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Hej alla glada medlemmar därute
Mitt första nummer är klart! En ny era för
Polarhunden, som Christer säger i ”Ledarskallet”. Wille har efter många års slit med
en suverän tidning givit över ansvaret till mig
att förmedla informationen till Er från våra
rasklubbar, distrikt och privarpersoner.
Att det har varit slitiga veckor efter manusstoppen har jag nu ÄNNU mera förstått efter
att ha gjort detta nummer. Slitigt men kul.
Vem jag är undrar kanske en del av Er. Det
är inte så fasligt många av Er som jag har fått
lära känna eller som har träffat mig.
Jag kommer att i kommande nummer presentera mig lite närmare, sidorna tog snabbt
slut inför detta nummer, så jag berättar lite
kort om mig för Er här istället.
Jag bor i Upplands Väsby, där jag och min
sambo Pertti har en nystartad kennel vid
namn Team Kalippoq. Hundarna vi har är
5 st malamuter och hermelinen i hundgården
är en siberian husky. Vi har även en gammal
senil huskatt.
Jag har fått in massor av material till tidningen i form av text och bild. Vissa bilder bättre
kvalitétsmässigt än andra och jag kan bara
be Er om samma sak som Wille redan har
gjort: skicka bilderna i originalstorlek, utan
att förminska de. Materialet började komma
in en vecka innan manusstopp och det tackar
jag Er för. Det har underlättat en hel del tidsmässigt.
För övrigt kan jag bara säga: Ha det bra, njut
av era hundar, ta en massa ﬁna kort och dokumentera mycket. Glöm förståss sen inte att
skicka det till mig så att vi kan fortsätta ha en
efterlängtad medlemstidning

//Mia

De ljuvliga samojederna Kenzo & Tindra!
Foto: Ann Forsman
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LEDAR
SKALLET
Polarhundsvänner
Så har vi äntligen fått lite rejäl vinter den senaste månaden (skrivet 12 feb.) här i
Dalarna. Det känns som hundarna ligger efter i träningsmängd och antal mil framför
slädarna. Men den dåliga starten på vintern, från Östersund och söderut, är inte mycket
att göra åt. Nu får vi glädja oss åt och utnyttja de veckor vi har kvar av vintern.
Några tävlingar har körts och andra har tyvärr fått ställas in. Nordic Open har
körts enligt planerna som jag förstår, även om det blev en överraskning för en del av
Nordisk förarna att WSA:s vikter och reglemente angående indelning i klasser skulle
gälla, dvs. ingen uppdelning i A- och B-spann. Vad det gäller vikterna så är WSA:s
vikter betydligt lägre än de som gällt tidigare, enligt Draghundssportförbundet.
Åtminstone vad det gäller B-spannen känns de lägre vikterna inte riktigt relevanta och
motiverade om man tittar på vad rasstandarden ger för beskrivning av hur våra raser
använts i sin tidiga historia. Visst kan man invända att idag används inte våra raser

på samma sätt som de gjordes historiskt,
men jag upprepar med en dåres envishet
att de prov/tester och tävlingar som SPHK
och dess underklubbar och distrikt står
för, skall så långt som möjligt pröva de
egenskaper som anses utmärkande och
önskvärda hos våra respektive raser.
SPHK, dess uppfödare och medlemmar
har en skyldighet att bevara raserna i
enlighet med rasstandard och historia,
eller utveckla / förbättra rasen på de
områden där den inte kan anses leva upp
till de kriterier som är viktigast och mest
utmärkande i den ursprungliga livsmiljön
och på de användningsområden där våra
raser brukades. Dvs. våra raser skall
kunna fungera som arbetande drag- och
brukshundar i polar miljö, samtidigt som
de skall kunna fungera i vårt moderna
samhälle (vilket inte behöver vara ett
motsatsförhållande).
SPHK:s representant skall ha lämnat in
en motion till WSA angående höjning av
vikter vid dess senaste årsmöte, jag har
ännu inte fått någon rapport vad det resulterat i. Jag kan bara konstatera, förutom

det som sagts ovan, att om vi vill ha bra
deltagande från svenska B-spannsförare
till nästa års VM ﬁnns det all anledning
att se över både klassindelning och vikter. Om inte riskerar VM i Åsarna 2008,
vad det gäller svenskt vidkommande,
att framför allt bli en sprinttävling för
siberian husky. Detta kan då ses som en
fortsatt utveckling av att Nordic Open
alltmer utvecklats till en tävling för siberian husky. Denna trend måste brytas och
både VM och Nordic Open skall också
fortsättningsvis kännas som en angelägenhet för alla våra fyra polara raser.
Med denna tidning börjar en ny era för
vår klubbtidning Polarhunden. Som ni
säkert har uppmärksammat har vi en ny
”redaktör”. Förhoppningsvis skall Mia
tillsammans med en redaktions kommitté, gemensamt fortsätta att utveckla
tidningen på ett positiv sätt. Allt för att
informera, utveckla och främja intresset
för våra fyra polara raser.
Hälsar ordf. Christer Afséer

Kallelse till SPHK’s årsmöte
lördagen den 19 maj 2007, kl 17.00
Plats: Spiltas Krog Travet, Östersund
Motioner ska var SPHK’s sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Sandbäcken 1, 542 91 Torsö (e-post sekreterare@sphk.se)
tillhanda senast den 13 april 2007.
Se övrig information i annonsen sid 36
och på hemsidan www.sphk.se
SPHK´s ordförande Christer Afséer

Svenska Polarhundklubben, SPHK

Aktivitetskalender 2007

hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Lena Anna Buess, Jeanette Larsson, Soﬁa Brännström, Helena Hagström,
Svante Lindbäck
Nedre Norra
Steffen Görtz, Marcus Kriström, Kristin Myhr, Kerstin Olausson,
Jonas Westermark, Elisabeth Nygårdh
Gävle Dala
Annica Eriksson-Jansson
Mälardalen
Mattias Hansson Jenny Widerström, Niklas Eriksson, Helena Näsman,
Leonard Antonsen, Eva Murvalla Björk, Anita Gyoni, Carl-Henrik Posse
Västra
Carina & Peter Bengtsson, Alice Jenkins, Annika Eriksson, Monica Berntsson,
Bror Phersson
Södra
Eva Hardö
Danmark Susan Hansen, Bo Petersen
Norge Rita Lysholm & Wiktor Hagan
Nytt från SKK! pg 1177-5, Skall endast användas i undantagsfall.
Du som vill bli medlem i SPHK. Gör så här: Ring SKK, 08-795 30 50 (telefontider
mån-fre 10-12 och 13-15, eller skicka E-post: medlem@skk.se. Du kommer nu att
direkt få ditt medlemsnummer och ett inbetalningskort med OCR- nummer. SKK
får på så sätt med alla uppgifter som de behöver och färre fel kommer att uppstå för
den enskilda medlemmen. Betalar du in din medlemsavgift snabbt, så är allt klart på
8-10 dagar och då har du ditt medlemskort i handen. Snabbare än så kan det inte
gå. Som medlem i SPHK, kan du ta del av en mängd aktiviteter. Gör det och träffa
likasinnade. Du kommer inte att bli besviken. Tjatar gör jag, och det ger resultat:
Kontrollera ditt medlemskap, så att du slipper ”glapp” i distributionen av vår ﬁna
medlemstidning, POLARHUNDEN. Glöm ej heller att ändra din adress, om du ﬂyttar. Snabbast går det om du ringer SKK, se ovan, tider och nr och E-post.
I november började man att vänta, likaså i december. I januari gav jag upp hoppet,
men nu i mitten av februari, så kom den till slut. Vem då? Jo vintern, den kommer
varje dag nu och i massor. Staketen blir lägre? Hundgårdarna mindre? Fler tikar som
löper! Ja! Det kan sluta med förskräckelse. Snälla vintern, jag är ganska nöjd nu.
Snöiga vinterhälsningar till er alla från SPHK & Gunnel Åkerlind/medlemsansvarig
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070310-11

Fäbodraget Koppången.Information Rauno Noiva 0247-70065.
Se mer Gävle-Dalas sida.

070313-17

Polardistans. Se www.polardistans.com

070329-31

Beaver Trap Trail. Trevligt arrangemang med både tur- och
tävlingsklass. Se mer info Nedre Norras sida.

