På dagen kom han sen
tillbaka till den bortre änden av lagunen (ca
500 m bort). Där gick han upp i slänten och
lade sig att sova i solen.
På kvällen var han igång igen. Stannade
först ute på udden vid skinnet och gnagde
på det ett slag. Sen gick han längst ut på

udden och lade sig att sova där i tre
timmar, bl a medan vi gav våra hundar
mat. Han låg så platt och stilla så vi
undrade om han var sjuk, eller tom död.
När han till slut kom lunkande mot hyttan
igen skickade vi iväg nya signalskott och
när han vänt en hagelsvärm i baken. Så
lunkade han iväg söderut längs fjorden.
Nästa dag kom han på nytt ut på udden
och vi skrämde iväg honom, Då gick han i
vattnet och simmade mot holmen. På
kvällen när vi gav hundarna mat såg vi att
han låg på stranden en bit norr om stugan.
Han reste sig och gick iväg när det blev liv
på hundarna. Fia är väldigt duktig och
reagerar på bamsen på långt håll. De fyra
vi hade med oss skällde också väldigt
mycket de första gångerna. Men de lärde
sig snabbt att om de allihop skällde så kom
vi ut och smällde av skott, och det tycker
de inte om. De slutade att skälla. Anders
hade just gått och lagt sig när björnen kom
igen runt husknuten och direkt mot
köttstativet. Jag stod och tittade på honom
genom  fönstret när han reste sig på
bakbenen och försökte ta största sälen!.
Anders plockade febrilt efter kameran.

Med Isbjörn
runt knuten

Austfjordneset, Svalbard 28/2 �98

av Karin Stensson
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Bamsen fick inte ner sälen turligt nog, och
när vi kom ut stod han bredvid köttbänken.
Vi smällde av några signalskott men han
brydde sig inte om dom först, sen blev han
irriterad och fräste som en katt. Efter några
hagelskott också vände han till slut baken
till och lunkade ut på udden. Där låg han
igen några timmar innan han gick vidare
inåt land.
Hur hundarna reagerade när bamsen var
inne på gårdsplanen den här gången vet vi
inte, vi var fullt upptagna av bamsen.
De följande dagarna började vi se fler och
fler vita stenar i omgivningarna, några
gånger var det bamsen. Han kom aldrig
mer in på gårdsplanen. Vi skrämde iväg
honom innan kan kom så långt.
Efter en vecka med dålig nattsömn var vi

less. Då kom Anders på att de flesta
isbjörnar är rädda för motorljud, och vi har
faktiskt en motor här som vi kan bära med
oss, motorsågen!
Nästa gång han kom mot hyttan be-
väpnade viss oss med signalpennan,
geväret och motorsågen. När vi drog igång
motorsågen stannade björnen direkt, vände
och sprang sen iväg, fort och långt. Vi hade
inte sett honom röra sig så fort någon gång
tidigare. Han gick sen raskt söderut längs
fjorden och kom inte tillbaks något mer för
den här gången.
Efter två veckor hade vi en bamse ute på
udden igen, vi antar att det var samma. Vi
tog till motorsågen direkt och han sprang
iväg på en gång.
Vi mätte efteråt hur högt det var till sälen



18

som han precis nådde till, men inte fick tag
i. Det var 3,1 meter. Det var alltså en större
hanbjörn som var här har vi fått veta nu
efteråt.

Vi såg inga fler isbjörnar under hösten,
men i vinter har vi haft besök flera gånger.
Första gången vi såg spår av bamsen var
när vi var på väg hem från Austfjordhytta,
två mil söderut längs fjorden, strax före jul.
Vi såg till att vittja alla fällorna på vägen
dit för att utnyttja månskenet. Då skulle vi
få en lätt vandring hem igen natten därpå
även om det skulle vara mulet. Det är inte
så lätt alltid att hitta fällorna i mörkret.
Men andra fällan efter hyttan hade rasat
ner och stenarna låg huller om buller. Så
fick vi syn på spåren! Och de var stora! Och
bamsen hade fått lukt på våra spår och följt
dom. Nästa två fällorna var också ner-
slagna, men sen hade han gått ut mot
strandkanten och vårt spår går mer inne i
landet. Men var var han? Någonstans
framför oss, eller hade vi gått förbi honom?
Fia, som följer med oss på våra vandringar
spanade intensivt ibland. Mulet var det
också så det kändes mörkt. Sju kilometer
hemifrån kom spåren upp på land igen och
några fällor var nerslagna. Då tog vi
lättaste och snabbaste vägen hem. Hemma
var det lugnt och hundarna blev jätteglada
över att vi var tillbaka. Mitt i natten blir det
liv på hundarna. Bamsen är vid hugg-
bänken. Vi ser honom tack vare strål-
kastaren som är monterad på väggen,
riktad mot köttstativet och huggbänken.
Han blir rädd och backar vid första
signalskottet och vänder och springer iväg
vid det andra.

Kring nyår går vi ut på udden för att
försöka se om fjorden frusit till. Längst ut

hittar vi resterna av en säl! Av spåren att
döma kan det ha varit två bamsar som
kalasat. Kan också vara en som varit dit två
gånger och gått iväg åt samma håll båda
gångerna. Känns märkligt att det legat en
bamse bara några hundra meter från
stugan och frossat. Bra att de får tag i
färska sälar så att köttstativet får vara ifred!

En vecka senare blir det liv på hundarna
just när vi lagt oss. Den bamsen blir rädd
för strålkastaren och försvinner innan vi
kommer ut. Dagen efter när vi går ut och
borstar tänderna och står och blickar ut
över fjorden faller blicken plötsligt på
färska isbjörnspår en halvmeter framför
oss! De spåren var inte där när jag tömde
slaskhinken några timmar tidigare i
slänten, tre meter från stugknuten. Den
bamsen måtte ha blivit rädd av blotta
åsynen av de sovande hundarna. Men han
hann ta vägen via huggbänken innan han
försvann.
Några dagar senare är det dags igen. Tidigt
på morgonen. Det är fullmåne och vi ser
honom vid huggbänken. Tänder
strålkastaren i alla fall och han backar. När
vi kommer ut är han borta, men Fia och
valparna skäller som tokar och tittar mellan
stugan och uthuset. Där står han och kikar
fram bakom vedpyramiden. Springer iväg
vid första signalskottet.
Vid det här laget började vi vänja oss vid
bamsarna, lite grann. Han som var här i
somras, han var seg. Det var först när vi tog
fram motorsågen som vi lyckades få bort
honom härifrån.
De som varit här i vinter är mycket
skyggare och det känns som om vi faktiskt
kan skrämma iväg dem. Vi måste ju det. Vi
kan inte låta dem gå där i och med all
hundmat som vi har hängande ute.
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Några dagar efter sista besöket går vi till
Reinsbukkdalen en mil norrut. Det är en
strålande klar natt med starkt månsken.
Fjordisen är som ett salsgolv. Slät blankis,
men med ett tunt rimfrostlager som ger bra
fäste. Och vi ser en hel del isbjörnspår på
isen, men ingen isbjörn.

 I slutet av januari upptäcker vi plötsligt att
nedre delen av den långa huggbänken är
sönderslagen! Ligger upp och ner vid sidan
om. När har det hänt?

 I början av februari gör vi en ny tur till
Reinsbukkdalen. I �dagsljus�, det är ljust
mellan halv tio till halv fyra ungefär. Mitt
på dagen är himlen starkt orangerosa över
de blågrå fjällen i söder. Månen går upp,
stor och gul över topparna i öster. På vägen
hem korsar vi färska isbjörnspår! Han har
lufsat fram och tillbaks över fjorden flera
gånger, men har tagit en stor omväg runt
vår udde!

Några dagar senare ska vi just till att äta
frukost. Jag har varit ut på dass en sväng
och tänt eld i spisen och lagat till frukosten.
Anders kommer upp och tittar ut genom
fönstret. Då står det en bamse under
köttstativet! Hundarna skäller och jag har
inte hört någonting. Annars brukar det
vara jag som hör hundarna först. Anders
tar med kameran och vi går ut. Innan jag
hinner skjuta ett signalskott går han iväg
mot Lena som ligger och trycker i kojan!
Signalpennan krånglar med vantarna på.
Får iväg ett skott till slut och han stannar
upp och vänder.
Skjuter tre skott till innan han ger sig iväg.
Han får två hagelsvärmar i baken också,
reagerar på dem, men lufsar iväg lite lugnt
ut över fjorden.

Två dagar efteråt väckte hundarna oss vid
fyratiden. En bamse är på väg mot
huggbänken utifrån isen. När vi tänder
strålkastaren viker han av och går längs
stranden ut mot udden.
Dagen därpå såg vi en bamse som gick
långt ute på fjorden. Plötsligt kastar han sig
på magen, rullar runt, kliver upp och
fortsätter sin vandring!
Vi ser ingen skillnad på isbjörnarna. Om
det är samma som är här hela tiden, eller
om det kommer nya, det kan vi inte se.
Men nästa som vi träffade på, han var
alldeles gul, han hade vi inte sett tidigare.

Den sjuttonde februari packade vi släden
och for till Austfjordhyttan med alla
hundarna. Körde på fjorden knappt
halvvägs sen upp på land. Det gick över
stock och sten, sten i alla fall.
Det var nästan ingen snö. Men just den här
dan kom det några flingor, den första snön
det här året. Hade inte snöat sen
nyårsafton. Om vi bara tog oss dit och la
ner fällorna längs vägen för den här vintern
kunde vi köra på fjorden hem. Och vi tog
oss dit. Och vi lyckades hitta fästen för
kättingarna så vi kunde koppla upp
hundarna. De är inte så lätt när det inte
finns några träd, och det är dåligt med snö
att gräva ner snöankarna i.

 Dagen därpå kör vi hem på fjorden. Det
har fastnat lite snö i frosten, släden går
trögt. Jag sitter på i början med det blir
kallt efter ett tag. Vi står därför bakpå båda
två och turas om att småspringa bredvid.
När vi närmar oss udden ökar hundarna
farten, äntligen hemma. Vi rundar udden
och får syn på isbjörnspåren! Hundarna
springer i full fart längs isklossarna i
strandkanten. Jag kämpar för att få fram
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signalpennan ur anorakens bröstficka. Det
är besvärligt, jag har ju både dunjacka och
en annan anorak utanpå. Då ser vi bamsen
ligga bakom en kloss och sova! Och han är
alldeles gul. Hundarna passerar på andra
sidan klossen, knappt 15 meter ifrån
honom, men de ser honom inte! Vi kör upp
på gårdsplanen och sätter hundarna på
plats och bär snabbt in packningen. Går sen
tillbaka utrustade med signalpenna, bössa
och kamera. Han har vaknat, tittar på oss
och reser sig upp. Fräser som en katt, flera
gånger.
Lite sur för att vi har kommit och väckt
honom. Lufsar bortåt längs udden och ut
över isen. Härom kvällen låg det nog en
bamse och sov ute på udden igen. Vi såg
honom komma gående på isen mot stugan,
men när hundarna började skälla vek han
av mot udden i stället. Längst där ute
bakom en iskloss bökade han runt ett tag

innan han lade sig ner. Han fick ligga där,
han verkade ju inte så intresserad av att
komma och hälsa på oss.
Idag hoppas jag att vi inte får besök. Det är
�31gr kallt och blåser 17 � 20 m/s! För
andra dagen i rad. Vi sitter inne och eldar
spisen för fullt, har det varmt och gott,
förutom att det är is i slaskhinken och
sängkläderna har frusit fast i väggen. Men
vi lider med hundarna. De ligger
hoprullade i lä av stockar och slädar och
rör sig inte ur fläcken. Vi lägger maten
framför nosen på dem. Valparna är busiga
som vanligt förstås, de har inte förstånd att
hålla sig i ro. Det blåser för mycket för att
vi ska få upp stegen till köttstativet, det blir
inget extra späck idag. De får dela på ett av
våra smörpaket i stället.
Vi tror och hoppas att bamsen också ligger
och trycker i lä någonstans.

Viltspårprov championat
SPHK  har ansökt hos SKK att ge hundar av raserna alaskan malamute och samojed
möjlighet att tilldela Svenskt viltspårprov championat.
Om ansökan beviljas kommer det att gälla från och med 990101.

Siberian huskyflickan Lazy på
upptäcksfärd. Ägare och Foto:
Margot Björnström, Kiruna.

Siberian husky pojken Born T Tun´s
Goliat. Ägare Mia Jihansson, Kiruna.
Foto: Margot Björnstöm.
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I N S Ä N D A R E

Varje gång jag har fått tidningen
”Polarhunden” i min hand, har
jag känt en glad förväntan. Ivrig
att läsa om alla roliga träffar,
tävlingar mm, som ägt rum
sedan förra numret.
Denna känsla har på senare tid
förminskats och istället bytts
mot en pirrande irriterande
klump i maggropen. Orsaken är
att i stort sett varje nummer så
står det något negativt, oftast
om Långeberget.
Nu säger jag bara en sak: Sluta
smutskasta Långberget! Det
bedrivs en smutsig förtals-
kampanj utan motstycke av
vissa personer (ni får själva ta åt
er), som kanske har tävlat där en
gång och då gick det inte så bra
resultatsmässigt. Lägg inte
skulden på platsen eller
arrangörerna! Kräver ni
”rodelbanor” att köra på, så ok,
men alla vill förmodligen inte
ha det. Bara att försöka avråda
folk som anmält sig, genom att
varna för ”hemska, farliga” spår
är lågt!
Angående Polarhunds-
mästerskapet, så skriver Nils
Hjelm, att Nedre Norra skötte
sig så bra att de borde få ta detta
arrangemang varje år. Javisst,
men orkar de det, vill de det?
Det är ingen barnlek om nu
någon trodde det, att arrangera
en större tävling. Det kräver ett
otroligt engagemang från de
inblandade.
Hursomhelst, skall de allmänna

kraven vid ett Polarhunds-
mästerskap vara en tredagars-
tävling, med platta, breda spår
till slädåkarna och kuperade
spår till nordiskåkarna, så blir
det en omöjlighet att genomföra
ekonomiskt och banmässigt för
de flesta distrikt. Nu undrar jag
bara, är det så här hundkörarna i
allmänhet vill ha det eller är det
bara en högljudd minoritet? Det
vore kul att få höra fler åsikter
om det här.
Sedan vill jag slutligen svara på
insändaren i Polarhunden 1/98
angående ”Långeberget Open”.
Jag håller med om att det är
ohållbart att ha skidåkare i
spåret som viftar med stavar etc.
Det är ett krav från arrangörerna
att till nästa år skall detta inte
finnas.
Att det var rörigt vid
prisutdelningen är jag den förste
att hålla med om. Jag satt
nämligen i sekretariatet och
stressade halvt ihjäl mig för att
få in alla resultat i tid. Det var
nämligen så att starten på
morgonen blev inte så tidigt
som vi hade tänkt från början
och därmed drog tävlingen ut på
tiden.
Jag tror att alla som har
arrangerat en någorlunda stor
tävling vet hur det är, men de
som inte har gjort det kan nog
inte föreställa sig hur det är att
göra färdiga resultatlistor innan
alla har kommit i mål. När det
sedan står en hel skock

människor och stampar och vill
ha listor är det inte lätt att få
något gjort. Man ville ju inte att
deltagarna skulle få stå och
vänta för länge på
prisutdelningen och därför
stressades den kanske igenom,
tyvärr. Vad jag vill ha sagt är att
de som tar på sig att arrangera
en tävling gör inte det för att
tjäna pengar (för det gör man
inte) utan för att de vill
engagera sig för att stärka
samhörigheten  mellan
”hundkörare” och för att de vill
göra något till glädje för
medlemmarna (och inte minst
hundarna). Sen att man blir
utsatt för arga klagomål och
missnöjda deltagare, det får man
väl stå ut med. Jag önskar bara
att folk kunde visa lite mer
förståelse vid ideella arrange-
mang och inte vänta sig det
omöjliga. Vi gjorde så gott vi
kunde i år, men nästa år skall
det bli bättre. För varje år
samlar man erfarenheter som
gör att det hela tiden förbättras.
Det var roligt att ni tyckte om
banorna, för det är ju de som har
fått all kritik tidigare (se ovan).
Till sist vill jag tacka alla
deltagare för att ni kom och
genomförde tävlingen, trots alla
”varningar” som sprids ut till
höger och vänster. Kom igen
nästa år, för det kommer att bli
ett topparrangemang.
Ulrika Karlsson, Strömstad

Sluta smutskasta Långberget!
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Ordföranden har ordet.......