Utställningar
2007
28 apr
28 apr
17 maj
20 maj

Mora, grönlandshund
Vaggeryd, Södra
Västerås, Mälardalen
Östersund, Årsmöte,
Nedre Norra
8 sept Tiveden, Södra
22 sept Osby, samojed
15 sept Väsa/Älvdalen, siberian husky
3 nov
Laxsjö, alaskan malamute

2008
15 feb
26 apr
26 apr
18 maj
17 aug
13-14 sept
13 sept
02 nov

Furudal,samojed
Skillingaryd, Södra
Älvdalen, grönlandshund
Junsele, Nedre Norra
Östersund, Nedre Norra
Evertsberg, siberian husky
Tiveden, Västra
Hökensås,
alaskan malamute

Caraganas Beatrize (ägare Eva Lundberg, Brottby).
Beas absoluta favoritplats när vi är på ön i våran sjö.
Foto: Åsa Lundberg
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mare under veckans lopp
så att vi alla snart vet vem
som är vem eftersom vi lär
ha en hel del med varandra
att göra…

Söndag 12 mars
Strålande vintervårdag i
Östersund och det känns
tråkigt att köra bil ner till
Särna i 33 mil i stället för att
träna hundarna. Jag är sen
iväg som vanligt, och slår
en signal till checkpunktsansvarige Peter ”Petter”
Petersson vid 15-tiden för
att tala om att jag nu är
på väg. Han ringer upp en
stund senare och säger att
han, med hjälp av några
till, höll på att sätta upp
ett tält. Jag förstår att förberedelserna för Sveriges
enda långdistanstävling är
i full gång och jag känner
dåligt samvete för jag lär
inte kunna bidra med min
arbetskraft förrän påföljande dag.
Natten har fallit när jag
parkerar pickupen utanför
storhuset på Särna camping. Jag tar ut mina sex
hundar ur boxarna. Tanken
med hundarna är att jag
Checkpunkt Off-Road II.
Bilden är tagen av Petter Petersson
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ska kunna ta mig av egen
maskin upp till Lövhögen,
den checkpunkten jag ska
bemanna under löpet.
Så småningom träffar jag
på Rosemarie och Inge Eklund, Petter och tävlingsledaren Annika Carlsson
som jag får välkomnande
kramar av. Det bådar för
en trevlig vecka.
Senare gör jag mig hemmastadd på nedre våningen av huset, i det som
kommer att bli tävlingens

högkvarter och sekretariat.
Anki Heinonen, Polar Distans självskrivne veterinär,
är nog det enda kända ansikte jag ser bland det som
för mig just då ser ut som
ett myller av folk, i alla fall
jämfört med de två tidigare
gånger jag ställt upp som
medhjälpare till tävlingen.
Jag försöker hälsa på alla
och lägga namn och utseende på minnet men det
är svårt. Jag hoppas att
vi kommer varandra när-

Sover i bilen
Innan jag lägger mig rastar jag hundarna lösa på
startområdet. Två barn
springer ute i underkläder
och jag undrar vad de håller på med. Dagen efter får

jag reda på att det är Nina
och Hansa Johannessons
barn. Som funktionärer
hade föräldrarna blivit tilldelade en bit golv någonstans att sova på medan
grabbarna Harley och Robin skulle sova ute i bilen,
vilket barnen själva ville,
till en början. Men natten
var kall och barnen också.
Därför var de ute på nattliga färder! Och tänk att

varken Nina eller Hansa
klagade över situationen,
inte ens när de ﬁck reda
på att jag blivit tilldelad en
dubbelsäng med soffa som
jag ﬁck helt för mig själv!
Snacka om att ställa upp
till hundra procent! När
Annika sedan ﬁck nyckel
till lokalen på Off Road
några kilometer bort slapp
barnen sova i en kall bil.

Måndag 13 mars
Frukostmöte för alla funktionärer. Vilken lyx! Tävlingen bjuder på maten
och vi får en chans att
träffa övriga ”volontärer”,
alla samlade på en plats.
Vi börjar med att presentera oss för varandra med
namn och med de huvuduppgifterna vi är här för
att utföra. Samtidigt cirkulerar en telefonlista där
alla ska ﬁnnas med och
som alla ska få så att vi
lätt ska kunna få tag på
varandra.
Jag får därmed tillfälle
att växla några ord med
Konrad Hammarberg från
Lillhärdal. Han och hans
kompis Staffan Finnström,
Sigge Falk och jag ska
vara de fyra som ska sköta Lövhögen, den tredje
checkpunkten att passera
för de tävlande i Polar

Distans 300, belägen vid
Vedungsfjället och dit inga
bilvägar når. Konrad och
jag gör upp om att de, på
skoter, ska åka först till
Lövhögen på onsdag morgonen för att ta emot och
klocka de första spannen
som passerar. Jag, med
mitt sexspann, kommer
att starta från Off Road,
checkpunkt nummer två,
och även om jag tänker ge
mig av tidigt på morgonen
så lär det ta en stund för
mina hundar att springa
de tre-fyra milen upp och
Sigge lär komma på platsen när Petter eller banläggare Mikael Ringström får
tid att skjutsa honom ihop
med vattendunkar och ett
vedlass.
Sedan är det tänkt att jag
ska hjälpa Anki när hon
går omkring och besiktar

spannen, kollar startlicenser, stamtavlor, vaccinationsintyg samt läser av
chip. Hundarna att starta
i pulkaklasser på tisdagen
är så pass få att hon klarar det själv och jag får
hitta något annat att göra.
Jag vänder mig till Mari
Christoffersson, ansvarig

Sigge Falk på chekpunkt Lövhögen.
foto: Annica Uppström
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gon klockan nio. Det är bra
att höra vad som sägs mellan tävlingsledningen och
förare så att också jag som
funktionär ”bortanför civilisationen” vet lite om vilka
regler som gäller. Samtidigt
får jag en överblick av
startfältet, vilket hjälper
när jag sedan ombedes att
skriva om löpet.
På fem år har startfältet
på Polar Distans tredubblats och med årets 39 anmälda har denna långdistanstävling absolut inget att
skämmas för, i synnerhet
när man tänker att bara
Liten tävling har
renrasiga spann får delta.
blivit stor
Mot kvällen lyssnar jag tyst Det verkar som om det
på förarmötet för pulkaå- rekordstora intresset som
karna som ska starta i mor- har märkts de senaste
för start och målområdet.
Jag får hjälpa henne att
sätta granruskor ner från
starten och en bit bort på
Österdalsälven för att göra
det enklare för förarna att
hitta rätt väg ut och in. Solen skiner och värmer gott
och vi bestämmer oss för
att köra en sväng med våra
hundar, Marie med sina
två och jag med mina sex.
Varken hennes eller mina
vill riktigt alltid följa våra
instruktioner, men röra på
benen får de göra.

åren på Femundlöpet och
Finnmarkslöpet, två andra långdistanstävlingar
i Europa, också smittar
av sig på vår Polar Distans. Och man förundras
över alla utlänningar som
deltar, i synnerhet på alla
tyskar. Jag förknippar ju
inte Tyskland med oändlig
vildmark att köra hund i,
mil efter mil efter mil!
I natt får jag sällskap i
den stora sängen, av Rosemarie. Som vanligt ställer
hon upp som allt i allo och
verkar alltid ﬁnnas överallt
medan Inge skejtar sina årliga 30 mil.
Nadja CK
forts. följer i nästa
nummer av Polarhunden

Resultat Inkallningstävling - samojed 5/2- 2007
1. Sunshine
2. Aurora
3. Sarek
4. Turbo
5. Stella
6. Chino
7. Laika
8. Najo
9. Pistage
10. Busan
12
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4.46 sek
5.28 sek
5.33 sek
5.40 sek
5.51 sek
5.79 sek
5.82 sek
5.90 sek
6.18 sek
6.47 sek

Ägare: Hans Kuiper
Ägare: K.O.R.A Roelofs
Ägare: Stefan Håkansson
Ägare: Madeleine Skullman
Ägare: Beatrice Palm
Ägare: Madeleine Eriksson
Ägare: Diana Karlsson
Ägare: Britt-Marie Minorsson
Ägare: Margareta Kohrtz
Ägare: Eva Skullman

Ordförande

Kassör

1: Suppl

Britta Sethson
Västanbäck 21, 905 93 Umeå
tel: 090-13 38 53
britta.sethson@minmail.net

Helen Werner
Alvägen 3, 736 32 Kungsör
tel: 0227-143 88

Johan Hultberg
Vresselvägen 18, 275 94 Sjöbo
tel: 046-631 16
hultbergarna@telia.com

Vice ordförande

Annelie Jönsson
Äpplatofta 776,
260 24 Röstånga
tel: 0413-731 55
kennel@deejasome.com

Håkan Nisula
Åsv 8, 660 60 Molkom
tel: 0553-104 44
hakan.nisula@karlstad.se

Ledamot

2: Suppl
Camilla Sigås
Nybovägen 6, 541 98 Värsås
tel: 0500-420 680
bmh228k@tninet.se

Sekreterare
Linda almqvist
Gerstorp Tjärarp, 585 99 Linköping
tel: 013-589 73
snotrollens@telia.com

Rasklubbens PG 238354-5

Lite minnen från Samojedsamlingen i Furudal
Meriteringsreglerna
Redan i början av veckan före själva träffen i Furudal drog cirkusen igång. Nya
tävlingsregler från och med årsskiftet
var beslutade i Svenska draghundssportförbundet, som ﬁck genomslag också på
våra regler för polarhundsproven. Jag
blev uppmärksammad på detta i samband
med tävlingarna i Åsarna helgen innan.
Det blev många telefonsamtal och mail
skickade till och från SKK´s prov- och
tävlingskommitte. Vi ansökte och ﬁck
dispens under dragsäsongen 2007. Detta
innebär att de meriteringsregler som gällde i fjol fortfarande gäller. Dvs. tiken ska
dra 15 kg och hanhunden 20 kg i 1-spann
pulka stil exempelvis. Dispensreglerna är
på väg ut på vår hemsida. Vi kommer att
diskutera hur det ska bli framöver i styrelsen under våren och slå fast vad som
ska gälla från och med 2008 på SPHK´s
årsmöte i maj.
Vad lärde vi oss av detta: Att inte hänvisa
till andras regelpaket för våra bruksmeriteringar. Det kändes faktiskt lite löjligt
att en 25 kg hanhund ska dra en ynka
12.5 kg pulka.