Återigen har rasklubben deltagit med ett lag i Vindelälsvdraget, och återigen har laget
gjort fin reklam för rasen genom att hamna på en hedrande 13:e plats. En eloge till er
hundförare och handlers som var där.
Rasmästerskapet var förlagt till Trängslet, Älvdalen i år. Cirka 30 spann deltog på banor
som höll väldigt bra trots milt väder. Flera nya ansikten visade sig i tävlingsspåren och det
är jätteroligt. Jag hoppas verkligen att vi får se er igen.
På lördagskvällen hölls årsmöte som avslutades med kaffe och smörgåstårta.
Nu när vintern släppt sitt grepp känns det långt till nästa säsong, men både människor och
hundar har gjort sig förtjänta av en skön sommarvila. Till hösten hoppas jag att vi alla
träffas igen på rasklubbens höstträff den 19-20 september i Trängslet, Älvdalen. Väl mött!
Hälsningar, Birgitta Mjöberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för SPHK:s rasklubb för siberian
husky avger härmed följande redogörelse
för verksamheten under kalenderåret 1997.

Styrelsen har bestått av: Birgitta Mjöberg
ordförande, Ingrid Agefeldt sekreterare
och kassör, Mona Sjöö, Börje Jansson och
Kjell-Åke Tjernberg.
Suppleanter: Lotta Antoniuson och Mats
Eriksson.
Valpförmedlare under året har varit Peter
Mårtensson.
Rasklubbsombud i SPHK:s centralstyrelse
har varit Birgitta Mjöberg ordinarie och
Ingrid Agefeldt suppleant.

Representant för siberian husky i SPHK:s
kommitté för hundhållningsfrågor har varit
Per Agefeldt.
Rasklubbens representant i huvudklubbens
valberedning har varit Britt-Marie
Lindkvist.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger.
I övrigt har kontakten mellan  styrelse-
medlemmarna upprätthållits per telefon.

Årsmöte 1997 hölls i samband med
rasmästerskapet i Knappgården, Särna.
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Ett lag med enbart siberian husky deltog i
Vindelälvsdraget vecka 11. Laget placerade
sig på en hedrande 14:e plats.
Ett medlemsmöte hölls i Nora angående
dragmeritering i nordisk stil. Mötet beslöt
efter röstning att enbart meritering i
slädhundsstil skall gälla.

I början av juni bjöd SPHK in till en
konferens i Noppikoski.. Representanter
för distrikten och rasklubbarna deltog. Man
diskuterade bl.a. tävlingsverksamhet,
marknadsföring och hundhållning.
Samtliga inbjudna tyckte att konferensen
var lyckad.

Höstträff för Siberian Husky
Rasklubben för Siberian Husky inbjuder till höstträff

i Trängslet, Älvdalen, den 19-20 september.

På lördagen börjar vi programmet med en inofficiell utställning. Anmälan
till utställningen sker på plats. Senare på eftermiddagen följer sedan en
femkamp, där deltagarna får visa vad de kan prestera genom samarbetets
ädla konst!
Lördagen kommer sedan att avslutas med gemensam middag och någon
form av aktivitet (vad det kommer att bli är i skrivande stund inte riktigt
klart).
På söndagen står ett vagnsrace på Dysängsbanan (ca 2 km) på programmet.
Vagnsracet är naturligtvis även öppet för övriga polara raser.
Behöver du låna utrustning för racet är det inga problem!
Bokning av husrum skall senast den 5 september göras till
Birgitta Mjöberg på tel. 0251-417 61
Hjärtligt välkomna!

Höstträffen 1997 var lagd i Trängslet,
Älvdalen, även denna gång. Ett 50-tal
medlemmar deltog. På lördagen var det
inofficiell utställning med gemensam
middag som avslutning på kvällen. Janne
Svensson var inbjuden och höll ett
intressant föredrag  om slädhundar. På
söndagen kördes vagnsrace.
Sammanfattningsvis har det gångna året
varit ett aktivt år.

På uppdrag av styrelsen/Birgitta Mjöberg
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Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för siberian huskys årsmöte
i Trängslet, Älvdalen den 28 mars 1997.

§  1 Mötet öppnades av rasklubbens ordförande Birgitta Mjöberg.
§  2 Till mötesordförande valdes Birgitta Mjöberg.

Till mötessekreterare valdes Ingrid Agefeldt.
Till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet valdes
Peter Antoniuson.
Justeringsmannen valdes även till rösträknare.

§  3 Fråga om mötet blivit rätt utlyst besvarades jakande.
§  4 Föreliggande dagordning godkändes.
§  5 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året gicks igenom. Balans- och

resultaträkningen för verksamhetsåret 1997 upplästes.
Revisionsberättelsen upplästes.

§  6 Balans- och resultaträkningen fastställdes.
§  7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1997.

§  8 Mötesordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsplan för det kommande
året:
Höstträff 1998, lag till Vindelälvsdraget 1999 samt rasmästerskap 1999.

§  9 Val:
Till ordförande för ett år valdes Birgitta Mjöberg.
Till ordinarie ledamöter för två år valdes Björn Glimholt och Kjell-Åke Tjernberg.

Till styrelsesuppleant för ett år valdes Lotta Antoniuson.
Till styrelsesuppleant för två år valdes Mats Eriksson
Beslöts att styrelsen inom sig utser ombud att ingå i SPHK:s styrelse samt suppleant
för denne.

§ 10 Till revisor för ett år valdes Magnus Eriksson.
Till revisorssuppleant för ett år valdes Freddie Åkerlind.

§ 11 Till valberedning för ett år valdes Gunnel Åkerlind och Malin Svensson. Gunnel
Åkerlind valdes till ordförande.

§ 12 Övriga frågor:
Diskussion om rasklubbens valpförmedlare skall väljas �på livstid� eller om val
skall ske
för tidsbegränsad period.
Årsmötet beslöt att valpförmedlare skall väljas för en period av två år. Val för
kommande tvåårsperiod skall ske vid nästa årsmöte.
Gunnel Åkerlind informerade om omplaceringsverksamheten. Ett tiotal hundar har
blivit omplacerade under det gångna året.
Birgitta Mjöberg informerade om de kontakter hon haft med Hundstallet i Stock-
holm med anledning av de omhändertagna hundarna i Stockholmstrakten. Hund-
stallet önskar samarbete med rasklubben när det gäller frågor om rasen. De vill
även gärna ha kontaktpersoner dit de kan hänvisa nyblivna SH-ägare.
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Var med och stöd Team Sibirien Husky
inför Vindelälvsdraget 1999!

Köp den dekal som är framtagen speciellt för 1999 års tävling. Dekalen kostar 100 kr,
beloppet går oavkortat till de omkostnader som laget har i samband med förberedelser och
tävling. Tryckkostnaden betalar Firma Fritidshunden (Jeanette & Kjell Åke) i sponsring.
Dekalen finns att köpa på Norautställningen, stora Höstträffen, Rasklubbens Höstträff,
samt i samband med Polarhunds- mästerskapet. Besöker Du inte någon av de tillställ-
ningar som vi säljer dekalerna på men vill köpa tag kontakt med någon av förarna som
deltagit de två senaste åren, eller till undertecknad Jeanette Tjernberg Tele. 0152-255 47.
Tackar på förhand Team Sibirien Husky / Jeanette Tjernberg

se artikel om årets Vindelälvsdrag på sid 65

Beslöts att styrelsen får arbeta vidare med detta.
Diskussion om rasmästerskapets placering tidsmässigt och ortsmässigt. Årsmötet
ansåg att Trängslet är en bra plats att ha rasmästerskapet på. Tidsmässigt önskades
att mästerskapet skall läggas tidigare på säsongen. Eventuellt kan det läggas när de
andra raserna har sina rasmästerskap. Styrelsen får titta på detta.
Gunnel Åkerlind inkom med förslag om försäljning av tröjor och dekaler. Detta för
att rasklubben skall kunna profilera sig bättre.
Beslöts att styrelsen får utreda de ekonomiska förutsättningarna för detta.
Diskussion om SKK-utställningen �Stora Stockholm�. Enligt de som deltog där var
den aktuelle domaren inte kunnig om rasen. Han var en sk showdomare och
hundar som tidigare placerat sig bra på utställning fick nu nöja sig med 2:a eller 3:e
pris i kvalitetsbedömningen.
Beslöts att styrelsen skall skriva en lista med de domare som rasklubben anser ha
god kännedom om rasen samt sända listan till SKK:s länsklubbar.
Mats Eriksson föreslår en cup där idag befintliga tävlingar ingår. Det skall vara
tävlingar enbart för renrasiga hundar, dvs Polarhundsmästerskapet, Rasmästerska
pet samt Norska vintersamlingen. Mats arbetar fram ett förslag för poängräkning
mm.
Ingrid Agefeldt informerade om den remiss som sänts till rasklubbarna och som
behandlar de nya utställningsbestämmelserna. Enligt remissen föreslår SKK att det
för raser som har bruksprov skall kunna anmälas i bruksprovsklass. I den klassen
sker kvalitetsbedömning och hunden kan därifrån gå vidare till bästa hanhunds-
resp bästa tikklass där certifikatet delas ut.
Nils Hjelm anser att rasklubben skall begära pengar av SPHK för att täcka de
kostnader som uppstod i samband med det extra möte som hölls i Nora föregående
år. Beslöts att styrelsen skall ta upp detta.

§ 13 Mötesordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet: Ingrid Agefeldt Justeras: Birgitta Mjöberg Peter Antoniuson
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  1998 års Rasmästerskap för Siberian Husky

Rasmästerskapet för SH kördes i år för andra gången, men säkert inte sista. Vid premiären
förra året var det sammanlagt tio startande. I år var det nästan tre gånger så många
deltagare, trots att kennelhosta och magsjuka hade decimerat startfälten. Glädjande var
det med alla �nya� deltagare.
Trängslet är en  tävlingsplats med utvecklingsmöjligheter. Där finns samlat och billigt
boende och ingen trängsel ute i terrängen med andra fritidsaktiviteter. Parkeringsområdet
vid start- och målplatsen kan säkert klara hundratals startande spann och
inkvarteringsmöjligheterna är väl i stort sett obegränsade.
Möjligheter tycks också finnas att få till ännu bättre banor till nästa år.
Det var bra väder för publiken båda dagarna med några plusgrader - hundarna hade
kanske önskat lite kallare. Nils Hjelm

Ovan: Roger Mjöberg, snabbast första dagen och totalsegrare i 8-spann.
Nedan: Mats Eriksson, snabbast dag två och sammanlagd tvåa.
Foto båda bilderna: Magnus Eriksson.
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Foto:
Mats
Eriksson

Juniorer
Segrare i juniorklassen,
Ida Björk

Här rundar Lena Palmgren första kurvan. Lena är sambo med SH-
rasklubbens nye sekreterare Björn Glimholt. Foto Mats Eriksson
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Anders Larsson körde upp sig till andra plats på söndag. Han verkar ha en
förmåga att alltid vara med uppe i täten. Startern, Birgitta Mjöberg står här
beredd  att fälla startarmen. Ledarhundarna är från vänster, Chiawata´s Fayac
och Unisak´s Dexter. Foto: Nils Hjelm

Ola olofsson överraskade
i 6-spannklassen och var
andra dagen bara två
sekunder efter Hans
Gunnar Sjöö. Foto:
Magnus Eriksson.

Urban Svensson genom kurvan, elegant och med bra fart. Hundarna från
vänster: Samogan´s Kevin, Unisak´s Peluk, Kvarnmyrens Zol och Great
Tojon´s Copiad. Foto: Mats Eriksson
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Freddie Åkerlind läser  upp reglerna för det nya vandringspriset, "Guldflizan".
Priset är uppsatt av Freddie och hans fru Gunnel och går till den som först
lyckas vinna rasmästerskapets 4-spannsklass tre gånger och den kommer att få
sitt namn i guldskrift på priset. Segraren i 4-spannsklassen, Pia Ångström tog
nu den första inteckningen i Guldflizan och funderar kanske här på hur
hennes namn kan tänkas att se ut i guldskrift. Foto: Nils Hjelm

Mona och Hans-Gunnar Sjöö,
ett par som har anledning att se

belåtna ut med vinterns
resultat.  Mona vann 4-spann

på Polarhundsmästerskapet
och  Hans Gunnar 6-

spannsklassen.vid
Rasmästerskapet i Trängslet.

Foto: Nils Hjelm

Rikke Bergendahl fra Norge startar ut med sitt vita nyförvärv från Tyskland i
täten, "Sled Dog Kennel Effendy"  . Foto: Magnus Eriksson
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Anitta Kainulainen, Siperianhusky 1/98
Översättning Maj-Lis Kesti

Vinterns huvudhändelse Scandream var en
etapptävling på sex dagar och sträckan var
686 km. 52 spann var anmälda  men till
start kom 38. Från orginalplanen  bara den
fjärde etappen, 160 km  mellan Rovaniemi
och Posio, ändrades till att bli en ledig dag
närmast på grund av mellan-europérnas
önskan.  Under tävlingens gång så konsta-
terades det att den här lösningen var rätt.
Oberoende av att flera körare inte kom till
start så representerade körarna nio olika
nationaliteter.
En internationell veterinärsgrupp kontrol-
lerade och skötte om hundarna halvvägs
på etapperna och vid rastplatserna. Deras
fina arbete ledde till att många hundar
också kunde komma fram ända till mål.
Publiken var under hela tävlingen stor vid
rastplatserna  de tittade, sysslade och
frågade om såväl körarna  som om hun-
darna.  Särskilt hundarnas nästan ofattbara
iver att åter få starta nästa dag, fastän de
redan hade sprungit flera människo-
maraton efter varann, väcktes hos lekman-
nen undran och beundran. Mångas
fördomar om slädhundarnas blodiga
slagsmål och väsnande kom också på
skam, hundarna visade sig att vara  synner-
ligen milda och harmoniska.

Även media var för första gången i Finland
i så stor mängd intresserade av händelsen.
På plats fanns inhemska  tidningar och tv-
stationer representerade samt en europeisk
filmgrupp, som gjorde åtminstone en
timmes program om Scandream. Inhemska
tv-kanaler gjorde bara korta inslag, vilka en
del även kom som idrottsinslag.
Landskapstidningar samt särskilt Iltalehti
(den näst störta kvällstidningen i Finland)
överträffade sig själv många gånger med
flera sidor långa sakliga artiklar, vilka en
del var på idrottssidorna,  en del följde
tävlingens gång och även slutresultatet
tillkännagavs på idrottsavdelningen.
Från början var det tänkt att Scandream
skulle vara vadslagningsobjekt men många
�på listan rankade körare� uteblev  så man
sköt fram saken till nästa år.
Tävlingens andra idékläckare och
huvudorganisator på Finlands sida, Joni
Elomaa konstaterar att tävlingen avlöpte
bra, men med ett visst stapplande, och den
bjöd på tillräcklig spänning ända till
slutmetrarna. Tävlingen var gjord som en
långdistanstävling vilket gjorde den väldigt
tuff men ändå inte övermäktig för de
körare som hade en realistisk syn på sina
hundar. En av anledningarna  till att
Scandream föddes  var också att Alpirod-
tävlingen slutade, men det var aldrig tänkt
att Scandream skulle bli en kopia av denna.
-En besvikelse var tävlingens huvud-
domare, tysken Add Hekkers som �tap-

38 spann och över 600
hundar i Scandream ’98
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pade nerverna�. Om tävlingsorganisatore-
rna inte hade så stor erfarenhet av att
organisera långdistanstävlingar och all den
krävande arbetsmängd det leder till, så inte
hade huvuddomaren det heller, som hade
samlat ihop sina erfarenheter på korta- och
mellandistanstävlingar. Organisationens
inställning var att en erfaren domare för
långdistans hade behövts  bland annat när
några körare föreslog att etapper  skulle
kortas så togs det till omröstning.
- Då tävlingen var slut så var i synnerhet de
européiska körarna nöjda och förhands-
anmälningar för nästa år har redan kom-
mit, berättar Joni.
Fastän  en stor trötthet och spänning för att
tävlingen skulle lyckas inte ännu  helt har
försvunnit, så har organisatorerna redan
tankar på nästa år.
 -Scandream kommer absolut att hålla
långdistanstävlingar, där det behövs fina
ledarhundar och bra körare. Redan på
grund av ruttens längd så är det omöjligt
att stänga alla sidospår, uppmärksamhet
krävs också av köraren.
-Det är också klart att rutten kan flyttas,
men längden  bibehålls i det stora hela.
Tidgräns som leder till underkännande kan
komma att ändras till 2 x 50%.  Tävlingens
sponsorer har varit synnerligen nöjda och
också nya är på kommande till nästa år.
-Om körare och handlers har några
önskemål så kan man föreslå det. Fastän
allt inte gick som en dans , så skulle ett gott
uppförande och en  rejäl sportsmanna-
anda  ge alla en bättre känsla. Fastän alla
medverkade också var mycket trötta och
stressade så skulle alla elaka ord lämnats
bort då man är förbannad, det finns ändå i
minnet fastän man följande dag ber om
förlåtelse...

Reijo och siberierna
Reijo Jääskäläinen från Kittilä, som har tio
års erfarenhet att tävla med siberian
huskyer, överraskade många med sitt
spann. Reijo for till Scandream i mitten av
bästa turistsäsongen. Alla hundar hade
varit oavbrutet  i safari-användning  och
först en vecka före tävlingen så valde han
ut från 45 Siberian Huskyer, 16 stycken till
tävlingen. Alla bästa möjliga hundar kom
inte med utan de trillade bort av olika skäl.
Hundarna representerade �den fjärde
generationen efter Alpirod� och huvudde-
len var 4-6 år gamla, men det fanns också
med två 2-åringar. Det fanns flera ledar-
hundar och de böts.
Tävlingens början lovade inte bra, när Reijo
fick i lotteriet, nummer fyra. Han körde om
alla som hade startat före honom redan
efter tio minuter och måste öppna spår i
snöstorm, därr även ledarhunden trillade
bort från spåret.
Reijo körde med 8 hundar och lät de andra
vila och böt de följande dagarna. Alltid
utvilade hundar till spannet, bara under
den sista dagen så fanns det i spannet 13
hundar. Det var taktiken att köra hårda
spårsträckor fullt och spara hundarna för
mjukare sträckor. Efter en ledig dag så
började några att härma Reijos taktik, att
köra med 8 hundar.
När man startar i omvänd startordning
(den långsammaste först) fick Reijo under
varje etapp ett tiotals omkörningar, där
särskilt unga hundar var för ivriga och
man måste hålla tillbaka dem. Fast etapp-
resan var längre än man hade anmält
tidigare och en del mycket mjuka spår, var
Reijo nöjd med tävlingen.
Reijo tyckte att organisationsmaskineriet
var för litet och den hade för mycket
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uppgifter. Så bland annat att få ut resulta-
ten haltade.
-�Tack i allmänhet för att den så modiga
starten gjordes�,  tackade Reijo organisatö-
rerna.
Han önskar som förbättringsförslag  flera
organisatörer, till de tävlande en riktig
sportsmanna-anda och vision om att dra
tävlingen från Ryssland till Norge, då det
skulle innebära ett stort publicitetsvärde. I
Finland så har inte slädhundstävlingar
slagit igenom som idrott utan snarast är det
något för turister. Mellaneuropérna
önskade att i de etapper som är över
hundra kilometer  borde innehålla en
halvtimmes obligatorisk vattningspaus.
Reijo tyckte att många finländare körde
med fel taktik, de började med för många
hundar och körde  sönder dem redan i
början. Det är också många som tränar
Siberian Husky fel, huskyns svaghet är att
den saknar effektivitet och  vildhet, men
uthållighet finns  redan i deras natur. Man
kan låta en Siberian Husky att vila ibland
�gående� och sedan kan man igen öka
farten när Alaskan Huskier går framåt med
jämn fart som kräver ett hårt spår.
Ungefär för tio år sedan, i en SH-tidnings
intervju berättade Reijo att han drömde om
att en gång kunna köra Iditarod trail men
nu tror han att framtiden ligger i de mod-
erna etapptävlingarna. Siberian Husky är
på kommande tillbaka, säger Reijo till slut.
Polar Speed Kirijenko
P.S. Thomba P.S. Wilho
P.S. Kekäle P.S. Wiren
P.S. Uhku P.S. Theodor
P.S. Kastor P.S. Saana
P.S. Luppo P.S.Uula
P.S. Pekko P.S. Hiili
Reijos 13-hundars spann under den sista etappen.

En annan finsk Siberian Husky-körare som

många tyckte överraskade genom att vara
bland de 10 bästa, var Erkki Rantanen från
Tammerfors. Erkki kom till tävlingen för
att samla på sig erfarenhet och lära sig att
köra långa tävlingar. Den största överrask-
ningen för honom var hans goda placering.
Erkki hade med sig 11 egna och 5 lånade
hundar från Tomi Niemi och han körde
med 10-hundars spann utom i den sista
etappen då det i selarna fanns 9 hundar.
Lånehundarna gav kanske inte sitt bästa
och särskilt under de första dagarna då de
var skygga för föraren. Hela tiden lärde
man sig från hundarna, sa Erkki. Det är en
helt olik sak att köra 10 timmar än tre. Man
konstaterar i alla fall att bra hundar är bra
på alla sträckor. De bästa hundarna i
spannet kom från Erkkis egna upp-
födningar, Rymy och Ramiz.
Tävlingens hårdhet förstärktes när dagarna
blev överlånga och det fanns lite tid för
vila. Erkki tyckte att 80-100 km dags-
etapper skulle vara passande. Som hund-
mängd skulle till exempel 12+1 hundar
vara bättre, då skulle det finnas bara ett
gäng byteshundar. Nu skulle systemet ha
krävt 16 jämnstarka hundar och det gynnar
stora kennlar, där det finns mera att välja
på. Nu kan man inte heller säga att någon
av hundarna sprang Scandream när alla
sprang bara en del. Till slutet kom bara
släden, funderade Erkki. Erkkis hundar
hade bakom sig ungefär 2000 km träning
där den längsta länken var Karelia Charm-
tävlingen. Annars var länkarna 30 km
varannan eller var tredje dag.
Det fanns ingen speciell taktik i tävlingen,
det var meningen bara att köra med jämn
fart så att han inte skulle köra slut sina
hundar.
Som helhet så gick allt riktigt bra, ingen
hund besökte slädpåsen och tossor be-
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hövde han bara använda en gång.
-Högsta poäng till tävlingens veterinärer,
som skötte om både hundar och körare.
Som minus tävlingsorganisationen verkade
vara  halvfärdig. Joni Elomaa hade fått
mycket sysslor då en del som hade lovat
hjälpa till avböjde i sista stund. Närmast
önskade man informatörer och snabbare
resultattjänst. I alla fall så fanns det inga
större problem.
Min önskan för nästa år skulle vara
officiella spårmärken och reflexer i bruk.
Nu var det inte alltid lätt att se vita mär-
ken.

Nästa års huvudsikte för Erkki är uppen-
barligen åter Scandream. Också Karelia
Charm kan finnas med och några kortare
tävlingar.

I Scandream fanns 11 Siberian Husky-
spann varav 6 kom till målet, i de övriga
spannen hade man åtminstone 1 Siberian
Husky utom i 3 spann som inte hade några
Siberian Huskyer alls.

Scandream 1998 tulokset 16.3.        17.3. 18.3.            20.3. 21.3 22.3.
                                                          126 km          90 km 120 km         130 km     80 km          140 km yht. 686 km
                                                      h.min.sek        h.min.sek h.min.sek    h.min.sek    h.min.sek    h.min.sek vrk.h.min.sek
1. Reijo Jääskeläinen sh FIN ........ 8.32.06 ...... 5A4.05 .......8.47.17 ....... 8.58.12 ...... 5.44.12 ..... 10.10.24 ...... 1.23.39,08
2. Anu Jaakonsaari FIN ........ 8.04.23 ...... 6.04.41 ..... 9.15.59 ....... 8.25.41 ...... 5.32.39 ..... 10.18.16 ...... 1.23.41.39
3. Ole Wingren FIN ........ 8.21.54 ...... 6.11.54 .......8.58.47 ....... 8.34.46 ...... 5.38.43 ..... 10.04.37 ...... 1.23.50.41
4. Per Otof Gausereide NOR ...... 8.12.23 ...... 5.55.06 ....... 8.54.12 ....... 8.44.21 ...... 6.09.27 .....10.11.54 ...... 2.00.07.23
5. Minna Kankaanpää FIN ...”... 8.07.26 ...... 5.58.09 ....... 9.10.05 ....... 9.04.41 ...... 6.09.57 ..... 10.49.26 ...... 2.01.19.44
6. Erkki Rantanen sh FIN ........ 9.06.54 ...... 5.58.00 .......9.34.52 ....... 9.08.19 ...... 5.55.26 ..... 10.20.26 ...... 2.02.03.57
7. Detlef Oyen sh GER ...... 8.49.54 ...... 6.17.49 ..... 10,09.46 ....... 8.36.19 ...... 5.39.56 ..... 11.00.17 ...... 2.02.34.01
8. Daniel Biniara sh GER ...... 9.34.06 ...... 6.29.05 ....... 9.57.48 ....... 9.07.43 ...... 5.56.49 ..... 11.20.33 ...... 2.04.26.04
9. Rudi Niggemeier sh GER ...... 9.10.29 ...... 6.39.56 ..... 10.13.32 ..... 10.33.40 ...... 6.44.22 ..... 11.35.20 ...... 2.06.57.19
10. Karl Haberman G ER .... 10.46.08 ...... 6.41.47 ....... 9.32.54 ....... 9.45.24 ...... 7.02.47 ...., ’I 2.06.05 ...... 2.07.55.05
11. Daniel Fournier FRA..... 10.27.02,..... 6.40.30 ..... 10.36.33 ..... 10.43.39 ...... 6.29.03 ..... 12.12.17 ...... 2.09.18.04
12. Kalle Pohjola FIN ...... 10.11.25 ...... 7.22.23 ..... 1 0.55.23 ..... 11.01.26 ...... 7.15.58 ..... ’1 3.20.48 ...... 2.12.07.23
13. Gerd Sandveg sh GER ....., 9.58.06 ...... 7.37.45 .....11.23.33 ..... 12.07.09 ...... 7.38.36 ..... 12.06.58 ...... 2.12.52.07
14. Manfred Götzmann GER .... 11.30.00 ...... 7.55.32 .....11.18.46 ..... 13.35.56 ...... 7.50.52 ..... 13.04.32 ...... 2.15.15.38
15. Rudi Wagner GER .”, 11.35.13 ...... 7.58.34 .....11.47.24 ..... 10.45.33 ...... 8.32.37 ..... 12.43.15 ...... 2.15.22.36
16. Meice Jödicke GER ...... 9.27.22 ...... 8.04.29 ..... 13.23.57 ..... 10.57.47 ...... 8.32.47 ..... 16.13,18 ...... 2.18.39.40
17. Margot Jagusch GER .... 11.46.38 ...... 9.28.41 ..... 12.07.41 ..... 13.32.27 ...... 9.40.22 ..... 16.14.00 ...... 2.23.49.42
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Ordförande har ordet

Eftersom jag har invalts som ordförande
för Nedre Norra, ber jag att få tacka för
förnyat förtroende och avtackar samtidigt
Micke Landbergsson för de gångna åren.
Den nya styrelsen består av följande
personer: Ordf. Janne Nordlöf, sekr.
AnneMarie Pehrsson, kassör. Lena
Nordlöf,  ledamöter Patrik Kuru och Ola
Olofsson. Suppleanter Anders Långström
och Rickard Harrysson.
Vi har en mycket trevlig säsong bakom oss
och nu gäller det att ta tag i kommande
arrangemang. Om vi summerar den
gångna säsongen kan vi konstatera att det
mesta har fungerat bra. Det är gott att se att
andra personer i ytterområdena av vårt
distrikt har visat sin duglighet vad gäller
arrangörsskapet. Jag tänker då på
Knaftenarrangemanget som genomfördes
mycket proffsigt. I samverkan med Nedre
Norra, byförening och pensionärsförening
m.m., fick vi uppleva ett samverkans-
projekt med 100% utfall.

Det negativa med säsongen är förstås som
vanligt vårt Vikingdrag, som det tydligen
har gått troll i. Vädrets makter var som
vanligt ej på vår sida och vi fick avboka det
hela, men vi skall fortsätta tro på arrang-
emanget.

För första gången provade vi ett sam-
arrangemang mellan klubbarna Nedre
Norra, Jämtlandsfjällen och Östersunds
draghund. Nämligen vårt DM som senare-
lades mot tidigare år, till den  4-5 april.
Dock var samarbetet mellan klubbarna
under all kritik, men med stor hjälp av Ola
Olofsson kunde arrangemanget genom-
föras.
Jag är dock fortfarande övertygad om att
detta är rätt väg, men i samband med att
aktivitetsprogrammet spikas måste resp.
klubb utse en ansvarig för klubbmästerska-
pet samt välja sammankallande. Eftersom
vi tydligen är rätt så duktiga på att arrang-
era stora tävlingar, så är det väl skräp av
oss om vi inte kan klara att samarrangera
ett klubbmästerskap. I det här specifika
fallet tror jag att det berodde en hel del på
att alla tre klubbarna hade genomfört stora
arrangemang tidigare på säsongen och att i
princip all �kraft� var förbrukad.
Ekonomiskt och personellt sett måste det
vara en fördel att arbeta med en gemensam
klubbtävling i stället för tre.

Så till det mest sorgliga under säsongen,
nämligen att Wille slutar att arrangera
ÅREDRAGET/STORLIEN OPEN. Detta är
för området den mest unika tävling som
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har arrangerats. Tävlingsformerna i all ära,
men turåkarna, gemenskapen, gemytlig-
heten. Dessa saker hittar vi ej på något
annat ställe. Ord räcker ej till för att tacka
dig Wille för allt arbete du och din stab har
lagt ner på detta men Ni skall veta att vi
har trivts något alldeles otroligt genom
åren och Åredraget har alltid varit årets
höjdpunkt för oss deltagare.
Tack än en gång.

Så lite funderingar om verksamheten för
vårt distrikt under kommande säsong.
Det är oerhört värdefullt om Ni medlem-
mar, hörde av Er till någon i styrelsen eller
att Ni kommer på våra medlemsträffar, så
att vi får veta vad Ni har för önskemål betr.
verksamheten. Själv så tror jag att vi skall,
förutom våra etablerade tävlingar, arbeta
mera för gemensamma turaktiviteter under
enkla förhållanden, både i skogsmiljö och i
fjällterräng.

Vi har många områden där det finns
träningsspår och skoterleder och med
enkelt logi, vilket skulle passa alldeles
utmärkt, bl. a. för spårombyte för hun-
darna.

Så till sist vår förnämliga inkomstkälla,
BINGOLOTTO. Ni som säljer och även
köper lotterna är klubbens ryggrad. Utan
Er skulle vi ha jätteproblem med ekonomin
och så klart verksamheten. Ni borde hedras
med pompa och ståt, men det får som
vanligt bli med ord.
Tack tusenfalt för Er insats och jag hoppas
att Ni har ork att fortsätta med Ert engage-
mang.
Om någon ytterligare önskar köpa och sälja
så hör bara av er till mig för ytterligare
info.
Många sommarhälsningar
Janne. 063 - 303 32.

Nedre Norra inbjuder till sedvanligt
sommarmöte vid klubbstugan

Häggsåsbodarna den 8-9 augusti 1998.

Stugan ligger 2,5 mil väster om Myrviken mot Gräftåvallen.
Lördagen ägnas bl a åt medlemsmöte och trevligt umgänge
runt brasan. Klubben bjuder på något ätbart. Söndag fm ord-
nar vi vagnsrace. Tag med tält, antalet sängplatser i stugan är

mycket begränsade!
Anmälan till Anne Marie Pehrsson, tel 063-30456.
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Nedre Norras Höstträff i
Djupavatjärnskojan

 i Lycksele den 25-27 september 1998.

Skyltat från E12. Vagnsrace, samkväm och andra aktivite-
ter. Kojan är bemannad från kl 18.00 på fredag.

Logi: bäddplatser finns i kojan.
Information och anmälan till Rickard, tel 0950-16059 eller

Anders 0950-20162.