http://samojed.sphk.se

Äntligen iväg
Men, så blev det äntligen dags att stoppa
in de tre hundarna i bilen och styra kosan
söderut mot Furudal. Egentligen hade jag
tänkt åka vid 3-tiden, men efter många
om och men kom jag iväg först strax efter
4 och det var mycket nära att jag hade
lämnat alla diplom till samojedmästerskapet på tryckeriet på jobbet. Jag kom
fram sent och ﬁck tassa in och lägga mig
i stugan där alla redan sov.
Utställning
Fredag var stora utställningsdagen för två
av mina hundar och det är alltid så roligt
att se alla vackra hundar som springer
runt i ringen med sina mer eller mindre
vältränade hussar och mattar. Själv tycker
jag att jag har skaplig kondis men efter ett
antal varv blir också jag rätt andfådd. En
av hundarna ﬁck två tjusiga rosetter och
båda ﬁck röda band. Himla bra domare
som såg det som jag alltid har sett och
som inte alla domarna ser.
Lördag/söndag
Lördag och söndag var hektiska dagar
med samojedmästerskap och årsmöte
med efterföljande middag och uträkning
av tider och prisutdelning. Vad lärde vi
oss då?? Jo att ordna dubbelt så många
Polarhunden 1/2007
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funktionärer till nästa år än vad som
verkligen behövs eftersom vi hade ett
skapligt bortfall i funktionärslistan. Det
hjälpte inte alltid att vi sprang fortare
och fortare.
HD-statistik
På årsmötet tittade vi bland annat på
HD-statistik och det känns verkligen
bekymmersamt att konstatera att var
fjärde hund har höftleds-dysplasi. Vi
pratade mycket om det både på årsmötet
och på uppfödarmötet och senare också
i styrelsen. Trots bekämpningsprogram
och information händer ingenting. Det
finns två saker att göra: Antingen så
rycker man på axlarna och tänker: det
är så här det är och alltid ska vara. Eller
så tänker man att vi måste skärpa våra
bekämpningsprogram och kunskaper.
Personligen så vill jag varmt stödja den
senare linjen. Vi måste slå vakt om en
frisk och sund hund. Därför skulle vi från
styrelsen vilja se diskussioner om detta på
uppfödarmötena under 2007. Om vi ska
ha en utvärdering av hanen efter tre kullar

1 spann pulka herrAlexander JonssonVitbjörnens Gizmo
of Thunderbolt
Foto: Susanne Davidsson
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som vi beslutade om på uppfödarmötet
så måste vi också omarbeta RAS. Låt oss
ta den diskussionen nu för att eventuellt
föreslå en revision av RAS till nästa
årsmöte. RAS måste precis som avelsrådets rekommendationer vara levande
dokument och de måste stödja varandra.
Alla förändringar måste också förankras
väl för att undvika en massa onödig och
tråkig osämja.
2*30km meritering; Polarhundsprov B
På tisdag och onsdag genomfördes 2*30
km tävling för första gång med start i
Furudal. Jonne och co hade lyckats dra
upp en trevlig 30 km slinga. I och för sig
med varvning, men långt ifrån målet så
det var inga problem för de hurtiga att
köra runt med spann och pulkor. Nja det
var väl inga problem för de andra, men
jag som körde med två kärlekskranka
hundar hade vissa problem. Framför i
spåret hade ett antal löptikar sprungit
och mina hanhundar var mer intresserade
av att lukta i spåren efter tikarna än att
dra på framåt. I backarna uppför ﬁck jag
släpa två hundar och en släde som vägde
40 kg. Inte blev det bättre när de hittade
såna godsaker som hästskit. Det tog tid.
Det tog mycket lång tid. Jag körde runt på
4 timmar och 45 minuter. Det hade gått
fortare utan hundar. Jag bröt men lovar
att ta nya friska tag till nästa gång. Såna
är mina samojeder. Ibland ﬁnns det annat
som är viktigare än att springa fort.
Nästa år då
För att vara säkra på en god snötillgång
så har vi beslutat att flytta samojedsamlingen två veckor framåt. Nordiska
samojedmästerskapet kommer därför att
gå av stapeln lö-sö 16-17 februari 2008
och utställningen kommer att ske den 15

kan träffas på kvällen och dra en spader
och dricka en kopp kaffe tillsammans.
Vi skulle kunna ha bangenomgångar och
prisutdelningar där samt också uppfödarmöte och årsmöte. Vem vet, kanske
någon drar igång en allsångsafton eller
Levande Charader.

Eva Skullman, Elliance Trick or Treat, Champange Voyage,
Snötrollens Oppas Kiwa, Polarullens Tamara Av Myr
Foto: Susanne Davidsson

februari. Avsikten är att spika träffen till
den senare tidpunkten framgent. Vi har
också fått löfte om ett 30 km spår även
nästa år med start och mål på gångavstånd från stugbyn. Frågan är om det blir
ett helt spår eller om det blir med varvning
som i år. Det förra skulle bli med långa
sträckor efter en kraftledning och med
start 1.5 km från stugbyn. Det som vi
körde i år var omväxlande och fungerade
riktigt bra eftersom varvningen låg en
bra bit utanför målområdet som var på
gångavstånd från stugbyn. Skicka gärna
synpunkter till mig om detta!
Ove som äger stugbyn berättade också
att han kommer att bygga en samlingssal
i närheten av expeditionen. Ritning ﬁnns
redan men den kommer antagligen inte
att vara klar till 2008 men väl 2009. Då
kommer vi att få disponera den under
hela samojedveckan som vår egen. Jag
ser fram emot att ha en samlingslokal i
stugbyn som är varm och rymlig där vi

Många nykomlingar tycker att det är svårt
att lära känna nya människor på samojedsamlingen. Och det är klart vi sitter där
i våra stugor och hälsar på dem vi redan
känner. Jag tror att en samlingslokal i
stugbyn skulle kunna medverka till att ﬂer
känner sig hemma i gänget. Detta gäller
så klart också de som inte får tillgång till
en stuga i stugbyn.
Vi hade ju en diskussion om att ﬂytta
samojedveckan till ett snösäkrare ställe
på årsmötet. Styrelsen tolkade årsmötets brist på entusiasm inför de andra
förslagen som att helst vill vi vara kvar i
Furudal. Mot bakgrund av ovanstående
känns det helt rätt också.
Slutligen
Jag vill också passa på och tacka alla som
hjälpte till i Furudal så att saker och ting
ﬂöt på.
Jag vill tacka våra sponsorer som skänkt
priser till dragtävling och utställning. De
var: Agria, Arrak, Outdoor, Best Friend,
Biodistra/PlaqueOff Animal, Björkis,
Boett reﬂexer, Cenaturio, Fodax, Gunillas
Glas, Hund-shop, Hund och kattparadiset, Häromi, Indra hundsmycken, Kennel
Polartassen, Kontor.ett, Mr-koppel, Nina
Roegner-Hundakademin, Parma, Royal
Canin, Skullsams kennel, Snowdogs,
Snötrollens kennel, Sundpro, Sveland,
Vildmannen.
Britta Sethson, ordförande.
Polarhunden 1/2007
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Under samojedveckan delades en del polarchampionat ut och de
som ﬁck en ﬁn rosett i år var:
Johan Hultberg med hundarna: Nordvikens Ninutchka Na Zbloto och Happy
White Dreams Fadejev.
Kristin Nørve med hundarna: Nordvikens Nadja Na Zbloto och Little Rockys
Debby Lille Havfruen.
Margareta Kohrtz och Wouter de Ridder med hunden: Katja Av Jeni-Jamal
Linda Almquist och Fredrik Petri med hunden: Sun master´s Spring Dream
Carola Alm med hunden: Snöbjörnens Chip
Jonas Öhrn ﬁck också en rosett för att hans hund Funny Fabric Tripple Trouble
ﬁck sitt utställningschampionat på plats genom att få godkänd bruksprov.