Träning i Dalarna.
Nina Backe med sina 4
”sibbar” vid vår stuga i
Malung.

Nina Backe sommartränar på
slingan i Bjärnum.

Hund-
livet i
Bild
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I N S Ä N D A R E

ÅSARNA – fast
tävlingsplats?!

Jag satt och plitade på ett
inlägg med ovanstående
rubrik när POARHUNDEN
1/98 ramlade ner i brevlådan
och jag kunde då konstatera
att jag var inte ensam om
mina tankar. Min huvudtes/
fråga är  - går det att finna
någon annan plats där
banpreparering, boende,
service, m.m., är av samma
kvalitet som den vi fick i
Åsarna � jag tror inte det.
Har jag dessutom förstått
tingens ordning rätt så skrev
SPHK - Nedre Norra
kontrakt med Åsarna Ski
Center när det gällde banor
och boende och slapp
därmed lägga en massa kraft
på detta annars så tunga
arbete, utan kunde koncen-
trera sig på allt det övriga.
Ett arbete som de för övrigt
skall ha absolut högsta betyg.
Allt verkade så enkelt, men
så är det ju ofta när något är
välplanerat. I och med att
man kan köpa de tjänster
som kräver närvaro på
tävlingsplatsen, långt före
tävlingarna, är det inget som
hindrar att även andra

distrikt genomför tävling-
arna i Åsarna. Kanhända
finns det faktorer som jag ej
känner till och som kräver att
man som arrangör bor nära
tävlingsplatsen och i så fall
hoppas jag att någon svarar
på detta och rättar till ev.
missförstånd från min sida.
Finessen med fast tävlings-
plats är att man vet vad som
väntar och i Åsarnas fall är
det perfekta banor, bra
boende till humana priser,
mycket god serviceanda från
personalen på Åsarna Ski
Center och sist men inte
minst, en vallabod värd
namnet. Detta med vallabod
kan kanske av någon tyckas
som något marginellt, men
allt eftersom vi utvecklar vår
sport och fler och fler tränar
och tävlar seriöst, krävs det
också att man kan valla sina
skidor och slädar. Denna
plats skall vara uppvärmd
och tillräckligt stor för att
rymma ett flertal personer
samtidigt och hur många
tävlingsplatser kan erbjuda
detta? Att stå utomhus, alt.
släpa in vallaställ, slädar och
pulkor i någon fashionabel
stuga är ju inte särskilt
lämpligt. Nej en riktig

vallabod anser jag vara
ytterst önskvärt vid tävlingar
av polarhundmästerskapens
kaliber.

För några år sedan beslutade
vi att öppna våra
mästerskapstävlingar för alla
registrerade polarhundar
vars ägare tillhörde en
officiell hundklubb. Några få
spann från bl.a. Norge har vi
sett, men visst vore det
trevligt om det kom fler. I det
strävsamma arbete som
krävs för att marknadsföra
våra mästerskapstävlingar
tror jag att det vore en styrka
att vid inbjudan kunna
erbjuda en tävlingsplats där
vi vet att banor m.m. är av
absolut toppklass.

Slutligen, Åsarna och
Jämtland ligger mítt i
Sverige, om än inte mitt i
�Polarhundsverige�  och
kanske, kanske, kan denna
tävlingsplats göra att
intresset för de renrasiga
polarhundarna sprider sig
norrut, något som naturligt-
vis vore positivt för våra
raser.
Lennart Andersson
Bålsta
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VÄSTRA

Söndagen den 5/4 avhölls västras årsmöte
på Ranebo. Tanken var att visa upp Ranebo
i  lätt vårskrud och som underhållning var
planerat  en � Femkamp� av det lekfullare
slaget helt anpassat till det tänkta vädret.
Ranebo är nu en gång för alla Ranebo när
det gäller väder. Det som vi saknat hela
vintern kom nu, dagen innan i riklig
mängd , snö!!!  Tretio cm och i drivorna
femtio eller mer med blöt tung snö, gjorde
att planerna fick ändras och av femkampen
blev en två-kamp med lite slädkörning som
utfyllnad. De två grenarna var poängpro-
menad för Matte/Husse och 100 meter
�sprint� för hundarna. Vinnare blev
Gunilla Jönsson Hisings Kärra med SH-
tiken Sesimbra som suverän sprintsegrare,
8,3 sec. på 100 meter, släng dig i väggen
Ben Jonson!!!!
Korvgrillningen fick ske i den öppna
spisen, tack och lov har Ranebo en verkligt
trivsam stuga att samlas i.
Årsmötesförhandlingarna fördes därefter i
en lugn och sansad atmosfär och en
förteckning på de förtroendevalda följer
nedan. Det största diskussionsämnet var
om vi skulle åtaga oss att arrangera
Polarhundmästerskapet 1999 i enlighet
med turordningen. Ärendet blev grundligt
ventilerat innan mötet enhälligt tog
beslutet att avstå.

Motiveringen var att kraven på detta
arrangemang har blivit så höga att vi insåg
det meningslösa i att med våra resurser ge
oss i kast med denna uppgift. Mötet
uttalade också den åsikten att det är
olyckligt om utvecklingen går dithän att
det måste vara breda, släta, hårdpistade
banor för att polarhundekipagen skall
kunna ta sig helskinnade i mål samt att
tillställningarna fördyras med dubbla
spåruppsättningar och
tredagarsarangemang.
Till övriga aktiviteter föreslog Anders Skog
att klövjeturerna borde återupplivas och
erbjöd sig att anordna en i Ed-området.
Förslaget antogs med tacksamhet.
Styrelsen.
SPHK-västra

Förtroendevalda fram till årsmötet 1999
Ordförande: Allan Carlsson
Sekreterare: Lena Borg
Kassör: Kjell Hammer
Vice ordf: Inge Eklund
Ledamot: Sonny Olsson
Suppleant: Anne Svendsen
    -  :  - Jan Erik Engebretsen
Utst.-kommitté: Barbro Tornhamn

Ulrika Karlsson
Jesper Andersson

Aktivitetskom.: Allan Carlsson
Jim Mattson
Jan Karlsson
Jan Andersson

Årsmöte i Västra.
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VÄSTRAS HÖSTTRÄFF i
”TROLLTIVEDEN”

12 - 13/9 1998
Plats: Ösjönäs ca: 15 km N. Karlsborg

Lördag 12 sept
Officiell utställning: Domare: Karsten Grönås (Grl o SH) Ralf Campbell (AM o Sam)
Vaccinationskontroll kl 08.00 - 10.00.
Bedömningen börjar kl 09.00
Valpklass 4 - 6, 6 - 9 mån. 100:-
Junior- 9 - 15 mån. Unghundklass 15 - 24 mån. 200:-
Öppen- och championklass 200:-
Veteranklass 7 - 10 år. 100:-
Veteranklass över 10 år, GRATIS. Från och med tredje hunden är avgiften max 120:-/hund.
 �Tvi-rundan� Under eftermiddagen ett motionslopp med hund ca: 2,5 km. med avslutande
bastu. Startavg. 30:-
Middag    Sedvanlig ÄRTSOPPA med pannkakor, smör, bröd och dryck  serveras kl 17.00
- 19.00. Försäljning av kaffe, smörgås, korv, dricka, godis och liknade kommer att ske hela
tiden.
Vallatips. Vallaexperten Erkki Kähärä demonstrerar och undervisar i hur du skall få bästa
glidet på släde, pulka och skidor. Tid 19.30 - 20.00
�Patriks Hörna�  Trivsamt umgänge i �mysrummet� Öppnar ca. 20.30

Söndag 13 sept
Vagnkörning.  1-spann, 3-spann,�Pröva på�-klass, �barmarkspulka�  och Saccovagn
Banlängd ca: 3 km. Startavg 40:- för �Pröva på� och �Barmarkspulka� och Saccovagn 20:-
Juniorer 10 - 14 år (max 2-spann) banlängd ca: 2 km. Startav 0:-
Miniorer 0 - 10 år 1-spann.Startav 0:-
Första start 9.00
Samtliga deltagare skall ha godkänd hjälm och för  alla äldre än 15 år erfordras tävlingslicens.
Prisutdelning Kl 13.00 eller snarast efter avslutad körning.
Anmälan och information:
Utställningen: Skriftlig anmälan på SKK:s gamla blankett (rekvireras från SKK) till Barbro
Tornhamn Utmarksv.6 443 92 Lerum, tel. 0302-21446. Information kan även erhållas av
Jesper Andersson tel 016517675.  Sista anmälningsdag måndag 17/8
 Inkvartering: Camping, 35:-/pers o natt. Barn under femton år, gratis. Flerbäddsrum typ
vandrarhem, 75:-/säng o natt. Anmälan och information ang. övernattning, middag och
vagnkörning göres till Anne Svendsen, Långedal 2297, 450 71 Fjällbacka. Tel
0525-12404.Camping, middag och vagnkörning betalas på plats  (anmälan senast den 7/9)
Avgifter för utställning och sängplatser insättes på postgiro 989263-9,SPHK-Västra Distriktet.
OBS! Precisera på talongen vad du betalt för.Om du betalt efter sista anmälningsdag, tag då
med postens kvitto.
Från Granvik på vägen Karlsborg - Askersund är det skyltat SPHK så att du inte skall kunna
köra fel.

VÄLKOMNA!!
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Den 25 april genomfördes för andra året i rad
en uppvisning av våra polarhundar på
fritidsmässan i Uddevalla.  Förra året gjorde vi
en slags uppvisning, ett så kallat matchrace, där
8 ekipage (2-spann) tävlade runt en liten
inhägnad oval. Det gick bra, även om hundarna
inte är vana vid denna typ av tävlingsform, men
arrangörerna av mässan var väldigt nöjda och
bad oss komma tillbaka i år. Därför körde vi
med samma koncept även denna gång.
Vi lyckades få ihop 8 ekipage igen och det hela
gick till som första året.
Ros-Marie Eklund, som var vår duktiga
speaker, hade skaffat bakgrundsmaterial om de
fyra polara raserna och medan en representant
av varje ras visades upp berättade hon sakligt
om deras historia och egenskaper.
Detta följdes sedan av lite uppvisningskörning
av Jan-Erik Engebretsen, Grönlandshundar,
Janne Karlsson, Alaskan Malamute och Inge
Eklund, också Malamutes.

Uppvisning i Uddevalla

Inge Eklund (Igloo, Frosti)
Janne Karlsson

Janne Karlsson (Akka, Amigo)
Janne Karlsson

Jim Mattsson (Buniakk, Chirook)
Jim Mattson

Åke Mattsson (Ackja, Shinck)

Ocki Tiger (Oobis, Jenna)
Ocki Tiger

Ulrika Karlsson (Buck, Stella)
Anne Svendsen

Mattias Hammer (Tin-tin, Gallis)
Anne Svendsen

Anne Svendsen (Tessa, Nalle)

Kvartsfinal Semifinal Final Segrare

Sedan började själva tävlingen. Siberian
Huskies mot Alaskan Malamutes blev det
eftersom vi inte hade fått tag i några Samojed-
spann. Redan från början kunde man se att det
skulle bli svårt att slå Janne Karlssons
Malamutes, som målmedvetet plöjde fram runt
banan. Anne Svendsen kämpade hårt i finalen
med sina Huskies, men Janne knep med sina
duktiga hundar det fina priset. Grattis Janne,
Akka och Amigo(Olle Olyckan )!
Efteråt fikade vi och tog sedan en promenad i
de vackra omgivningarna.
Jag vill tacka alla som kom och gjorde detta till
ännu en lyckad tillställning. Ni är eldsjälar
allihop, som kommer långväga ifrån och ställer
upp på detta sätt, utan någon som helst
ersättning, förutom att få träffa likasinnade!

Ulrika Karlsson

Janne Karlsson
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P-löpet 1998Det ena P-löpet är inte det andra likt
Hej Inge!
Jag får tacka dig än en gång
för att du hjälpte mig att dra
runt brorsan på 10-mila,
annars hade vi nog inte
kommit fram. nu har han
dessutom fått lite mer snurr
på tassarna, så den resan
gjorde nytta.
Hälsningar Raja

Tjena Inge!
Man får väl skämmas för
insatsen i 10-mila men nu
har jag studerat naturen
runt Femunden i detalj.
Eftersom jag fick skjuts
runt.
Så nästa år skall jag gå
runt för egen maskin.
Hälsningar Stripe
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Det började redan i somras. Snacket om en 30-
mila tävling för renrasiga polarhundar. Vi
smakade på utmaningen,� hur långt är det
egentligen �? Göteborg - Örebro. Det klämmer
man ju på 3 tim med en bra bil. Ett P-löp går ju
på en dag, 3 P-löp = 3 dagar. Tisd, onsd,
torsdag så har man ju fred och lörd  som reserv.
Ja, snacket gick bland oss amatörer, som inte
kört längre än 10 mil. Och vi var många som
skulle starta,  vid brasan och grillkorven kom vi
överens och smidde planer på träning och
utrustning.

Så var det då dags. Vid Femundens ände.
Den tappra skaran hade krympt betänkligt,
men det kom i alla fall 19 spann till start
denna härliga morgon, med solsken och
minus. Från 1-spann nordiskt till engelska
flaggskeppet Grahams 12-spann.
Nu tar vi det lugnt Bandi, Iglo och Frozti vi
har a long way to go. Dom begrep inte
engelska utan drog iväg  som sprint
hundar, och efter 1 km var vi i kapp Dick.
Han stod vid sidan och pratade bedjande
till sin stora hane som hade lagt sig i en

driva. Det blev lite kö den första milen
innan vi rättat in oss i ledet, men det var
en lätt och härlig körning.
Strax innan gränsen slog vi stopp. Fram
med köket, soppa, och snacks till
hundarna i solskenet vid den lilla kojan .
Så kommer Janne, va bra jag ska också
fika. I lugn och ro en smörgås och kaffe.
Då kommer Katinka . Nej inte i år igen,
jag hjälper hennes hundar förbi kaffet
och smörgåsarna.
Vi drar vidare in på Kungsleden och
mot 1:a checkpointen vid Flötningen. Vi
går om Björn och hans fyra grönländare
och mot kvällen når vi checkpointen.
Det samlas många spann där. �Jag
lägger mig en bit längre fram� säger jag
till Dick. � Bra jag kommer efter�. Jag
slår upp tältet i en talldunge och noterar
att Egil och Knut passerar. Björn har
också dragit vidare.

Mini - Yukon Quest
av Inge Eklund



43

Jag går upp kl 3. Det är kallt och månsken.
Det behövs ingen pannlampa och det blir
en jättefin nattkörning mot Lövåsen. Men
vart tog Dick vägen ?. Vi närmar oss
Grövlan. Det är brant  för att inte säga
stupbrant  ner mot Sågliden. Går bromsen
sönder slutar det här i bäcken. Nere i
dalgången har Björn slagit upp tältet. Vi
tuschar  till hans släde och hans grönlän-
dare vaknar. Och Björn också. � Ja, ja vad
är det � hördes från tältet.� Det är OK�
ropar jag tillbaka och fortsätter.
Var det nerför nyss, blir det uppför nu. Av
med skidorna och så kämpar vi tillsam-
mans uppför, uppför. Skateskorna är inte
gjorda för att gå i, det känns konstigt i
tårna . Strax innan Lövåsen  passerar vi ett
tält till, det är det nordiska huskyspannet.
Minsann ska vi inte en sväng upp på
kalfjället också innan vi svänger ner mot
Lövåsen. Jag tappar spåret och dundrar
rakt in på pensionatets gård, där jag slår
stopp. Det kommer någon gående vid
trappan och jag ropar; � Har du sett några
fler hundspann dra förbi�. Jag kunde bitit
av mig tungan, då jag precis kom ihåg
Åkes ord: � Kör försiktigt vid Lövåsen.
Dom har en blind-grupp där�.
Jag gjorde en Göteborgssväng, hamnade till
slut rätt och kom in i checkpointen. Där
fanns Per, Egil och Knut. På med köket,
mat och rast och kl 10 var vi på väg igen,
mot Grövelsjön.

Nu bar det iväg upp mot kalfjället. Det är
brant uppför ett par km  och vädret har
surnat till, det blåser och driver. Väl uppe
går det lättare, vi passerar Oskarstugan och
ska vidare på kalfjället ett par mil mot Idre.
Vi passerar vid sidan av Lövåsen igen och
det går lättare utför i snålblåsten. Här ska
vi nog vika vänster, bäst att kolla på

kartan. Vantarna är tjocka och fingrarna
stela och kartan blåser iväg. Den fladdrar
över öronen på hundarna, vänder och
blåser lätt som en fjäder iväg uppför
fjällsluttningen. Frozti rycker till. � En ripa,
ja ta den � De nyss så slaka malamuterna
far iväg på ripjakt. Gång på gång var vi
ikapp  men den satans kartan blåser vidare.
Det tog en halvtimma innan vi fick tag i
den och det kändes som en onödig utflykt.
Det var som jag trodde, vi skulle vänster i
nästa kryss, uppför och motvind. I första
knicksen la sig Bandi, den gamle, kloke.
�Du sa han�,och tittade på mig � nu har vi
varit igång  sen 3 i morse, nu tar vi rast�.
En och en halv mil ytterligare på kalfjället
tänkte jag. Nej. Vi vände, gick ner till lä vid
trädgränsen och slog upp tältet.
Nu yrde det bra. Jag säkrade tältet med
skidorna, lät Bandi komma in och jag kröp
ner i sovsäcken. Bandi snarkade innan jag
hunnit dra upp dragkedjan.

På morgonen var allt översnöat. Frozti såg
jag vid sitt träd men inte Iglo. Halvvaken
for jag ut, sparkade runt vid hans träd, men
bara matskålen kom fram. Har han dränkt
sig i snön eller slitit sig? Jag grävde efter
viren vid trädet. Då, där under roten syntes
ett par ögon, han hade  hittat ett hål och låg
som i ett ide, det såg ut som om han flinade
åt mig.

Vinden hade vänt och vi fick medvind över
fjället mot Idre. Av skoterspåret syntes
intet Det var segt att spåra i lössnön , men
vädret blev fint och solen kom fram, men
inte en varelse syntes. En mil innan Idre
var det dags. I en solglänta tog vi rast.
Klockan var 3 så fram med mat och snacks.
Det smakade förträffligt och jag lutade mig
mot släden. Jag vaknade av att någon
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manade på sina hundar. Det var Dick. Vi
tog en gemensam kaffe & smörgås och kom
överens om att köra ihop. Även de två 1-
spannarna kom lugnt och fint och det
började plötsligt kännas trångt �Jag kan gå
före nu sa Dick.� Gör det, jag kan säkra
mina med min akterlina�. Dick drog iväg
och mina idioter blev vansinniga. Jag
säkrade hela ekipaget vid en tall och hann
sätta på mig en skida. Då small tallen av
och 3 hundar, en släde och husse med en
skida och en tallruska surfade iväg efter
Dick. När jag väl fick stopp återstod
problemet att få hundarna att stå kvar
medan jag hämtade den andra skidan. Men
dom förstod tydligen vad jag sa med det
där att göra vantar av dem. Ner mot Idre
gick det lätt. Över älven och så började
klättringen uppför Idreberget. Det är brant
när man kör bil och det var inte bättre i
skoterleden. Halvvägs, när skymningen
kom krypande stönade Dick: � Är vi inte
uppe snart�?.� Jo det planar ut här framme
vid sjön men sen kommer en likadan

stigning�. � Tack för det� grymtade han.
Det var tyst i mörkret, ingen av hundarna
ville fram och dra och ganska slitna kom vi
fram till checkpointen vid 9-tiden.
Det var strax före den här checkpointen
som Janne Karlsson for rakt in i en ren-
hjord. Hundarna drog iväg och när det väl
blev stopp och Janne hade vänt och kört
tillbaka till leden hade han tappat oriente-
ringen. Han såg ett ljus i en gård och
stannade. Med pälsmössan på sned och
istappar i det väldiga skägget skrämde han
nästan slag på det gamla paret.
 Han stack kartan under näsan på gubben
och frågade hest. � Kan ni säga mig var jag
är ? �. Efter lite förklaringar bjöds han in till
bordet för att studera kartan. Isen i skägget
började tina och det droppade på bästa
duken. � Jag kan hjälpa dig� sa sonen i
huset drog på sig skoteroverallen och
visade vägen till checkpointen.
Dick och jag hjälptes åt att resa tälten och
så in och få värme och mat. Kokgrytorna
hade sin plats längst fram i släden.  Men
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där fanns inga, och ingenstans heller !�
Dick, jag måste glömt köket när vi fika, nu
blir det svårt�. �Nä leta igen�. Jag letade
men de var borta. �Ah, du kan låna av mig
jag har två�. Så räckte gentlemannen över
sitt Trangia. Under tiden, vem kommer
glidande om inte 1-spannarna. Lugnt och
fint som om de var ute på en förmiddags-
tur. Jag kröp ner i sovsäcken, men hade
hamnat på något ojämnt, måste ut och fixa
det där. Och vad låg där under tältgolvet
om inte hela kokeriet.� Jaja.
Rune dyker upp�. Vi går vidare tidigt i
morgon så vi passerar  Röret i morgon
eftermiddag� sa jag. Det skulle dock bli
annat. Det började med renjakt utefter
körvägen fortsatte med sämre väder,
lössnö och tilltagande blåst på myrarna.
Mellan Drevdagen och Lekåsen var det
rejält tungt. Två km längre fram möter vi
Pär. �Det går inte, jag har försökt i timmar,
man kommer inte uppför fjällkanten, det är
djupsnö till magen, jag har vänt. Och Bodil
har kört vilse, men helikoptern som höll på
att blåsa bort Patriks hundar har hittat
henne, och flygande Holländaren har
fastnat med skotern och Graham har gått
före spannet i snöskor och det blåser ju som
fan. Åke sa att jag skulle prata med er.� Vi
tittade på varandra�. Tårna var inte som
vanligt, spåren yrde igen och en skoter från
fjällräddningen körde upp bredvid oss.
�Och vart har ni tänkt er� ? �Ja över fjället
och sen mot Femunden�. I det här vädret ?
Det var då vi började räkna. Ligga över och
vänta ut vädret, då skulle vi inte hinna till
Röret kl 12. Vi vände alla tre, passerade
Lekåsen igen och vem sitter där om inte 1-
spannarna. Vi stretar mot Drevdagen där vi
skulle bli hämtade. Vi parkerar hundarna
vid vägskälet. Här måste väl finnas en

butik i byn. Jadå vi hittar den. På trappan
uppstår frågan. Vem har pengar ? Ingen!
� Ja vi går väl in och tinar upp i alla fall�.
Hon i affären tittar lite försiktigt på oss tre
uteliggare som stövlar in. Då säger Dick:
�Finns det något här som är gratis�? Hon
ser än mer betänksam ut. När vi talar om
sammanhanget ser hon lättad ut. �Så ni är
med i hundtävlingen. Då kanske det skulle
smaka med lite kaffe. Och hon satte en stor
påse bullar på bordet och sa � Det här är
gratis �
Slutet på 30-mila kunde varit sämre.
Vi lärde oss mycket och nästa år ska vi fixa
det Väl hemkommen gick jag till den lokala
medicinmannen för att visa de där tårna
som bara kliade. Och som vid det här laget
mest såg ut som blåmandelpotatis, som
råkat ut för missväxt. Medicinmannen tog
sig om hakan och sa: � Nja jag tror att vi
ska klara dom där.� Tack för det goa
doktorn � . Jag lärde mig att inte köra 30-
mila med för små skatingskor.
Jag ber att få lyfta på hatten för de som
fullföljde denna hårda tävling. Graham
som hade bästa tid, Janne Karlsson, Patrik
Skarphed, Kristin, Per-Egil, Katinka,
Tveiten och de båda enspannen som
verkligen gjorde en prestation.

Det kändes som en meningsfull  resa,  där
utrustning, taktik, mat och sömn och inte
minst omtanke om hundarna betydde mer
än hög fart.
Vi ser fram emot nästa års Technical-Trail
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Resultatbörs
Rasmästerskapet för SH i Trängslet 28-29 mars 1998
8-spann Dag 1  Dag 2 Totalt
1. Roger Mjöberg 31.11 32.34 63.45
2. Mats Eriksson 33.16 30.37 63.53
3. Peter Antoniusson 35.10 36.51 72.01
4. Sverker Björk 35.56 36.18 72.14

6-spann
1. Hans Gunnar Sjöö 31.30 32.05 63.35
2. Ola Olofsson 32.48 32.07 64.55
3. Rikke Bergendahl 40.50 35.56 76.46
4. Lena Björk 38.54 43.44 82.38

4-spann
1. Pia Ångström 27.37 27.47 55.24
2. Anders Larsson 29.00 28.01 57.01
3. Johan Dahlström 28.01 29.12 57.13
4. Jan Johansson 29.33 29.23 58.56
5. Urban Svensson 29.27 31.14 60.41
6. Helene Israelsson 31.49 29.19 61.08
7. Anders Skogh 30.05 31.33 61.38
8. Lena Palmgren 31.29 31.17 61.46
9. Ulf Arretun 34.21 34.10 68.31
10. Fredrik Neiman 33.41 36.46 70.27
11. Helene Moubis 37.58 39.06 77.04
12. Lena Bergström 36.02 44.12 80.14
13. Rickard Jahnsson 39.32 43.50 83.22
14. Petra Schultz 50.47 54.43 105.30

Juniorer 2-spann
1. Ida Björk 20.59 22.31 43.30
2. Mattias Mjöberg 21.19 22.56 44.15
3. Elin Björk 26.24 23.48 50.12
4. Jessica Bergström 25.41 26.20 52.01

Tre lyckliga Miniorer Race vinnare på
rasmästerskapet.
Fr.v. Moa Björk, Wilma Antoniusion
och Caroline Mjöberg.
Foto: Lotta Antoniuson.

Mats Eriksson in mot mål och tvåa
i 8-spann
Foto: Lotta Antoniuson.
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Åredraget 16-17-18 April 1998

Klass Storlien Open 38 km 42 km 47 km
Plac Namn Hemort Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaltid
1 Pål Teisen, Jyrgen Mäland Trondheim Norge 2:54:11 2:29:25 2:25:22 7:48:58
2 Odd Bjarne Aa, Torbjörn Eggen Jakobsli, Ranheim 3:10:08 2:28:40 2:25:40 8:04:28
3 Ketil Fossnes, Christen Smith Vöyenenga, Bekkestua 2:53:43 2:52:50 2:24:03 8:10:36
4 Anders Olofsson, Jean Jonsson Nälden 3:02:53 2:37:33 2:35:36 8:16:02
5 Kjell-Olav Bjerknes, Mikkel Myhre Bödalen, Trondheim 3:05:02 2:39:32 2:34:26 8:19:00
6 Kjell Sörum, Trine Sörum Trondheim 3:01:58 2:55:14 2:24:58 8:22:10
7 Hans-Jörgen Johansen, Hege Mandal Heimdal 3:07:25 2:48:46 2:42:06 8:38:17
8 Tomas Skonseng, Öystein Eriksen Båsmoen 3:45:10 3:16:25 3:30:57 10:32:32

Öivind Killengren, Oddbjörn Brattaker Meråker 4:26:25 3:12:19 Övergått till turklass
Ingela Engholm, Helene Åkerström Nälden, Järpen Övergått till turklass
Olof Wallgren, Erik Gustavsson Nälden, Linghem Övergått till turklass
Jan Åsander,Anders Wallin Åsarna Övergått till turklass
Bård Singsås, Rune Tornes Oppdal, Trondheim Brutit

Klass Eukanuba Trofén 38 km 42 km 47 km
Plac Namn Hemort Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaltid
1 Mikael Landbergsson, Göte Kjellström Duved, Åre 3:45:10 2:52:35 3:27:51 10:05:36
2 Jan Nordlöf, Elaine Lindgren Ås, Östersund 4:20:30 3:18:03 3:34:52 11:13:25
3 Åke Wedin, Lars Hammarfalk Fränsta, Åsarna 4:07:20 3:39:09 3:53:36 11:40:05

Peter Aleström, Anders Aleström Oslo Övergått till turklass
Arild Eidsvold, Even Davidsson Rykkinn, Hakadal Övergått till turklass

Klass Fjällräven Nome Race 42 km 51 km 47 km
Plac Namn Hemort Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaltid
1 Morgan Westerlund Östersund 2:24:39 2:57:41 2:33:49 7:56:09

Klass Taiga Nome Race 42 km 51 km 47 km
Plac Namn Hemort Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaltid
1 Keijo Nikkumaa Luleå 2:06:48 2:50:24 2:09:38 7:06:50
2 Tommy Bernardsson Undersåker 2:06:03 2:43:34 2:32:43 7:22:20
3 Lars-Åke Lundahl Meråker Norge 2:19:12 3:10:13 2:32:20 8:01:45
4 Kent Nilsson Umeå 2:25:05 3:13:09 2:36:19 8:14:33
5 Jan Jonsson Duved 2:26:42 3:16:18 2:43:14 8:26:14
6 Per Ekerot Östersund 2:31:47 3:19:00 2:47:37 8:38:24
7 Peter Linde Östersund 2:29:19 3:45:12 2:27:20 8:41:51
8 Ola Jonasson Offerdal 2:36:50 3:22:32 2:44:34 8:43:56
9 Per Haugen Östersund 2:52:45 3:34:57 2:54:41 9:22:23
10 Bosse Lindström Hudiksvall 3:20:16 4:00:28 3:11:22 10:32:06

Dag Asplund Umeå Övergått till turklass

Klass Åredraget Nome Race 42 km 51 km 47 km
Namn Hemort Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaltid

1 Ulla Forsberg Undersåker 2:11:46 2:48:34 2:25:06 7:25:26
2 Göran Norström Lit 2:20:00 2:59:25 2:28:56 7:48:21
3 Kari-Mette Sundal Handöl 2:37:55 3:16:00 2:40:41 8:34:36
4 Sören Adill Lit 2:24:15 3:27:50 2:46:42 8:38:47
5 Ole Wingren Finland 2:06:14 2:53:32 Övergått till turklass

Ingemar Ström Meråker Norge 3:19:35 Övergått till turklass
Hans Fredriksson Sunnansjö Övergått till turklass

Dag 1 och 2 hårt väder på kalfjället med snödrev och vind,15 met/sek.
Dag 3 vindstilla och sol, + 5
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Nome Tur
Namn Hemort
Kristina/Malin Sundin Orsa
Marcus Wallmark Uppsala
Maria Petrini Östersund
Per Johan Göransson Offerdal
Birgitta Renöfält Umeå
Per-Erik Löfgren Umeå
Ann-Marie Pehrsson Ås
Marianne Eskilsson Lit
Anders Juhlander Insjön
Björn Andersson Orsa
Lars Olofsson Mattmar
Nisse Uppström Uddevalla
Annica Uppström Uddevalla
Runa Jakobsson, Sture Enqvist
Evelyn Zemrén Lit
Lisa Krylén
Lars Nord
Erik/Ola Sundin Orsa
Nordisk Tur
Namn Hemort
Sören Karlsson Undersåker
Jonas Nilsson, Rickard Dahl Åsarna, Klövsjö
Lisa Rexner Östersund
Mats Larsson, Ulrika Karlsson Järpen
Hans Portström, Emil Portström Sågmyra
Louis Liljedal, Kristina Swartz Storuman
Leif Hedberg Sollentuna
Frank, Fabian Ouchterlony Ingarö
Sara Sundin Orsa

Ulla Forsberg Undersåker.
Segrare i Åredraget Nome race, 6-spann
Foto: Lars Bjervner.

ÅREDRAGET  FORTS.