Stort Grattis till er alla

Johan Hultberg , Wouter de Ridder, Carola Alm, Kristin Nørve och Fredrik Petri
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Polarhundstester som blev godkända under Furudal veckan. 2007
a test = 10 km
b test = 2x30 km
Förare:

Hundens namn:

Testsort:

Tid:

Jonas Öhrn

Funny Fabric Tripple Trouble

A test

52.10

Diana Karlsson

Great Izmoroz Volchitza

A test

55.10

Håkan Nisula

Swedsam´s Xtremely Hot To Handle

A test

51.30

Johan Hultberg

Happy White Dream´s Edinitza
Happy White Dreams Fadejev
Happy White Dreams Faidra
Nordvikens Ninutchka Na Zbloto

B test
B test
B test
B test

4. 53.55

Wouter de Ridder

Polarullens Alyosha Maksim
Polarullens Ilya-Bruin
Polarullens Barusi- Alpov
Polarullens Bolchoj-Alpov
Polarullens Taiga Av Myr
Polarullens Varya Arisha
Polarullens Anoushka Evgenia
Katja Av Jeni Jamal

Btest
Btest
Btest
Btest
Btest
Btest
Btest
Btest

4.42.00

Fredrik Petri

Sun Masters Spring Dream
Nikz Blues Winther izza Af katja
Blåkannibodas Blå Great God
Snötrollens Oppas Kiska
Snötrollens Oppas Kerak

Btest
Btest
Btest
Btest
Btest

5.07.02

Eva Skullman

Snötrollens Oppas Kiwa
Polarullens Tamara Av Myr
Elliance Champange Voyage
Elliance Trick or Treat

Btest
Btest
Btest
Btest

5.26.10

Diana Karlsson

Great Maxat Xboctom Laika
Polartassen Mira
Polartassen Kasper
Polarullens Irma-Bruin
Samo´bas Birka
Great Izmoroz Volchitza

Btest
Btest
Btest
Btest
Btest
Btest

5.23.30

Håkan Nisula

Kannibalens Kartman of Illusion
Kannibalens Karloff of Illusion
Bivvilis Eminha of my Bluf

Btest
Btest
Btest

5.42.50

Polarhunden 1/2007
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BÄSTA UPPFÖDARKLASS Kennel Swedsam’s, Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad

Polarhunden 1/2007
Great Maxat Xboctom Laika, Geroj Marsjenka, Polartassen Mira,
Kozak, kasper, Polarullens Irma-Bruin

Diana Karlsson

Jenvan´s Canadian Mountie,Cape Jasmine, Faitful Fighter,
samtrail´s Blastoff Pikachu,Chatanika´s Midnight Run,Petschoras
Freundlischer Felix

Jan Nielsen – Danmark

Polarullens Alyosha Maksim,Barusi Alpov,Ilya-Bruin,Bolchoj
Alpov,Varya Arisha,Anoushka Evgenia

Wouter de Ridder

Samospeed´s Aigisthos, Amalthea, Sun Master´s Hot lips, Artic
Moon, Nikz Blues Candle Lights

Christer Johansson

Polarhunden 1/2007

8

7

6

5

4

3

2

1

Nordvikens Taiga, Snöbjörnenens Chip, Duschess, Ariel

Roger Alm

Chili, Cayenne,Snöbjörnens Darkwind,

Maja Larsson

Mamuska´s Cover girl,Crocodile Dundee, Exellent Samson,her
Mayesty Xena

Nick Myhre – Danmark

Sun Master´s Spring Dream, Nikz Blues Winther izza af katja,
Snötrollens Oppas Kerak, Oppas Kiska

Fredrik Petri

Little Rockys Inouk,Jalmal-Jennisse, Jalmal-Jurak, Syrai of
Kamassin

Andreas Ankeret – Schweiz

Nordvikens Romanskij Jalamal-karu, Ninutchka Na zbloto,
Happy White Dreams Faidra, Edinitza

Johan Hultberg

Nordvikens Nadja Na Zbloto, Litle Rockys Izabel, Lady
kwikk,Dennis

Kristin Nørve – Norge

Little Rockys Inuk, Akira Jewel of Jamal, Buck, Cajun

Volker Pfeiffer - Tyskland

4 spann

5

4

3

2

Little Rockys Hektor, Hanoy, Jalmal-Sibir, Jalmal-Fram, Kaifas,
Petschoras H-Houdin

Morten Hølland – Norge

56.23

55.34

54.27

58.09

50.14

48.57

48.54

47.12

53.23

51.00

50.34

43.33

39.22

55.40

52.05

52.51

48.03

51.04

49.47

47.29

47.58

52.19

54.36

51.31

44.36

39.00

1.52.03

1.47.39

1.47.18

1.46.12

1.41.18

1.38.04

1.36.23

1.35.10

1.45.42

1.45.36

1.42.05

1.28.09

1.18.22

Bästa veteran
NUCH NV-00 SUCH SV-01 Vitkind’s Golden Sunshine
äg. Christian Davidsson, Kalmar
Bästa avelsklass
PDP Polarullens Alyosha Maksim äg, Margareta Kohrtz, Mattmar
Bästa uppfödargrupp
Kennel Swedsam’s, Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad
Ramzai Astral Express, Mamuska Fuchita Snowgirl,Easy Tatjana,
Vitkinds Supreme Primrose

Paul-Erik Nørgaard – Danmark

Amkida´s Horizon Of Eternity,Jenvan´s Daylight Mist, Vattnadals
Jazz Jubilee, Jetsam

Cecilia Lönnberg

Toya,Nordvikens Igor Stravinsky, Tashow

Helena Björk

Nikz Blues Cheerokee of Cherekaan,z-xandu of chereekaan,
Angel in the sky, Zandy af Katja

Britt Forsgren

Mamuska Call my Bluff,Bella Donna, Bivvilis Diva Delight,
Whitespeciels An Eye of the wind

Ken Myhre- Danmark

Snöbjörnens Bernard

Åke Alm

Bivvilis Eminah of my Bluf

Håkan Nisula

Vitbjörnens Gizmo of Thunderbolt

Alexander Jonsson

Swedsams Xeptionella Stella

Beatrice Palm

Swedsams Walk on Top

Christina Bjerstedt- Ohlsson

Nordvikens Udasha Koroleva

Britta Sethsson

Great Jamarofs Manka

Christina Nisula

1
2

Anna Jönsson
Karin Berggren

1 spann lina

4

3

2

1

1 spann pulka dam

3

2

1

1 spann pulka herr

14

13

12

11

10

Elliance Trick or Treat, Champange Voyage, Snötrollens Oppas
Kiwa, Polarullens Tamara Av Myr

BH-1, BIM Such Nuch Finuch INTuch NV-02 SV-03 Funny Fabric Rainbow Warrior
äg. Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad
BH-2, cert Snötrollens Oppas Kwik, äg. Wictoria Andersson, Valdemarsvik
BH-3
Snötrollens Oppas Kerak, äg. Linda Almquist & Fredrik Petri, Linköping
BH-4
SUCH Mamuska’s Excellent Samson, äg. Anette Myhre, Danmark
BH-5
PDP Samo´Bas Balzac, äg. Britta Sethson, Umeå

1

BT-1, cert BIR Swedsam’s Walk On Top, äg. Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad
BT-2
Snechinka’s Anuschka äg. Pia Vendelbo Nörgaard, Danmark
BT-3
Toya, äg. Elga Carlsson, Hedemora
BT-4
Hemlis Benaly Breseis, äg. Helena Eddesjö, Umeå
BT-5
Bilaikas Penny Lane, äg. Jytte Strandberg, Danmark
Eva Skullman

56.43

54.10

1.05.56
1.08.01

1.42.37 1.27.11

1.40.35 1.29.07

1.37.07 1.31.05

1.22.25 1.03.34

1.14.59 1.05.04

1.08.16 1.07.02

58.54

1.30.22 1.28.52

1.25.42 1.24.06

1.19.02 1.16.26

1.18.32 1.02.20

1.08.08 1.04.40

56.57

Swedsam’s Amazing Graze, äg. Helena Wahlberg, Tvärålund
Obskajas Fleygurs Balder, äg. Brigitte De Mant, Frövi

9

Domare: Erna-Britt Nordin

Resultat lista från NM Furudal Samojed 3-4/2- 2007

BIR-valp
BIM-valp

6 spann

3.09.48

3.09.42

3.08.12

2.25.59

2.20.03

2.15.18

1.53.04

2.59.14

2.49.48

2.35.28

2.20.52

2.12.48

1.53.00

Resultat från SPHK samojed:s ofﬁciella utställning
i Furudal den 2 februari 2007

Foto: Susanne Davidsson
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Vallakurs med Sören Adill
Nedskrivet och sammanfattat av Pernilla Persson
Under några dagar i början av januari 2007, samlades ett glatt gäng i Lillholmsjö för
att genomgå Nedre Norras kombinerade skatekurs-grönt kort utbildning.
En del i skatekursen var vallning. Sören Adill som har stor erfarenhet och kunskap i
ämnet var den som ledde oss genom denna svåra konst…
Sören tog upp ﬂera viktiga saker, men började att prata om…
Hur man ”mättar” ett belag
(på en skida eller en med)
Detta gör man alltid på en helt ny skida med helt nya belag, det är ett måste för att
belaget ska hålla länge och för att man sedan ska kunna valla och åka fort och utnyttja
skidans hela kapacitet.
1)
2)
3)

Börja med en ﬁberduk och putsa upp belaget.
Stålsickla försiktigt belaget för att dra bort överﬂödigt ”fjun”.
Ta en mjuk parafﬁn, måste vara en mjuk för den går lätt in i belaget. Gult
mjukt parafﬁn är för plusgrader och passar bra.
4) Smält paraﬁn över belaget. Värm på så att parafﬁnet hamnar över hela
belaget. Använd ett strykjärn, helst ett speciell för skidor. Anledningen till
detta är att ett vanligt strykjärn för tyger har för stor spännvidd på värmen.
Fel värme kan nämligen förstöra parafﬁnets egenskaper och dessutom kan
limmet mellan skidan och belaget förstöras.
5) Värm så länge att hela belaget blir varmt, parafﬁnet smälter och tränger lättare
in i skidan.
6) Gör ena skidan/belaget först, ställ sedan bort den och ta den andra. Den första
får då stå och svalna medans du jobbar med den andra.
7) Värm sedan belaget med parafﬁnet på 4-5 gånger igen. Belaget ska kallna
något mellan varje gång.
8) Om man ”mättar” för lite och du kör på det så blir det bara en hinna på
skidan. Då kan man se att belaget blir vitt på undersidan, vilket alltså är fel!
9) När du värmt 4-5 ggr sicklar du av parafﬁnet. Sedan smälter du på ett hårt
parafﬁn för att lägga ett ”lock” så att det mjuka gula parafﬁnet tränger ner
ordentligt i belaget. Detta görs en gång, när skidan har kallnat sicklar du av
det.
10) Därefter upprepar du med ett mjukt parafﬁn igen. Smält parafﬁn, värm 4-5
ggr igen. Sickla av.
11) Vid sickling, börja alltid med att först ta ut spåret som oftast ﬁnns i mitten på
skidbelag.Detta för att ifall du slinter ur spåret blir det ingen repa i belaget.
12) Tänk på att gärna valla på ett bra ställe som är väl ventilerat. Vallor är inte så
nyttiga att andas in, helst ej ﬂour vallor!
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13) En vanlig plastisskrapa duger bra som sickel. Slipa upp den då och då så att
kanterna hålls vassa.
14) Stålsickel använder man sällan och är du nybörjare är det bättre att du
använder en av plast.

Grejor man ”bör” ha:
Ett mjukt och ett hårt parafﬁn
Fibertex/duk
Plastsickel (vass isskrapa)
Strykjärn
Ev. vallningsställ för bättre ergonomi och för att underlätta arbetet
Borste

Bra tips att tänka på:
- Parafﬁn – du tjänar på att köpa storpack rent prismässigt. En för plusgrader och
en för minus räcker.
- Swix stålsickel är bland de bästa som ﬁnns. Slipa upp den emellanåt med ett brynstål
el. liknande så den är vass.
- Reed Creek borste är bland de bästa som ﬁnns.
- Mycket fukt i luften = mycket ﬂour i vallan
- Toko – starkaste blå vallan.
- Borste som man fäster på borrmaskin ﬁnn om man vill snabba på och ska valla
ofta.
- Metallborste är till för hårda vallor. Om du är duktig på att valla kan man använda
den försiktigt.
- I längdparafﬁn är det mer bindmedel än i parafﬁn för alpint, och är därför
slitstarkare.
- Låg ﬂour, när det är kallt med hög luftfuktighet.
- Vid kallt och torr luft – grön eller blå Rex.
- (Parafﬁnpulver är bra för det smälter lättare.)

Alltid på våren:
När våren kommer och skidorna/släden ska ställas undan bör du (ska..) alltid smälta
på ett lager parafﬁn över belagen. När du gjort det kan du lugnt ställa undan grejorna
på sommarförvaring. När så hösten och vintern kommer igen och du tar fram skidorna
behöver du endast sickla av och sen är det bara ut och åka! Detta gör man alltså dels
för att bevara och skydda belagen under sommaren och dels för att du på hösten gjort
grundjobbet och får ett jättebra belag att börja den nya säsongen med.
Polarhunden 1/2007
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Vid tävlingsvallning:
1) Rensa upp belaget med en borste eller ﬁberduk.
2) Om du ska valla med ﬂour på tävlingsdagen måste du valla ”hela vägen” med
det. Annars ﬁnns det risk för separation i vallan.
3) Ex. Först en graﬁtvalla för att få det starkt, sickla och borsta. Sedan en hård
lågﬂuorvalla, sickla och borsta. På det tredje lagret tar du den valla du tror på
för dagen. Om det är fuktigt i luften tar du en ﬂourvalla. På fjärde lagret, om
du vill och är avancerad tar du ett ﬂuorpulver.
4) Nysnö /kramsnö = hög ﬂor = mkt fukt-varmt.
5) Luftfuktigheten har lika stor betydelse som temperaturen.
6) Om man har använt ett hårt parafﬁn kan man använda en stålborste för att få
bort det.

Till sist:
Underhåll med nytt parafﬁn då och då.
På tävling lägg alltid på vad du tror på för dagen!
Parafﬁn ﬁnns från mjukt till hårt!
- På våren kan skateskidor bli väldigt skitiga under- Lägg då på ett mjukt parafﬁn
och sickla av medans det fortfarande är varm. Då får du bort skiten och behöver
aldrig använda Vallaväck. Använder man vallaväck på glidytorna raserar man allt
slit man lagt ner på grundmättning!

Lennart Andersson talar inför en hänförd publik på Lida vid
Mälardalens träningsträff
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Foto: Mia Karacs

Ordförande

Ledamot

Pertti Lehtiranta 08-745 71 81

Richard Ryderstedt 0644-106 77

Sekreterare

Suppleant

Britt Forsgren 08-550 930 43

Freddy Jiménez 073-923 06 89

Kassör

Suppleant

Madelene Eriksson 0581-62 06 23

Anders Larsson 08-591 433 82

Ledamot
Lotta Ekholm 08-500 223 89

http://malardalen.sphk.se

Träningsträff på Lida Friluftsgård den 10-11 februari 2007
Ambitionerna var ganska stora från början med målet att anordna en ofﬁciell
dragtävling för Mälardalens distrikt, en tävling som kanske kan komma att upprepas
år efter år? Efter att Kloten inte kunde ta emot oss pga. snöbrist när vi började att
leta, ﬁck vi se oss runt efter annat lämpligt ställe för arrangemanget.
Tiden gick och svaren dröjde och snön försvann. Det började att kännas hopplöst,
men så ﬁck jag ett positivt svar från Lida friluftsgård i Botkyrka kommun där man
tidigare hållit i många arrangemang för SPHK och gärna ville se slädhundar där igen!
Evenemanget publicerades därefter på klubbens hemsida.
Tyvärr var tiden för knapp att kontakta alla markägare i omnejd för att få tillstånd
att köra ﬂer sträckor än Lidas egna spår och för att information skulle hinna gå ut.

Freddy Jiménez hjälper Lollo fram till startplats

Foto: Mia Karacs
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Vi ﬁck för i år nöja oss med korta träningssträckor och den längre ofﬁciella tävlingen
blev till en träningstävling som till slut blev till en träningsträff med möjlighet att
prova sina hundar i drag.
Huvudsaken var ändå att åter få liv i dragverksamheten inom vårt distrikt som
länge varit obeﬁntlig, förutom KM. Vi visste inte hur många i vårt distrikt som idag
är intresserade av att dra med sina hundar, är, eller vill bli aktiva i ämnet?
Tiden var knapp för att få in anmälningar, men när helgen kom var vi 12 st anmälda
och några som kom med respektive eller bara kom förbi.
Natten till lördagen hade vi haft det ganska kallt med -15 grader och jag hade varit
ute och satt upp extraskyltar angående vår aktivitet runt spåren. Kylan gjorde att
våra hundar levde upp lite extra och när vi började på lördagen hade den stigit till
-13 grader. Med en varm höst och vinter utan snö fram till helgen i princip, hade de
ﬂesta av oss med vana inte hunnit träna som man normalt brukar göra. Därför var
både kylan och distanserna passande för tillfället.
På Lidas hemsida och anslagstavlor hade man annonserat om våra aktiviteter under
helgen, men här i Stockholm är man inte vatten värd som hundägare och ännu mindre
om man kör hund och konkurrerar om spår med skidåkarna och hästägarna, vi hamnar
alltid längst ner. Lida välkomnade oss, men skidåkarna var det sämre med.
Men, denna helg var vår. Banan med hård is under och lite snö, visade knappt
beﬁntliga skidspår och föret var bra. Vi hjälptes alla åt med starterna för de första
ekipagen som ville köra en kort runda på 4,5 km, efter det körde de andra som ville
nästa runda på 7,6 km. Alla var hjälpsamma med att få igång dem som inte provat på
detta tidigare och hjälptes åt med att köra varandras hundar för dem som ville. Banorna
på 2,5 km var perfekta för unghundarna och de som aldrig provat detta förut.
Med tanke på att vi inte hade banan enbart för oss själva som hade varit det bästa,
får man väl säga att vi lyckades med en svår bana störningsmässigt, om än kort.
Skidåkare, helgﬂanörer, hundägare på promenad och några lösa hundar mitt i spåret!