Morgan Westerlund startar ut på
dag 3 från etapplägret
Foto: Lars Bjervner.
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Komplettering av resultat från Polarhundsmästerskapet i
Åsarna 30/1 - 1/2 1998

Slädhund 4-spann A 3 x 9 km
Plac     Namn Klubb Dag 1 Dag 2 Dag 3 Sluttid
 1 Mona Sjöö Ryssjön 21.53 21.32 23.30 1.06.55
 2 Urban Svensson Södra 21.11 22.53 23.27 1.07.31
 3 Jimmy Kyrk Mälard 21.42 22.03 24.31 1.08.16
 4 Anna-Lisa Ärlesjö Nedre N 22.19 22.06 23.53 1.08.18
 5 Björn Glimholt Södra 22.24 22.14 24.08 1.08.46
 6 Pia Ångström Nedre N 22.16 22.31 24.31 1.09.18
 7 Ingrid Agefeldt Gä-Da 22.55 23.17 23.37 1.09.49
 8 Marie Israelsson Nedre N 23.39 22.43 23.44 1.10.06
 9 Catarina Paaske Västra 23.45 24.07 24.55 1.12.47
10 Eero Pöyhönen Mälard 23.19 22.16 27.18 1.12.53
11 Fredrik Nejman Gä-Da 2 3.31 23.04 26.19 1.12.54
12 Erica Höglund Nedre N 23.19 25.26 25.21 1.14.06
13 André Jonsson Nedre N 25.28 24.46 26.53 1.17.07
14 Ulf Arretun Mälard 25.36 24.52 27.35 1.18.03
15 Håkan Malmén Värml 25.36 25.26 27.19 1.18.21
16 Mia Borgh Gä-Da 25.00 26.48 29.26 1.21.14
17 Freddie Åkerlind Västra 26.42 28.39 30.12 1.25.33
18  Juha Kankalaa Södra 29.35 28.37 33.40 1.31.52
19 Krister Karlsson Södra 2 7.30 29.33 35.35 1.32.38

Johan Dahlström Gä-Da Ej Start
 Jan Johansson Gä-Da Ej Start
 Caj Larsson Mälard Ej Start

Grönlandslöpet 1997
Gösta Karlberg i mål med sitt 6-spann.

Foto: J-E Engebretsen.
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Resultat från SPHK Övre Norra 24 april.
Alaskan Malamute
Kero S11623/98 f.971216 e. Kelarack u.See-o-Nee�s Eagle Lady Uppf. & äg. Viktoria
Hägg Bysk
1 valp HP Bästa hanvalp BIR BIS2

Kahli S11622/98 f.971216 e.Kelarack u. See-o-Nee�s Eagle Lady Uppf. & äg. Viktoria
Hägg Byske
1 valp HP Bästa tikvalp BIM

Bästa Hane
Mahlemiut�s Howlin Jongleur S59108/95 f.951025 e.Mackinaw Sno-Bear Cooper
u.Mahlemiut�s Caribou Yentna Äg. Louis Liljedahl Storuman
1 ökl 1skl Cert HP CK 1bkl 1bhkl BIR BIS2

Bästa tik
Candy N01301/95 f.941025 e.Najanin�s Norwegian Tugidak u. Lafayett Äg. Louis
Liljedahl Storuman
1ökl 1skl Cert HP CK 1bkl 1btkl BIM

Samojed
Vattnadals Jazzing Jezebel S52010/97 f.971026 e.Samo�bas Scallywag U. Chatka
Cream Uppf. & Äg. Cecilia Lönnberg Linghed
1valp HP Bästa tikvalp BIR BIS 3

Bästa hane
Zorro S34803/95 f.950407 e.Great Eagle White Thimmy u.Brånsjöns Bonsa Äg.Roland
Jansson Vännes
1ökl 1skl Cert HP CK 1bhkl BIM

Fin Ch Humoresque Kaiser Karasea SF16231/92B f.920506 e. Champ. Karazoe
Snow Moonlight u. Champ. Humoresque Bermuda-Blondin Äg.Jouni Juopperi Finland
1ökl 2skl HP CK 2bhkl

Bästa tik
Anatina Brilliant Waltz SF40040/97 f. 970601 e. Polar Mist Voyager O�Anatina
u.Champ. Anatina Prisha Äg. Toina & Tuula Hämäläinen Torneå
1junkl 1kk HP 1skl Cert HP CK 1btkl BIR  BIS 1

Domare: Kurt Nilsson
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Siberian Husky
Koyanokks Taiga S52981/97 f.970925 e.Acke u.Koyanokks Ikki Äg.Daniel
Lindmark Lycksele
1valp Bästa tikvalp HP BIR BIS 1

Bästa hane
Koyanokks Heike S43369/97 f.970630 e.Jehu u.Mickes Sibirian Rale Samba
Äg.Maritha Henriksson Lycksele
1 junkl 1kk HP 1skl Cert HP CK 1bhkl BIR

SUCH Za�potocky�s Z�jevardnadze S38820/93 f. Nanook u.Za�potocky�s
Za�millja Äg.Anna Kuru Kiruna
1chkl HP CK 1bkl HP 2bhkl

Bästa tik
Koyanokk�s Ikki S41042/95 f.950518 e.Jehu u. Micke�s Sibirian Race Samba
Uppf. 6 äg. Evlyn Zemre´n Lit
1ökl 1skl Cert HP CK 1btkl BIM

Egil Ellis körde in på en  4;de plats på Open North American Championchip
och körde sedan skjortan av eliten i Tok Race of Champions där han vann

med hela 4 minuter. Foto: Helen Lundberg.
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Öppna DM  i hundkörning Jämtland/ Härjedalen
Pulka- och slädhundstil.     Åsarna 4 och 5 april 1998

Arrangörer: SPHK NN,  Jämtlandsfjällens SHK,  IF Östersund Draghund

Slädhund YJ 5km 2 hundar
Plac Namn Klubb Ras Dag1 Dag2 Totalt
   1 Alexander Steding-Selander JFSHK Ah 10.22 11.25 21.47
   2 Freddie Jonsson JFSHK Sh 12.21 11.32 23.53
   3 Sofia Ekeroot JFSHK Ah 11.48 12.56 24.44
   4 Andreas Ekeroot JFSHK Ah 14.28 15.32 30.00

Slädhund ÄJ 5km 3 hundar
Plac Namn Klubb Ras Dag1 Dag2 Totalt
   1 Stefan Olsson JFSHK Ah 11.14 Ej start

Slädhund 4-spann 9km
Plac Namn Klubb Ras Dag1 Dag2 Totalt
   1 Anna Larsson S-valls BK Vorst 20.43 20.46 0:41.21
   2 Helen Israelsson SPHK NN Sh 22.37 22.54 0:45.31
   3 Caroline Hoffman SPHK NN Sh 25.38 25.48 0:51.26
   4 Kjell Ullander SPHK NN Sam 34.51 41.03 1:15.54

Slädhund 6-spann 5km
Plac Namn Klubb Ras Dag1 Dag2 Totalt
   1 Mats-Erik Selander JFSHK Ah 36.47 37.21 1:14.08
   2 Pasi Kanerva JFSHK Ah 41.48 33.12 1:15.00
   3 Per Ekeroot JFSHK Ah+Sh40.34 39.15 1:19.49
   4 Erik Niemilä JFSHK Sh 44.05 47.40 1:31.45

Pulka     H 21     Flerspann     14 km
Plac Namn Klubb Ras Tid
   1 Åke Wedin SPHK NN Grl 53.39
   2 Erik Lindholm SPHK NN AM 56.11
   3 Folke Lindblom SPHK NN Grl 61.27

Pulka     D 21     Enspann     9 km
Plac Namn Klubb Ras Tid
   1 Hanna Lindblom SPHK NN Grl 30.44
   2 Zaira Wedin SPHK NN Grl 33.04
   3 Gunilla Mellgren SPHK NN Grl 42.17
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Pulka     D12, H12     Enspann     9 km
Plac Namn Klubb Ras Tid
   1 Andreas Berntnér Svegs DHK Vorst 19.46
   2 Patrik Bergman Svegs DHK Vorst 20.31
   3 Julia Lindgren IFÖD Vorst 20.52
   4 André Jonsson JFSHK Vorst 24.30
   5 Hanna Dahl IFÖD Vorst 27.10

Pulka     D21, H21     Enspann     14 km
Plac Namn Klubb Ras Tid
   1 Jonas Nilsson IFÖD Vorst 34.24
   2 Monica Bergman Svegs DHK Vorst 35.01
   3 Robert Bergman Svegs DHK Vorst 35.16
   4 Thomas Fägerman IFÖD Vorst 35.23
   5 Urban Bergman Svegs DHK Vorst 35.54
   6 Tommy Tunberg Svegs DHK Vorst 36.02
   6 Mattias Berglund IFÖD Vorst 36.02
   8 Boine Johansson IFÖD Vorst 37.00
   9 Marit Östberg IFÖD Vorst 38.26
 10 Folke Lindblom SPHK NN Grl 50.54
 11 Åke Wedin SPHK NN Grl 54.05
 12 Lars Hammarfalk SPHK NN Grl 54.31
 13 Erik Lindholm SPHK NN AM 57.51

Pulka     D21     Flerspann     14 km
Plac Namn Klubb Ras Tid
  1 Zaira Wedin SPHK NN Grl 59.50
  2 Gunilla Mellgren SPHK NN Grl 63.07

Erik Mårtensson drar iväg från start för
att bli SM-2;a bland yngre juniorer vid
SM i Överstbyn.
Foto: Allan Carlsson
(Mer att läsa om SM i Överstbyn finns på sid 15. red)
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FÄBODDRAGET I NYA TASSEMARKER
Fäboddraget har alltid körts i trakterna av Borlänge, problemen de senaste vintrarna har
varit snön som inte behagat ramla ner i tillräckliga mängder. Så var fallet även i år. Inför
årets fäboddrag bestämdes att det skulle finnas en reservplats. När det är snöbrist överallt
så finns det massor i Koppången, ca 35 km norr om Orsa. Här fixade banchefen Stig
Juhlander till en kanonfin bana, en av de bästa i fäboddragets historia. Alla som varit och
kört i Koppången vet att det kan vara dimma, snödrev och strålande sol, det sista alternati-
vet 8-10 minusgrader gynnade arrangörerna denna helg. Man kan dessutom kontrollera
resultatlistorna för att få en förståelse för att det deltagarantal som det var i slutet av 70-
talet och början på 80-talet, då mellan 150-200 ekipage stod på startlinjen. (resultat sid 56)
För Gävle-Dala Ingegerd Holmberg

DM slädhund 4-spann samt KM för
Gävle-Dala. Koppången 10-11 jan 1998
Samtliga klasser körde 2x6,5 km.
ÄLDRE JUN.
1.  Camilla Juhlander Gävle-Dala S - H 55,56
2.  Hanna Juhlander �      �   � S - H 62,29

YNGRE. JUN.
1.  Mathias Mjöberg Gävle-Dala S - H 46,32
2.  Sofia Samuelsson D:O S - H 61,50
3.  Elin Edwardsson D:O GRL 63,36

4 - SP. A.
1.  Erika Sjöö Ryssjö BL - R 34,56
2.  Mona Sjöö d:o S - H 39,07 klubbm. G - D.
3.  Johan Dahlstöm Gävle - Dala S - H 39,51
4.  Mats Eriksson Ryssjö S - H 39,59
5.  Ingrid Agefeldt Gävle-Dala S - H 41,30
6.  Jan Johansson Gävle-Dala S - H 42,01
7.  Roger Mjöberg Gävle-Dala S - H 42,04
8.  Mia Borg Gävle-Dala S - H 43,57
9.  Anders Hallin Värmlands SLH S - H 46,35 ( utom tävlan)

4 - SP. B.
1.  Anders Juhlander Gävle-Dala GRL 46,35 klubbm. Kl. B.
2.  Rose-Mary Åsberg d:o AL-M 57,26
3.  Stig Juhlander d:o GRL 57,26
LINKÖRNING MINIOR
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1.  Hanna Strand Gävle-Dala GRL 70,40

PULKASTIL ENSPANN H.
1.  Dick Eriksson AL-M klubbmästare 68,49
2.  Gösta Karlberg  GRL 70,16
3.  Anders Edwardsson  GRL 78,33
Dick Eriksson tog sin första inteckning i vandringspriset, uppsatt av
Göran Esters. Följande har inteckningar: Erik Sundin 94-95, Göran Esters
96-97.

RESULTAT DM SLÄDHUND 6: SPANN,
TÄVLINGSPLATS: TRÄNGSLET ÄLVDALEN
14-15/2. BANLÄNGD 2x13 KM.

1.  Roger Mjöberg SPHK G-D S - H 60.26
2.  Jan Johansson SPGK G-D S - H 62,06
3.  Lotta Antoniusson SPHK G-D S - H 67,53
Roger blev även klubbmästare och tog sin andra inteckning i
hälsingebocken, Ett vandringspris uppsatt av kennel Unisaks.

KM GÄVLE-DALA PULKASTIL
D: ENSPANN D.12. H. FLERSPANN BANLÄNGD 18 KM. TÄVLINGSPLATS
KOPPÅNGEN 21-22/2. FEM PLUSGRADER GJORDE BANORNA MYCKET KRÄVANDE.
D.12.6,5 KM
1.  Camilla Juhlander  S - H 53,02
D.  ENSPANN 18 KM.
1.  Annika Karlsson  AL-M 1.39.05
H.  FLERSPANN 18 KM
1.  Peter Falk  AL-M 1.28.36
2.  Hans Hasselmark  AL-M 1.29.41
3.  Anders Juhlander  GRL 1.36.57
4.  Dick Eriksson  AL-M 1.37.21
5.  Stig Juhlander  GRL 1.48.48
6.  Anders Edwardsson  GRL 1.57.49
Peter Falk tog sin första inteckning i vandringspriset uppsatt av Olle
Liljenhag, följande har inteckningar: Erik Sundin 93,94, Raymond
Carlsson 95. Gösta Karlberg 96,97.



56

RESULTAT FÄBODRAGET 7-8/3 1998.
TÄVLINGSPLATS KOPPÅNGEN. 2x30 KM.
SLÄDHUND:
1.  Pasi Kanerva Jämtl.fj BLR 2.01.57
2.  Roger Sjöberg SPHK G-D S-H 2.51.37
3.  Anders Juhlander SPHK G-D GRL 3.05.40
4.  Erik Niemelä SPHK NN S-H 3.15.10
5.  Georg Matsson SPHK G-D S-H 3.24.00
6.  Anno Niemelä SPHK NN AL-H 3.40.36
JUN.
1.  Camilla Juhlander SPHK G-D S-H 3.16.14
PULKASTIL
1.  Claes-J. Gustafsson Jönköping BK VOR 2.32.50
2.  Rolf Arthursson Jönköping BK VOR 2.39.59
3.  Torbjörn Nilsson Malungs BK VOR POINTER/ S-H 2.43.29
4.  Håkan Aho Hallstah. BK VOR 2.51.21
5.  Eva Sunding Malung BK VOR 2.57.34
6.  Arne Hasselmark SPHK G-D AL-M 3.07.46
7.  Dan Norberg Falu BK VOR 3.12.52
8.  Lennart Andersson  SPHK Mälard. GRL 3.13.40
9.   Sten Wozny  STRÄNGNÄS BK POINTER 3.14.56
10.  Jörgen Olsson Tierp BK VOR 3.16.02
11.  Gun-Britt Jonsson Hallstah. BK VOR 3.19.56
12.  Mauritz Thelander Karlskoga BK BLR 3.21.44
13.  Olle Fritz SPHK G-D S-H 3.37.37
14.  Carina Börs Malung BK VOR 3.59.18
15.  Gunnar Olsson SPHK G-D S-H/GRL 4.10.29
16.  Anders Edwardsson SPHK G-D GRL 4.16.19
17.  Susanne Eriksson Malung BK SCH 4.54.25
18.  Lena Andersson Gagnef/Floda BK HovaWart 5.02.21
19.  Annika Olsson  SPHK G-D   S-H 5.15.51
20.  Sören Genberg ? Jämthund 5.18.52
21.  Gunnar strand SPHK G-D GRL 6.31.09
22.  Irene Fröjd SPHK G-D  6.31.17
MINIOR.
Hanna Strand SPHK G-D GRL 6.30.54



57

Att välja Åsarna visade sig vara en fullträff
ur tävlingssynpunkt.
Tävlingen var upplagd på följande vis att
Åsarna Skicenter svarade för kost och logi.
De tillhandahöll även serviceutrymmen i
form av samlingslokaler, hygienutrymmen
samt vallningsbodar. Dessutom �köptes�
start och målplats inklusive parkeringsytor,
samt banorna av Skicenter.
Arrangörerna fick hjälp med hela arrang-
emanget av Håkan Svensson och
skidkungen Thomas Wassberg. Hela
funktionärsstaben kom från Nedre Norra
med Marianne Eskilsson som tävlingsle-
dare.
Åsarna Skicenter var otroligt
�serviceminded� och ställde upp på alla
sätt. Det gjorde också alla funktionärerna
som trotsade kylan och såg till att alla fick
tävla under perfekta förhållanden.
I Åsarna tror jag att vi sett en ny tävlings-
plats för draghundar födas.
Tidigare har SM i pulkastil arrangerats i
Åsarna men detta var första gången med
båda stilarna, slädhund och pulkastil
kördes samtidigt.
Polarhundsmästerskapet kördes som en
tredagarstävling med 52 startande i
slädhundsklasserna och 55 i pulkastilen.
Ett femtontal �avhoppare� kunde tyvärr ej
komma till start på grund av kennelhosta.
Totalt hade vi alltså 122 stycken anmälda
till start vilket får ses som en mycket bra
uppslutning.
I 4-spannsklassen A segrade Mona Sjöö,
Ryssjö SHK före Urban Svensson från
Habo. Tredjeplats tog Jimmy Kyrk från
Märsta. Noterbart är att debutanten, Pia
Ångström från Östersund placerade sig på
en sjätteplats och att äldre junioren André