Hundmassören Chatrin Nord från Antennaria höll
föredrag om hundmassage
Foto: Mia Karacs
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Som kronan på verket kom Shi-tzuklubben dit på söndagen för att gå på med 25 st
små Shi-tzu, varpå några av oss avstod från att köra då det helt enkelt blev för mycket.
Alla körde ändå banorna med framgång.
Efter en välbehövlig lunch, kom vår hjälte i nöden, hundmassören Chatrin Nord från
Antennaria för att hålla ett kort föredrag om hundmassage och stretching. Tack vare
hennes hjälp kan vi idag ha med en av våra Malamutetikar på kortare träningsrundor
m m då vi prövat allt enligt olika veterinärers ordinationer och medicin, innan var
enda alternativet att ta bort henne.
Hon berättade om varför och när man bör massera och visade hur. Sedan gick vi
igenom när man inte bör massera och/eller stretcha sin hund. Efter det visade Chatrin
hur stretchningen bör utföras, något som många av oss nog utövar men kanske inte
alltid korrekt. Hon betonade vikten av att göra det rätt då det annars kan leda till
skador istället för att motverka. En del av oss hade redan erfarenhet av ämnet och för
andra var det helt nytt. Även jag och min fru som både stretchar och masserar våra
hundar regelbundet, lärde oss nya saker vi inte kunnat tidigare.
Vi bjöd in eminente Lennart Andersson för att under eftermiddagen dela med sig av
hans erfarenhet av inte enbart tävling, men turkörning och övernattning i polart klimat,
likaså vallning för skidor och medar. Ni känner till honom från tidigare nummer och
om ni följer Polar Distans. Med ett passionerat framförande ﬁck han oss alla att förstå
vikten av bra material och att välja rätt saker för rätt tillfälle. Tyvärr kändes det allt för
kort med ca två timmars föredrag i ämnet. En önskan om att få veta mer och kanske
bjuda in Lennart för en mer specialinriktad, längre kurs eller dylikt föddes.
Vi avslutade kvällen med en gemensam middag på Lida Värdshus. Vi blev ﬂer än
väntat då alla haft så roligt under dagen att de ville stanna.
På söndag morgon var vi trötta, men såg fram emot ännu en dag i detta trevliga
sällskap. Vår ordförande Pertti Lehtiranta gick igenom hundkörning och säkerhet
med de nya medlemmarna som lyssnade intresserat och ställde frågor. När jag kört
spåret med hundarna för att se hur det såg ut, samma härliga väder, men mindre sol
står en fotograf plötsligt i spåret när jag kommer in och plåtar så det smattrar. Han
kom från Scanpix bildbyrå, utskickad av gratistidningen Stockholm ”City” som ﬁnns
runt kommunala transportstationer varje vardag i Stockholm med omnejd. Måndag,
dagen därpå kunde man läsa en kort notis om vår aktivitet på Lida den helgen i både
City och Svenska Dagbladet med en ﬁn bild på hundarna. Som ofta händer ﬁck de inte
allt rättskrivet, SPHK Mälardalen hette plötsligt Polarhundsklubben och mitt namn
var också felstavat, men det var mer väntat än oväntat. Men, om det hjälper sporten
och höjer våra hundars status får dem väl skriva vad de vill.

Tack alla som hjälpt till och alla ni som gjorde denna helg så trevlig
med er medverkan!
Freddy Jiménez
Polarhunden 1/2007
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SPHK Mälardalen skall anordna en träff i angående TEMA MH. Göran Hawée Godkänd
MH beskrivare och instruktör på SBK kommer att hålla denna kurs som kommer att hållas i
Västerås området. Plats inte bokad, är det någon som har ett förslag hör gärna av er. Tidpunkt
meddelas senare på hemsidan.
Hör gärna av om ert intresse till Ann-Charlott Lidgren 0175-70248 eller via e-mail
anncharlotte.lidgren@telia.com
Tidsplan:

På Lövudden Västerås 17 Maj 2007
Domare: Tina Permo. Sibirian Husky och Grönlandshund
Domare: Anita Wittmarch, Alaskan Malamut och Samojed

3 – 5 timmar

Anmälningsavgift:

Agenda
1

Inledning
 Vad skall Temat handla om ?
 Historik MT / MH

2

Hundens mentala uppbyggnad
 Funktionskretsarna
 Instinkthandlingar / Anlag / Egenskaper
 Tillgänglighet (människor) - Jaktkamplust – Social kamplust –
Temperament – Skärpa och Försvarslust (aggresivitet) –
Nervkonstitution – Hårdhet (mental) – Dådkraft – Skottfasthet.
Nyckeln
3 MT / MH
Genomförandet generellt
2 Handling
3 Avreaktion
4 MH
De olika momenten
- Ett moment i taget
- Utförandet
Genomförande i praktiken
moment för moment

100 kr
100 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
150 kr
Gratis

Från och med den tredje fullbetalande hund reduseras priset med 100 kr.
Som fullbetalande räknas inte valpar och veteraner.
Eva Litsander
Soliden Gräve 434
70593 Örebro

1 Väckning

Sista anmälningsdag 2007- 04- 15
Protokollet / Nyckeln
Ur Anvisningarna
Vilka anlag / egenskaper ser vi ?
Videoupptagningar 1 – 2 hundar,

Anmälningsavgiften betalas in på pg. 293110- 3 Sphk distrikt mälardalen
Skriftlig anmälan görs på SKK:s gamla 3 sidiga blankett.
Ni som ﬁck vandringspriser förra året glöm inte att ta med dem
Logi: Lövudden Hotell/ vandrarhem tel. 021- 185230 Camping 021- 140279
Information på telefon:

Alla är välkomna till denna förläsning
Mvh SPHK mälardalen

Polarhunden 1/2007

Valpklass 4- 6 månader
Valpklass 6- 9 månader
Juniorklass 9- 15 månader
Unghundsklass 15- 24 månader
Bruksklass
Öppen klass
Championklass
Veteranklass från 8 år
Veteranklass över 10 år

Anmälan sändes till

5 Avslutning
Frågor
Sammanfattning
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SPHK MÄLARDALEN INBJUDER
TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING

Eva Litsander
Ingrid Agefeldt
Britt Forsgren

019- 243078
0586- 12290
08- 55093043

SPHK MÄLARDALEN ÖNSKAR ALLA

VÄLKOMNA
Polarhunden 1/2007
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Ordförande Peter Petersson
Långban Gläntan, 682 92 Filipstad
tel: 0590-153 63
malamutepetter@hotmail.com

Rasrepresentant Mattias Söderlund

Sekreterare Cecilia Svärdvall
Åstorpsvägen 313, 591 97 Motala
tel: 0141-911 91, Mobil: 070-67 87 359
cecilia.svardvall@gdab.se

Cinnobergsg.14, 421 65 Västra Frölunda
Tel: 031-74 845 05
anki.avel@malamute.se

Kassör Ninni Hjortvall

Sturkberget 1, 770 14 Nyhammar
tel: 0240-642 000

Avelsrådet Anki Heinonen

tel: 0225-211 18

Hej Malamutevänner!
Till slut kom den efterlängtade snön men
det satt långt inne.
Många dragtävlingar/prov i december och
en bit in i januari blev tyvärr inställda,
men sedan kom både kylan och snön.
Första malamute att ta det nya polarhundtest A blev Luna som ägs av Ulrica
Öhman. Stort grattis!
Den 26/1-28/1 gick Nordic open (för-VM)
av stapeln där lyckades några malamuter
att placera sig bra trots dåligt med träning, Patrik Hedberg och Izor knep en 1:a
placering i 3x15 i skijoringklassen Annika
Carlsson körde med sitt 4-spann upp sig
till en 2: a plats i 3x10km där även Jörgen
Sandquist knep 4: e plats och Rasmus
Helbo på en 5: e plats. Ninni Hjortvall tog
en 5: e plats i 2-spann nordisk 3x15.
Och Inge Eklund tog en 4: e plats i klassen flerspann nordisk stil. Bra jobbat
allihop.
I skrivande stund så kommer det att köras
ytterligare ett SHAM-drag till helgen. 59
spann är anmälda vilket är en mycket positiv utveckling, det var 40 spann anmälda
förra året. En tävling värd att besöka.
Banorna som gjorts kommer i framtiden
att bli permanenta hundspanns leder som
kan nyttjas av alla vintertid.
I höstas skickades det ut en enkät, baserad
Polarhunden 1/2007

80 hundar var anmälda till utställningen som gick av stapeln på en snötäckt fotbolls
plan i Kloten. (endast 2 hundar uteblev).
Ringsekreterare Ingrid Agefeldt och Inga-Lill Badh hjälpte domare Kerstin Einarson i
ringen. Royal Canin sponsrade utställningen med hundmat till gruppvinnare.

Valpförmedling Anna-Karin Björklund

Rymdgatan 38 c, 784 53 Borlänge
Mobil: 0702-27 28 56
ninni.hjortvall@hotmail.com
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Resultat från Malamute-specialen i Kloten 04-05 novenber 2006

www.malamuteklubben.se

på vår uppfödarkodex till de uppfödare
som de senaste 5 åren haft minst en kull
valpar. Av 37 utskickade enkäter ﬁck vi
tillbaks 14. Vilket styrelsen tycker var en
väldigt USEL respons från uppfödarna
och en del svar är inte ens värda att kommentera.
”Hundavlare som vill bevara vad man
tror är ett ursprungligt utseende på sin
ras, men lämnar bruksegenskaperna att
förtvina, borde omskola sig till uppstoppare. På så sätt kund de en gång för alla
säkra rasens intressanta utseende åt eftervärlden” Citerat ur Polarhunden nr 4,
1989 och skrivet av Göran Ahlström
Peter Petersson, avgående ordförande för
malamuteklubben

Kerstin lät utställare och hundar springa minst 2 varv i den väl tilltagna ringen. Där
visade det sig att ”mattar” och ”hussar” inte var i lika god kondition som sina hundar. Tilläggas skall dock att underlaget bestod av snö och luften bjöd på minusgrader,
vilket resulterade i väl påklädda utställare.
Kerstin var mycket nöjd med hundarna över lag och gav en eloge till hundägarna att
de var mycket välskötta i pälsar och klor.
Hon vill uppmärksamma uppfödare att hon såg ﬂera korta branta överarmar och ett
ﬂertal ljusa ögon. Att tänka på i vidare avelsarbete. Hon noterade också några hårt
rullade svansar.
Kerstin framhöll att anatomi och funktion är grundläggande för Alaskan Malamute,
som hon ser som en kraftfull och majestätisk hund.
BIR-Valp
Noatak´s Icewind Chinook du Breeze.
Uppf o ägare: Kristin Esseth/Christer
Afséer, Sörsjön

Bästa uppfödargrupp
Noatak´s
Kristin Esseth och Christer Afséer,
Sörsjön

BIM-Valp
Night Trail Xciting Emotions.
Uppf o ägare: Karina Andreasen/Rasmus
Helbo, Järpen

Bästa avelsgrupp
Polar Trax
Lena Svensson, Svärtingen

BIR
Polar Trax Brave Heart Warrior
Uppf Lena Svensson/Claudio Vergaro
Ägare: Therése Lindh, Karlstad

Tack till alla som hjälpt till före, under
och efter utställningen!
Hälsningar Inga

BIM
SUCH Silent Ridge Canadian-Candy
Uppf Rose-marie Brandt
Ägare: Henrik Emanuelsson,
Österbybruk

Mackinaws Masterbrew, ägare Kirsten Andersen och Alex
Poulsen, kennel Mihakias, Strömsund.

Bästa Veteran
SUCH NUCH Hot-Trot´s Crayzy-Horse
Uppf Tony Lilja
Ägare: Åsa Karlsson, Filipstad

Lek på Malamute-specialen

Foto: Mia Karacs
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4-spann
1 Annika Carlsson
2 Jörgen Sandqvist
3 Inge Eklund

Banlängd 2.2 km
8,22
9,35
11,25

2-spann
1 Patrik Hedberg
2 Henrik Emanuelsson
3 Peter Petersson
4 Tim Andersson
5 Lena Svensson II
6 Pertti Lehtiranta
7 Lena Svensson I

10,34
12,05
12,38
12,42
14,48
17,02
21,45

Prova-på
1 Rebecca Nordlander
2 Håkan Persson
3 Kjell-Åke Evaldsson
4 Björn Zelander
5 Jennie Kraft
6 Elin Axelsson

10,33
14,20
18,47
20,26
21,51
26,07

Annika Carlsson körde snabbast i det snömoddiga underlaget och ﬁck vandringspriset med sig att hänga på väggen till
nästa år.
Ett specialpris till årets ”hare” delades ut
till matte Camilla som sprang före hund
och husse Björn hela banan.
http://www.sphkvastra.se

Vagnsrace

Fotograf: Mia Karacs

VÄSTRA

Resultat vagnsrace:

Hej ALLA!
Kung Bore har inte varit ﬂitig gäst här
hos oss i västra distriktet, någon riktig
snöperiod med slädkörning har inte infunnit sig, någon del här o där i vårt distrikt har naturligtvis mer snö än övriga
delar, vårt distrikt spänner ju över ett
ganska stort område. För min del kan
snön avhålla sig nu, det pudersnöar för
tillfället på västkusten i skrivande stund,
jag med ﬂera söker oss upp till snön istället. En del aktiviteter är på gång, läs
vår hemsida, läs också resultat från Åsarna där vi har ungdomar som kör.
Vi efterlyser hjälp till valberedningen från
alla Er medlemmar med förslag till styrelse, årsmötet hålls i maj, och det är NI
som ger signaler hur vi vill ha det och
vilka som får förtroendet att försöka få
till ’et. Ring eller mejla Mari Petersen.
Månadens bild är önskad av Er, varför
inte passa på o bidra’ med en bild, vi ser
gärna att våra fyra raser är representerade i månadens bild olika månader, vi
vet ju att alla tar kort på sina jyckar i
olika sammanhang, dela med Er!!
Ni vet ju att: Ingen kan Allt Alla kan något och Tillsammans kan VI MYCKET.

Ordförande

Kassör

Marie Saul
0522-65 00 15
musch@spray.se

Kjell Hammer
0302 - 433 84
kjell.hammer@telia.com

Sekreterare
Ulrika Karlsson
0526 - 301 02
husky@telia.com

Västra söker sekreterare
För mer info:
Valberdedningen Marie Petersèn
tel 0522-29065 eller
Marie Saul tel 0522-650015
eller email:musch@spray.se

En trevlig köra-hund-träff i
Uddevalla
Text av Sandra Bersán
Lördagen den 6 januari träffades vi uppe
vid Fridhem för att köra hund. Marita
Johnsson som är kontaktpersonen väntade på oss för att visa vägen dit vi skulle.
Vi var rätt många som dök upp. Körbanorna var jätteﬁna och man kunde välja
på två sträckor, 6 km och 10 km.
Medans de körde hund stannade vi andra kvar som jag själv och min son Matej och pratade med folk, sen fotade vi
lite också.
Maritas man Jan såg till att hålla elden
vid liv för dem som ville grilla korv.

Glöm inte världens billigaste försäkring
då Ni är ute vare sig det är dagsljus eller
kvällsmörker, nämlige REFLEXVÄSTEN
Foto: Malin Aspaas
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Vi höres

Marie

Joakim Svanström med
Alaskan Malamute

Polarhunden 1/2007
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Insändare
Polardistans enbart för ras- på att för att överleva och
rena polarhundar, forts.
utökas så måste vi sträva
efter en gemensamhet, oavEn bra diskussion utmärks sett vilken ras vi utnyttjar”.
enligt mitt förmenande av Det lite domedagsmässiga
att olika ståndpunkter klar- i denna mening anser jag
läggs. Mitt meningsutbyte vara nonsens. Precis som
med Janne Nordlöf anser att det ﬁnns mer än en väg
jag vara ett bra exempel till bergets topp så ﬁnns det
på detta. Janne skriver i naturligtvis många vägar
sitt svar på min insändare för att utveckla draghundsPOLARDISTANS – för körningen i Sverige. När
vem? följande: ”Min in- det gäller samarbete har jag
ställning till draghundskör- ingen annan uppfattning än
ning, barmark, pulka- eller Janne. Jag är för samarbete
slädhundstil baseras enbart dock under förutsättningen
på idrottsliga aspekter”. att samarbetet bedrivs melJag tolkar detta, rätt eller lan parter som respekterar
fel, som att för Janne är varandra och där det råder
hundarna ett medel för att ett vinna/vinna förhållande.
kunna tävla. För mig är pre- Min uppfattning är att
cis tvärt om, tävlingarna är det samarbete som råder
ett medel för att utvärdera mellan SPHK:s klubbar
den avel vi inom SPHK (distrikt och rasklubbar)
bedriver, eller uttryckt på och SDSF är enkelriktat. Vi
ett annat sätt, för Janne är skickar in medlemsavgifter
medlet hundarna och målet till SDSF, pengar som till
tävlingen och för mig är stor del går till att bedriva
medlet tävlingen och målet elitverksamhet. Vi (SPHK:s
hundarna. Det är klart att medlemmar) får och har
man med så olika grundsyn fått mycket lite eller ingenkommer till olika slutsatser ting tillbaka. Att det blir så
om hur våra tävlingar skall beror förmodligen på att vi
vara organiserade.
med vår lilla numerär har
väldigt få röster jämfört
Janne skriver vidare att med SBK:s klubbar, som
han är för samarbete och i makt av sina stora medavslutar sitt svar med att lemsantal (OBS! Medlemskriva ”Jag är ganska säker marna behöver inte vara
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licensierade förare för att
räknas) får betydligt fler
röster vid SDSF:s kongresser. Vid de kongresser där
jag har deltagit upplevde
jag inte heller något större
intresse från SBK-klubbarna för att samarbeta
med oss. De var sig själva
nog och ansåg sig inte ha
något att hämta/lära av oss.
Jag har också deltagit vid
två SM utan att vid något
av dessa tillfällen känna
att – ja, här hör jag hemma
och detta vill jag fortsätta
med. Dessutom är det så
att SPHK:s mål (uppgift)
inte är att utveckla draghundsporten utan att bedriva avel (se SPHK:s stadgar)
och samarbete inom detta
område gör vi bäst med
våra systerorganisationer i
andra länder.
Kvar står då frågan om
det skulle innebära några
problem om även icke renrasiga hundar fanns med i
Polardistansspåret. Jag ser
följande negativa sidor av
detta:
1. Med andra raser i tävlingen, raser som dessutom är betydligt snabbare,
så kommer fokus att ﬂyttas från de långsammare
till de snabbare spannen

tande, 2006 - 35 startanoch därmed tror jag att
de, 2007 - 45 anmälda)
en del renrasiga spann
och förstår jag tingens
kommer att försvinna,
ordning rätt så klarar
det blir helt enkelt inte
sig tävlingen ekonomiskt
lika roligt att vara med.
med det deltagarantal
Denna tro grundar jag
som vi har idag. Jag har
på det faktum att det
därför svårt att se några
vid rasklubbsträffar, exfördelar i att deltagarempelvis malamutevecka
antalet ökar kraftigt och
och samojedveckan, är
snabbt. Däremot blir
ett mycket stort deltaanonymiteten större och
garantal medan det vid
därmed brukar trivselpolarhundmästerskapen/
faktorn minska.
Nordic Open är betydligt färre spann av dessa 3. Den mest utmärkande
skillnaden mellan en
raser som deltar. Jag tror
polarhund och övriga
att det beror på att den
raser är polarhundens
egna rasen då får dela på
köldtålighet. Det beuppmärksamheten med
tyder bl.a. att den kan
tre andra raser – fokus
ligga ute, utan vare sig
förskjuts. Man kan tycka
vad man vill om det,
halm eller täcken och
eftersom vi enligt våra
men det är ett allmänstadgar skall arbeta för
mänskligt beteende att
att bevara våra hundars
ty sig till det som känns
särart så är det naturligtbekant.
vis viktigt att även testa
2. Deltagarantalet i Polarköldtåligheten. Kommer
distans ökar sakta men
andra raser in kommer
säkert (2005 - 34 star-