Jonsson med tre hundar blev 13:e man. 11
minuter efter segraren.
I 4-spann B körde Patrik Skarped med sina
Alaskan Malamutes snabbast och vann före
Nisse Uppström som kör med samojed.
Anders Juhlander med sina grönländare
körde bra och blev trea.
Nils Hjelm körde skjortan av samtliga
konkurrenter i 6-spannsklassen. Per
Agefeldt och Patrik Kuru blev tvåa respek-
tive trea.
En annan hundkörare som också körde
starkt var Menno Hüber i medeldistans-
tävlingens begränsade klass. Han tävlade
med sex hundar och hade bara 17 minuter
sämre tid än Peter Mårtensson som vann
den öppna klassen i medeldistans över 50
kilometer. Noteras bör att Menno tävlade
med Peters hundar.
I pulkaklasserna är det mycket glädjande
att det numera endast är bra skidåkare som
kan göra sig gällande, både inom dam- och
herrklasserna. Tyvärr var årets flerspanns-
klasser mindre än tidigare år men vi får
hoppas att det är en engångsföreteelse och
inte en trend.
Damernas 1-spannsklass vanns av Elaine
Lindgren med en bra tid på 15 kilometer.
Tätt efter Elaine kom Maria Eriksson.
I herrklassen dominerade Lennart Anders-
son som vann både 1-spann 15 kilometer
och 50 kilometer. Herrarnas flerspanns-
klass över 23 kilometer vanns däremot av
Jan Nordlöf.
Arrangörsklubben, Nedre norra, visade en
mycket bra bredd och tog hem sex guld-
medaljer, fem silver och hela nio brons. Av
förståeliga skäl så fick klubben ännu en
inteckning i vandringspriset.

Janne Nordlöf

POLARHUNDSMÄSTERSKAPET 98
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Ordf. Annica Uppström Tel: 0522-85700
V.Ordf. Elga Carlsson Tel: 0225-32142
Sekr. Anette Lindblom Tel: 0381-31090
Kassör. George Nyström Tel: 021-71012
Ord.led. Margareta Kohrtz Tel: 0640-45100
Suppl. Kjell Jonsson Tel: 019-572822
Suppl. Karolina Käthner Tel: 063-104558
Valpf. Marianne Fors-Jonsson Tel: 019-572822

Rasklubbens PG 238354-5

Fjälltur
Att läsa om en fjälltur så här års kanske
känns lite konstigt, men jag vill ändå
nämna några ord om rasklubbens
utannonserade tur i april. Vi hakade på
Åredraget som Wille arrangerade  för 20:e
gången. Förmodligen var det sista gången
som Åredraget gick, Wille slutar som
arrangör och det är osäkert om någon
kommer att ta över efter honom. Tänk er 20
år som arrangör. Imponerande! Vi som
körde med samojeder var Runa Jacobsson,
Sture Enqvist, Nisse Uppström samt
undertecknad. Väderprognosen första
dagen kunde ha varit bättre: 10 - 16 m/s
och duggregn. Väl på plats i Storlien drogs
man dock med i den god stämningen och
missmodigheten över den dåliga progno-
sen försvann. Med slädar fulla av packning
till en tre dagars fjälltur gav vi oss iväg.
Spåren var hårda och fina, lätt för både
hundar och folk att ta sig fram. Banan gick
i en underbart vacker och varierande
fjällterräng, och i de fina dalgångarna fick
vi bra lä från vinden. Tack och lov uteblev
regnet, men vi fick en del snö på oss innan
vi nådde fram till tältplatsen. Det var
samma lägerplats båda nätterna vilket
gjorde att man kunde fixa lite mysigt runt
sin tillfälliga bostad. Dag två körde vi en

tur, och med den mesta packningen kvar
vid lägerplatsen blev det lite lättare för
både oss och hundarna. Den tredje dagen
var som hämtad ur en reklambroschyr från
fjällvärlden. Solen sken från en klarblå
himmel, vinden hade avtagit helt och det
blev en dag för livsnjutare. Rödmosiga i
ansiktet kom vi tillbaks till Storlien, och när
vi stuvade in hundar och packning i
bilarna längtade vi redan till nästa vinter.
Låter det underligt?

Inofficiell utställning
I september kommer rasklubben, med
Christina Bjerstedt-Ohlsson som primus
motor, att ordna en inofficiell utställning i
södra Sverige, se annons. Boka redan nu in
det i din almanacka. Det är alltid trevligt
att träffa andra samojedägare, så låt detta
bli ett bra tillfälle.

Stamboken
Det mesta är nu färdigt, men vid Polar-
hundens manusstopp var stamboken inte
redo att lämnas in för tryckning. Under
sommaren kommer den emellertid att bli
klar (om inget oförutsett inträffar...), och
om du vill göra en beställning redan nu går
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det bra genom att sätta in 186:- (inkl. 36:-
porto) på rasklubbens postgiro 238354-5.
För ej medlemmar i SPHK är priset 236:-
inkl. porto. Glöm inte att ange vad betal-
ningen avser. Vi skickar den till dig så fort
vi kan. Boken kommer att kunna köpas vid
olika SPHK-arrangemang och vi hoppas att
den skall vara till stor nytta i ditt avelsar-
bete. Stamboken innehåller alla registre-
rade samojeder mellan 1981 - 1997 samt
HD-resultat. Dessutom HD-statistik, lista
över importerade hundar samt några
artiklar. Den innehåller också ett stort antal
bilder vilket gör den mycket intressant
även för dig som inte är uppfödare.
Trevlig sommar! Annica

Delrapport Voinaica Cup
Voinaica cup är ett aktivitetsmästerskap med målsättning att så många som möjligt skall
aktivera sin hund. Reglerna är enkla, se Polarhunden 1/98
Resultatlista eller bedömning, namn, adress , telefonnummer samt hundens data skall
snarast skickas till Kjell Jonsson, Winnbergsvägen 8, 692 72 Kumla. Det är inte tillåtet att
spara resultaten till slutet av året. I förekommande fall ansvarar inte rasklubben för att
resultaten kommer med.

Namn Ägare Poäng
1. Whitecliff Karu Jointventure Marie-Louise Lakjer 20 p
2. Juraks Maiden of US-Male Marie-Louise Lakjer 17 p
3. Juraks Hot and Sweet Marie-Louise Lakjer 15 p
4. Night Fligth To Venus Marie Lillé 14 p
4. Juraks Now or Never Marie-Louise Lakjer 14 p
4. Acegim´s Frozty Gimlet Pernilla Wikström 14 p
7. Nordvikens Anna-Karenina-Demina  M-L Lakjer   5 p

Nisse Uppström och hans samojeder
i Brattjärnsravinen norr om
Storlien.
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Ögonundersökta samojeder ua rapporterade till SKK t.o.m 980310
Namn Reg. nr
Aseniov S22565/96
Albireo´s Aniara S21134/96
Antarctic Dream´s Aminett S43359/95
Azzaro S18420/93
Baloo S46072/94
Bejoks Dixy S36238/94
Björnvaktaren´s Vicky´s Fairy Queen S25307/94
Champex´s Chris-Tina S54848/93
Elliance Irish Coffe S13750/94
Great Shivoj Jovette S19758/93
Happy White Dream´s Bobrova S41723/95
Jämtdalen´s Bagheera S59236/93
Kannibalen´s Beethoven S34181/92
Kim Dream´s Amor S11317/91
Love-Cinvenice S42358/95
Nalletorpet´s Mazcot Tzar Of Gould S26000/95
Nalletorpet´s Tomba Tornado S42327/91
Nalletorpet´s Yvita Izadora S38522/90
Newsam´s Bobbo S11314/91
Newsam´s Florence Nightingale S48585/95
Newsam´s Greta Garbo S24279/96
Obskajas Adrien-Camut S45948/96
Obskajas Aussie-White S45946/96
Plogens Sensation Chanval S39164/96
Plogens Sensation-Chaize S39162/96
Polarbjörnen´s Evolution S51854/94
Polarbjörnen´s White Smile S56059/95
Prezize Cherry Blossom S35505/96
Samo´bas Tyr S51613/95
Sissi S56249/92
Slåboda´s Cloud Cover S32389/96
Slåboda´s Crystal Crevasse S32391/96
Slåboda´s Roger Rabbit S35850/94
Slåboda´s Southern Comfort S39441/94
Storm Frost´s Tamino S45241/96
Storm Frost´s Tanja S45236/96
Sun Master´s Cherekaan S12868/96
Swedsam´s Hold Me Tight S62122/90
Tre Pe´s Joddlar-Jolly S55553/93
Vattnadals Lady Yarrala S38714/94
White Russian Prime Ex S53214/91
Vild-Hussens Gagarin S53957/91
 Zyklonens Ragamuffin Man S52149/95

   Ögonundersökta samojeder med anmärkning
Tanja S56789/96 KAT. BP
 Lucky Sam´s Xandra S26764/97 KAT. ÖP

  Noteringens betydelse: KAT = Katarakt, BP = Bakre polär katarakt, ÖP = Övrig partiell katarakt

Margareta och
Bengt-Göran Andersson
i Oviksfjällen
Foto: Annica Uppström
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Svenska Polarhundklubben
rasklubben för samojed

Anordnar inofficiell utställning för de
polara raserna i Hanaskog

26 september 1998

Domare: Anita Whitmarsh

Anmälningarna (SKK:s 3-sidiga blankett)
sändes senast 24 augusti till:

Christina Bjerstedt-Ohlsson
Önnestadsvägen 113-2
291 93 ÖNNESTAD
044-70136, 0708-668680

Anmälningsavgifter: Valp och veteran 100 kronor
Vuxna hundar 125 kronor
Veteraner över 10 år      gratis

Insättes på pg. 23 83 54 � 5, rasklubben för Samojed

 Priser och annonser mottages tacksamt!

                   HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!



Ordf. Jeanette Florin tel: 0647-53175 Rasrepr. Monica Helin-Sandström tel: 0151-70134

Sekreterare Frasse Hed tel: 0250-45755 Valpförmedlare Carina Eriksson tel: 0291-601 49
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Hej igen
Här kommer lite information från avelsrådet. Det var ett tag sen
jag skrev men det har varit dåligt med tid under vintern. För-
hoppningsvis blir det lite bättre nu. Hoppas ni haft en skön
vinter med mycket hundkörning. Det har i alla fall jag haft, ända
tills mina hundar drabbades av kennelhosta. Det var inget att
göra åt. Det blev mycket vila efteråt. Nu är det nästan sommar
här, löven spricker ut så det knakar. Hundarna flåsar i den
plöstliga värmen och vill helst gräva ner sig. Nu blir det sköna
bad som väntar och kanske någon simtur efter ekan.
Vi syns på någon träff, hoppas jag.
Är det någon som vill framföra eller fråga någonting, så är ni
välkomna att höra av er till oss.
Vid pennan från avelsrådet för alaskan malamute
Rosemary

Årsrapport från
avelsrådet l997
Förra året fick vi en ny ledamot som heter
Jari Nerhamo från Finland. Vi har trots
avståndet haft våra möten med alla
närvarande varje gång.
Vi fick i höstas igenom vårt förslag att
ögonlysa, HD+AD röntga för att få
vaphänvisning  (med UA resultat), det har
gått ganska bra, de flesta skickar in resulta-
ten på sina hundar, men  vi vet att det finns
valpkullar som inte är inlämnade till oss
och ej heller får hänvisning på dom.

Varför? kan man fråga sej. Vi vill väl bara
avla på hundar som vi vet är friska, eller??
Meningen med det här är också att vi kollar
detta innan vi parar, sen kan det ju vara för
sent!
Ang. Hypothyriodisrn,
Vi har också beslutat att genom samtal med
Doc.Mats Forsberg ej TSH-testa symtomfria
hundar, för valphänvisning eller
hanhundslistan. Men hundar med utbruten
sjukdom ska naturligtvis inte användas i
avel, inte heller två hundar som har
föräldrar eller syskon med utbruten
sjukdom ska paras med varandra..
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Vi har också översatt och skickat ut en
hälsoundersökning till alla uppfödare i
Sverige.
Vi har dock inte hunnit sammanställa den
ännu. Vi har haft ett Flertal förfrågningar
om hanhundslistor, lämpliga hanhundar,
parningar, planerade parningar med
inavelsgradsberäkningar och stamtavlor
från Lathunden under l997.
Lathunden fungerar bra, men det behövs
regelbundna uppdateringar för att det ska
fungera med HD resultaten och registre-
ringarna. Tyvärr kommer inte AD och
ögon med eftersom  det inte registreras
centralt.

Vi håller fortfarande på med ett uppfödar-
kodex, det är inte klart ännu. Det har dykt
upp några hundar med Hd och katarakt
under året, kommer att redovisas i Polar-
hunden.
Under I997 var det 14 kullar (några födda
sent l 996), och 60 valpar. (Utav dessa 6 nya
uppfödare)
Två nya kennelnamn har registrerats.
Avelsrådet:
Rosemary Åsberg
Karyn Colman
Jari Nerhamo
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Louis Liljedahl med sin
ledarhund alaskan
malamute, Jongen
Foto: Evy Liljedahl

Från Mackinaw's kennel
Foto: Louis Liljedahl
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Måndag 9 mars.
Sista dagen att förbereda sig och packa alla
grejer inför VINDELÄLVSDRAGET 1998.
Det känns nästan overk1igt att återigen ge sig
iväg till Ammarnäs för att under fyra dagar och
40 mil köra hundspann längs Vindelälven ner
till Vännäsby. Tänka sig, ett helt år har gått
sedan vi skildes åt i Vännäsby efter vårt första
Vindelälvsdrag med Team Siberian Husky. Då
hade vi genomfört äventyret med ett lag som av
o1ika omständigheter hade decimerats strax
innan vi gav oss iväg till Ammarnäs.
Trots endast sju förare lyckades vi placera oss
på en hedrande I4:e plats.

Detta år hade vi höjt målsättningen. Vår
ambition var att placera oss b1and de tio
främsta lagen.
Förutsättningarna var goda. Vi ställde upp med
nio förare, ca 80 Siberian Huskys samt elva
handlers vars kunnande och enorma arbets-
insats vi aldrig klarat oss utan.

Hela laget träffades i Ammarnäs på onsdagen
den 11:e mars. Vi gick igenom körschema samt
handlerorganisation. Det känns lite pirrigt inför
första dagen, innan man sett hur förare och
hundar reagerar på den enorma samling
människor och hundar vid start och längs
banan.

VINDELÄLVSDRAGET 1998 med
TEAM SIBERIAN HUSKY

Stående från vänster: Peter, Pär, Kjell-Åke, Marie, Niklas, Jeanette, Urban,
Kerstin, Johan, Helen, Erik, Lotta, Janne. Knä fr. v.: Patrik, Mats, Janne,
Roger, Micke, Ola.

forts sid 68
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Hundlivet i Bild

Övningskörning på Långberget med Ross 1,5 år och Nansen 8 mån.
Foto: Barbro Tornham

Turåkning i Drevsjöns slädvänliga omgivning. Foto: Allan Carlsson
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Dejomas Gorm flyttade
hem till mig i feb-98. Jag
har konstaterat att detta
verkligen är en hund som
lever på hoppet.
Foto: Susanne Enochsson

Kristin Esseth
lämnar tredje
checkpunkt
under Techni-Cal
Trail.
Foto: Nadia
Chausson-
Kristoffersson.
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Startsträckan första dagen tilldelades en av våra
duktiga medeldistansförare, Kjell-Åke
Tjernberg.
Tack vare vår 14;e plats 1997 startade vi i år i
första startledet, d v s bland de 15 främsta
lagen.
Dag 1 flöt utan några större missöden. Smärre
incidenter och lite strul får man dock räkna med
under dessa dagar. Vädret visade sig från sin
bästa sida med strålande sol och några
minusgrader.
Efter målgång i Sorse1e kunde vi konstatera att
vi behöll vår startposition inför dag 2. Detta
kunde ske tack vare en strålande körning av en
av lagets ungdomar, Johan Dahlström, som på
den näst sista sträckan hade 6:e bästa tid.

Dag 2 blev lite tuffare p g a ett snöoväder som
bidrog till att spåret blev lite tyngre. Men
arrangörerna såg till att den mesta snön var
bortplogad innan starten gick.
Denna dag stod den alltid lika säkra och
startsnabba Roger Mjöberg på startlinjen. Efter
en kanonstart körde Roger sina 18,5 km på en
för dessa förhållanden mycket bra tid.
Strålande sträcktider presterade även Pär
Agefeldt med 7:de bästa tid samt Lotta

Antoniusson som trots extra
passagerare på släden körde
in på 6:e snabbaste tid.
Även efter denna dag kunde
vi notera att vi håller fast vid
vår startposition i det främre
ledet inför dag 3.

Dag 3 bjuder åter på
kalasväder när vi förbereder
oss för start i Björksele. Här
får Johan en tuff uppgift när
han står på startlinjen inför
första sträckan på 15 km.
Johan håller för trycket och
gör en bra start men blir lite
uppe-hållen p g a lintrassel
efter någon kilometer.
Resten av denna dagsetapp

går bra och Pär visar återigen att Siberian
Huskyn är att räkna med. Pär kör in på  7:e
snabbaste tid.  Så börjar årets upp1aga av
Vindelälvsdraget att närma sig slutet.
Dag 4 är riktigt tuff trots att det endast är 5
sträckor. De flesta toppar naturligtvis sina lag i
sin iver och ambition att klättra någon placering
i sammandraget. Så även vårt lag. Patrik Kuru
fick ansvaret för startsträckan och växlade efter
en mycket bra körning över till Micke
Lambergsson som dundrade fram mellan
Vindeln och Vindelheden. Här tog Janne
Johansson hand om stafettpinnen och gjorde en
kalaskörning fram till Rödåsel där Pär Agefeldt
för fjärde dagen manade på sina hundar, som
vid det här 1aget gjort mer än vad vi kunnat
förvänta oss. Det sliter oerhört att gå fyra dagar
i rad. Pär växlar så över till alltid lika laddade
och snabba Mats Eriksson som på den
avslutande sträckan, med 6;e bästa tid åter visar
att siberian huskyn håller hög klass.

Det är dags att summera Vindelälvsdraget1998.
Team Siberian Husky klarade inte mål-
sättningen att pressa sig in bland de tio främsta
lagen. Vi klättrade trots allt en placering mot

Pär Agefeldt tar över stafettpinnen vid sin sträcka
dag 4. Foto: Lotta Antoniuson
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förra året och hamnade i sammandraget på en
hedrande 13:e plats.
Detta innebär att vi 1999 åter startar i första
ledet i Ammarnäs, Det är i alla fal1 ambitionen
och förhoppningen att vi även nästa år ska köra
hund mellan Ammarnäs och Vännäsby.
För att vi i fortsättningen ska kunna genomföra
Vindelälvsdraget krävs inte bara ett brinnande
intresse och engagemang från förarna och alla
våra handlers, utan även en god ekonomi. Det
kostar en rejäl slant i logi, uppehälle samt
bränsle till alla fordon. Detta är kostnader som
vi i år til1 stor del tagit ur egen ficka. Genom
bl a leverantörer till undertecknad har vi dock
erhållit bidrag till logi under fyra dagar förs
samtliga deltagare i laget. Startavgiften fick vi
även i år hjä1p med från rasklubben.
Kostnad för 10 förare samt 13 handlers
gällande logi torde uppgå till ca 15000:-.
Bränsle för samtliga fordon i laget uppgår till
ca 20 – 2500O:-
Startavgift i skrivande stund 3000:-.
Vi jobbar dock redan på olika alternativ för att
1ösa detta inför vad vi hoppas ska bli tradition
för Team Siberian  Husky s deltagande i
Vindelä1vsdraget.
Hittills har intresset för ett deltagande i laget
varit ganska svalt, men det kan naturligtvis
förklaras med den höga kostnaden för var och

en. Det är min förhoppning att vi ska kunna
1ösa den ekonomiska biten så att fler ges
möjlighet att deltaga i ett renrasigt huskylag på
Vindelälven. Vad spännande det kunde bli om
intresset blir så  stort att vi måste kvalificera oss
genom att deltaga i ett antal tävlingar under
säsongen.
Nåväl, detta var några tankar om framtiden. Jag
hoppas att alla har haft en bra vinter och att alla
era hundar har frisknat till vad gäller hosta,
magåkommor och annat elände.
Till sist vill jag framföra ett stort och hjärtligt
tack till alla bidragsgivare som under dessa två
år gjort vårt deltagande i Vindelälvsdraget
möjligt, Det är med stor beundran jag framför
ett stort tack till våra handlers.
Utan er medverkan fungerar det inte. Tänk er
att Urban och Janne åker ända från Jönköping
för att hjälpa oss under resan längs Vindelälven.
Enastående grabbar!
Ni som är intresserade av Vindelälvsdraget
1999, hör av er till undertecknad.
Team Siberian Husky 1998.
Lagledare: Peter Antoniusson
Box 61, 780 67 Sälen
Te1: 0280 20S46

Patrik Kuru på startsträckan dag 4. Foto: Lotta Antoniusion
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Alaskan Malamute
High Destiny Hill´s Kennel väntar valpar under
v 24/25 e High Destiny Hill´s amazing
”Timber” (grå/vit) u High Destiny Hill´s Easy
Goald dust ”Indi” (röd/vit). Föräldrarna är HD,
AD och ögon UA, samt utställningsmeriterade.
Valparna säljs enligt SKK:s rekomenderade
normer. Vill du veta mer är du välkommen att
ringa 0151-70134, säkrast helger eller efter
22.00 (övrig tid telefonsvarare) Monica Helin-
Sandström.

Alaskan malamutevalpar e Trigger o Masano´s
Wolfisland Nino. Båda föräldrarna är mycket
dragvilliga. Tel: 0501-21337, Claes.

Valpar säljes e Najanin´s Yukon Jack HD-fri,
ögonlyst u Kiwatina´s Groover Debbie, HD,
AD-fri, ögonlyst. Lev-klara v 28. Tel. 0280-
22037 Tony.

Alaskan Malamute: Valpar (f 10/3-98) till salu
efter Panikpah’s Digit och Mackinaw’s
Sweetgrass Emmylou (Emma), två av Sveriges
mest välmeriterade hundar. Föräldrarna är
röntgade i armbåge (u a) och höft  (ua) samt
ögonlysta (u a). Friska och sunda föräldrar och
valpar. Kennel Mackinaw tel/fax 0951-230 40,
e-mail louislil@hem.passagen.se

Alaskan malamutevalpar. Jag har parat en av
mina ledartikar, Kronsäter´s Foqsie Av Kobik
med en hane från Frankrike, med USA linjer
(Sendashi och Kotzebue). Bägge hundarna är
HD, AD och ögonlysta UA. Hon beräknas
valpa 25 maj. Vill du veta mer? Hör av dig till:
Kennel Kronsäter, Rosemary Åsberg,
Älvkarleby, tel: 026-75024.

Grönlandshund
Grønlandshundvalper etter NV. -93-94. Nuch.
ASK  reg.nr. 42239/92 (etter Nuch. Nordik
Wolf og Nuch. Bliss) og BINNA (Ck) reg.nr.
01391/95 (etter Nuch. Qilaq og Ivalo ||) ventes
april/mai. ASK er forøvrig far til NV. -96.
Nuch. Heksegrytas FRAM reg.nr. 08271/95
som ble B I S på Norsk Polarhundklubbs
utstilling 1997. Henv. Ove Nygaard Haugland
2740 Roa Norge Tlf; 61 32 16 24 og E-postadr.
ovnygaar@online.no

Grönlandsvalpar. Mina två grönländare, som
har varit mycket framgångsrika på de senaste
årens tävlingar i Pulkastil, är nu parade med
varandra. Beräknad nedkomst v. 26.  Obs. även
mycket sociala. Janne Nordlöf  063 - 303 32

Samojed
Samojedvalpar etter Etah´s Storm (Nuch
Abakan komolunga – Nuch Etah´s Novaja
Semja) og Fomidas Gipsy (Buabergs Oblix –
Nuch Adoreble Snow White). Begge foreldrene
er ögonlyst og friröntagde utan anmärkning.
Parringen er godkjent av avelsrådet og
kombinasjonen er gjort förr og den ble meget
bra. Valpene ventes födt i begynnelsen av juni-
98. Henvendelse kan göras til Little Rocky
Kennel. (Norge) på tel: 00947-67070189.

Vi trappar ner och säljer några av våra vuxna
samojeder. Rejäla hundar med mycket motor.
De är alla vana vid att gå i spann och en del av
dem har gått i singel- och dubbelled. För mer
info ring 0381/310 90 Micke & Anette
Lindblom
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Hvalpe ventes ca. 10. Juli 1998 efter PDP
Juraks Maiden of the US Male ”Diva”(INTCH,
PDP Whitecliff Karu Joint Venture x INTCH
Juraks Polina Chesnokova) og Bednye Sobakas
Babinoff (SUCH, PDP Jalmals Furst Andrejev
x PDP Bianca). Diva er tredje generation i vor
trækhundelinie og går som lederhund på vort
spand. Babinoff kommer fra velkendte nordiske
trækhundelinier. Begge hunde er HD-
fotograferede og øjenlyste UA.
Yderligere information tlf.  +45 49138001 eller
E-mail: jurak@danbbs.dk

Siberian Husky
Siberian huskyvalpar väntas v. 18 e
SPOLARCH Peaklifes Enzo (e Peaklifes
Gonzo u Peaklifes Nike) u SPOLARCH
Fenrisulven Embla (e Unisak´s Jet Bandit
u Fenrisulven Nanek). Båda föräldrarna har bra
ledaregenskaper och är mycket sociala och
trevliga. Båda går även bra på utställning.
Intresserad? Ring Björn Glimholt tel: 0480-250
75 eller e-post:

bjorn.glimholt@kommun.kalmar.se

Siberian huskyvalpar säljes, lev-klara v 29 e
Rijker Imna (Herklues of Sepp-Alta x Coyote
Imna) u Vindsnabbe´s  bakila (Vindsnabbe´s
Zingo x Skyfri av Seppalaska). Dragvilliga och
mycket trevliga föräldrar. För mer info ring
Lena o Rickard tel: 0950-16059
el. 070-3185751.

Säljes: Siberian husky tik 5 år, mycket rutinerad
hund. Bara gått medel och långdistans. Duktig
travare. Pris efter köpare.Rätt hem viktigast.
Ring för info. Ullis eller Anders.
Tel: 026-293021.

Siberian Husky Valpar. Kull 1  Mellan
Fenrisulvens Kilak u. Dejomas Indy. Tiken har
gått i vårt medeldistansspann under de två
senaste säsongerna. Resultaten innevarande
säsong har varit goda, med en 1:a, en 3:e och en
4:e placering i öppna tävlingar (bla. SM) samt
2:a plats på Polarhunds-mästerskapen.
Kilak (ägare Lotta Antoniusson) är en rutinerad
medeldistanshund med många fina placeringar
(T.ex 2a plats på Polarhundsmästerskapen
1997)
Kull 2  Mellan Fun Run Pilot u. Rookie´s Lady.
Lady är en mycket stabil ledarhund som gått i
led hos oss i alla år fram till det att hennes
avkommor börjat ta över under de senaste två
säsongerna. 1:a Campingdraget 94, 2:a
Fäboddraget 95, 4.e Öppna SM 1996, 3:e
Polarhunds-mästerskapen 95. 96, 97. 1:a
Långberget Open 97, alla tävlingarna i
medeldistans begränsad och öppen klass. Pilot
som går i Patrik Kuru:s tävlingsspann är en
rutinerad tävlingshund i framförallt
sprintklasserna där han haft alla positioner i
spannet. Placerade sig som 3:a på
Polarhundsmästerskapen 1998, samt gjorde fina
sträckor under vindelälvsdraget 1998. Några
valpar kommer troligen att säljas till
intresserade hundkörare Ring Jeanette &Kjell
Åke 0152-25547. Dejomas kennel.

Siberian husky kull planerad till början av maj
–98. Tik ”Elsa” går i led hos Micke
landbergsson (Zero-linje) hane ”Patriot” går i
led hos Peter Mårtensson (Seppala-linje) Tel:
0647-30202, 010-6783731.

Siberian husky valpar säljes. Valpar planeras e
Funrun Tex u Team Amorox Flamma.. Tex är
efter Funrun Ujo u Snowtrail´s  Cheyenne.
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Flamma är efter  Fun  Run Tex  u  Arctic  Star
Frida.  Kull 2 e Unisak´s  JaJJaq u Lajf´s Fokos.
Kennel Team Amarox. Ola  Olofsson. Pär
Ångström. Tel :070/6656353.063/37168.

Siberian husky, vuxna hundar, sunda o trevliga.
Bra priser. Ring för info tel: 0573-711637
Jan-Åke Withfeldt, Årjäng.

S.h-valpar. Min ledarhund Ami har parats med
Jacko,  ägare Anna-Lisa Ärlesjö. Hannen är
mycket meriterad (Föreg. ägare Bo-Göran
Karlsson). Tiken är duktig som ledarhund,
singel el. i par i slädhundsstil, men även lika
duktig som enspannshund i Pulkastil. Beräknad
nedkomst v. 24.  Janne Nordlöf  063 - 303 32

SH valpar till salu. Hanvalpar f 980328 e
Tuppilak´s Trapper u Stuyahok´s Fang (se
polarhunden nr 1-98 sidan 24) Stuyahok´s
Kennel tel: 0591-13345. Mats Eriksson/Eva
Skogh.

Diverse
Träningsvagn köpes, lagom för 4 hundar.
Annika Eriksson, tel 036-53277, e-post:
pinktown.huskies@jonkoping.mail.telia.com

Säljes. Liten Polarissläde med tillbehör 2000:-
och en delbar tandemskakel 500:-. Tel: 0176-
260774 ef. 15.00

Jag vill köpa en beg. Toboggasläde, 150-170
cm lång. Helene Ellis Tel. 0657-35003.

Hundbox i lagårdsplyfa. Plats för 12 hundar.
Passar på picup. Även till mindre släpvagn.
Pris: 3000:- Owe Pötter tel: 0921-471001, 070-
6238846 e-post: owe.potter@uvitadventure.se

Stor köttkvarn med 5 hk elmotor. Går bra att
mala ben i. Pris 4500:- Tel: 0611-70364.

Skriv inte på datorn och sänd
utskrifter. Disketter ska det vara,
eller e-post

Scanna inte bilderna själv,
sänd dem till mig

Checklista för datanördar

Skriv ren brödtext.Gör ingen layout själv i orbehand-
lingsprogrammet.Skissa på papper bredvidoch sänd med.

Har du ingen dator går det
utmärkt att sända handskrivna
eller maskinskriven text. WilleManusstopp

5 augusti

Valpar väntas vecka 32 e. Nordvikens
Karelin Kaznan Karu, "Kalle",
(e.Multichampion Pdp Whitecliff Karu
Jointventure u. Such S(polar)ch Ntch
Nuch Nordvikens Dinka-Demina) u.
Pdp Nordvikens Inja (e.Nuch Abakan
Komolunga u Such S(polar)ch Ntch
Nordvikens Evanja). Föräldrarna är HD-
röntgade och ögonundersökta ua. De
har mycket gott temperament med
härlig arbetsvilja. Båda föräldrarna har
CK på utställning. Annica & Nisse
Uppström, Nordvikens kennel.
Tel 0522-85700 e-post:
nisse.uppstrom@mbox200.swipnet.se

Samojed



Sverige
Porto
BetaltBOm tidningen är obeställbar eller 

om adressaten begärt eftersänd-
ning på grund av definitiv av-
flyttning, vill vi ha tillbaka tid-
ningen med uppgift om den nya 
adressen. 

Marknadstidning