Vildmannens

naturligtvis kravet på ex.
halm ute på checkpoints
att öka. Noterbart är i
detta sammanhang att
det i stort sett endast
är vid Polardistans som
köldtåligheten idag kan
testas eftersom de ﬂesta
andra tävlingarna är
förlagda i anslutning
till större eller mindre
orter.
Jag ser med andra ord inte
att vi (SPHK) har något
att vinna på att öppna tävlingen, men en hel del att
förlora och jag vill också
påminna om vad ﬂera erfarna slädhundförare har
sagt vid utvärderingarna
av tävling – tävlingen är
unik, behåll konceptet som
det är!
Lennart Andersson
BÅLSTA

Draglinor och tillbehör

Ring för prislista

F:a Bosse Lindström
Holm 14 Idenor
824 91 Hudiksvall
Tel/Fax: 0650-56 10 88
Mobil: 070-653 71 80
http://www.vildmannensdrag.com

Hundkörning • Utrustning
Tillverkning • Skärslipning
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Sibierian husky spann på väg hem från Vistas.
Chiliway’s A sweet chili, Chiliway’s Bourbon
Blizzard, Qashiwas Eyes of the sky och Smilla.
Ägare och foto: Anna Kuru

Åsa Lundberg med hundar från Caraganas
kennel, från vänster till höger på bilden:
Chili, Kajsa, Flora, Bea (i bakgrunden) och
Faudra.
Foto: Eva Lundberg

Hundliv i bild

Varya med några Polarullar på gärdet.
Foto: Margarta Korthz.

Mackinaws Masterbrew, ägare Kirsten Andersen och Alex Poulsen,
kennel Mihakias, Strömsund.

Shields från
Brother Wolfs Husky Kennel
Foto: Simone Pehle
”Flora” / Caraganas. Ägare Åsa Lundberg, Brottby. Flora
hittar, som tidigare nämnts, alltid intressanta ställen att
vila på...
Foto: Åsa Lundberg
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Malamutehanen Molle, en riktig gosebulle. Han visar här upp hur härligt malamutelivet
är. Han fina stamtavlenamn är Nordic Sled Dog’s St Bi Frost. Med på bilden är också
lillhusse Emil.
Foto: Carina Lengman
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Ordförande
Jan Nordlöf tel: 063-303 32

jannordlof@telia.com

Vice Ordförande
Jessica Olofsson tel: 0642-302 11

Sekreterare
Pernilla Persson tel: 0670-12508

pernilla.persson@spray.se

Kassör
Lena Nordlöf tel: 063-30332 (ej ledamot)

Ledamot
Anna Rignér

www.sphk.se/nedrenorra

Ledamot
Alf Hallén tel: 0691-206 61

Hejsan
Jag har som nyvald till nedre norras
styrelse fått uppdraget att skriva och
presentera mig.
Mitt namn är Alf Hallén och jag blev
som sagt invald i nedre norras styrelse tillsammans med Anna Rignér vid årsmötet
i Lillholmsjö i samband med Klubbmästerskapstävlingarna den 5-7/1.
Vem är då jag och hur kom jag in i
polarhundsvärlden? Jag är 53 år gift med
Anette och bosatt i Torpshammar som
ligger 60 km väster om Sundsvall. Hundar
har alltid intresserat mig och -99 så föll
blicken på de polara raserna. Vi besökte
hundägare med olika polara raser innan
vi till sist bestämde oss för att siberian
husky var den ras som tilltalade oss.

Första hunden införskaffades från Patrik
Kuru och sen var det kört det blev en till
och en till……
Nu har vi 10 hundar hemma 9 siberian
husky och 1 alaskan husky som jag kör
med så mycket som möjligt i skogarna i
västra Medelpad.
Jag har inte tagit steget till att tävla
men däremot så har jag medverkat som
funktionär vid några tävlingar. Jag har
minst lika kul som de som tävlar, jag
träffar trevliga människor som delar
mitt intresse och faktiskt så lär jag mig
något nytt om slädhundar varje gång jag
deltar
Jag ser fram emot att tillsammans med
övriga styrelseledamöter ingå i styrelsen
för NN.

NN: s Skatekurs/grönt-kort
Ännu ett lyckat arr. genom NN har
genomförts i Lillholmsjö under första
veckan i januari. Ett stort antal deltagare
från hela Sverige samlades under några
dagar för att få lära sig den svåra konsten
att skate: a på rätt sätt och i samband med
detta ta det Gröna-kortet.
De intensiva dagarna inleddes onsdag
kväll med första delen i grönt-kort som
denna kväll ägnades åt veterinär föreläsning där hundvård, sjukdomar och
hundhållning gicks igenom med Janne
Nordlöf som ledare.
Kursen fortsatte torsdag och halva fredagen där teori och praktik varvades.
Instruktörer för skate-delen var Lisa
Lindblom och Sören Adill som jag tror
alla var jättenöjda med.
Vi gick igenom de 5 olika växlarna och
ﬁck träna på dem och Sören ledde en
mycket givande vallaföreläsning.
I samband med kursen hade NN sitt KM i
anslutning till detta samma helg och glädjande nog för oss i NN styrelse så stannade ett stort antal kursdeltagare kvar i
Lillholmsjö och deltog i tävlingarna! Tack
alla kursdeltagare för att ni kom, hoppas
ni blev nöjda och fortsätter att skate: a!
Stort tack även till instruktörerna Lisa,
Sören och Janne för ert engagemang.
Genom NN styrelse,
Pernilla Persson

Annica Uppström vid starten i Lillholmsjö
Foto: Ylwa Malmberg
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Välkommen till Jämtland och SPHK:s Årsmöte 2007
samt officiell utställning för alla 4 raserna!!
Värd: SPHK Nedre Norra
Datum:
Plats:
Tid:

Årsmöte
Lördag, 070519
Spiltas Krog
Travet, Östersund
17.00

Ofﬁciell utställning
Söndag, 070520
Travet, Östersund
Meddelas senare via SPHK NN:as hemsida
http://nedrenorra.sphk.se/

Program lördag:
13.00-14.00
De nya bestämmelserna för hund Representant från Jordbruksverket går igenom det nya regelverket för hundhållning,
transport etc samt står till förfogande för frågor och diskussioner
14.30-15.00
Doping Svenska DraghundSportFörbundets dopingansvarige upplyser oss om vad som gäller samt ger tips på vad vi bör tänka på.
15.15-16.15
Rovdjursföreläsning
17.00
Årsmöte
19.00
Kamratmiddag på Spiltas Krog Anmälan till Pernilla Persson
enligt nedan senast 070511
Kostnad: ca 150:-/person
Utställning söndag:
Anmälan: skriftlig på Nedre Norras blankett
(ﬁnns att hämta på http://nedrenorra.sphk.se/) till Pernilla Persson,
email:pernillapersson@vintervisa.com, Byv.6, 833 35 Strömsund, 070-2447992,
Sista anmälningsdag: 070420, PG 69074-3 SPHK Nedre Norra
Anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
100:Juniorklass 9-15 mån
250:Unghundsklass 15-24 mån
250:Bruks-, öppen-, championklass
250:Veteranklass 8 år150:From 3:e anmälan i full betalande klass 100:-/hund
Domare: Alaskan malamute & Samojed - Per H Nymark
Siberian husky & Grönlandshund- meddelas senare på SPHK NN:as
hemsida, http://nedrenorra.sphk.se/
För boende; kontakta Turistbyrån Jämtland-Härjedalen 063-144022
www.jamtland.info, info@jamtland.info
VÄLKOMNA TILL ETT JÄMTLAND I VACKER VÅRSKRUD!!
Styrelsen för SPHK Nedre Norra
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Rapport från polarhunds-EM 16-18 feb 2007, Zuberec, Slovakien
1 guld, 3 silver och 1 brons
Inför detta års EM-deltagande för det polara landslaget, var det osäkert in i det sista,
hur många ”team” som skulle få uppdraget att representera Sverige beroende på
följande:
Vår jungfruresa år 2006 till VM i Frauenwald resulterade ej i så många medaljer,
dock blev det ett hedrande silver för Lisa Lindblom i blandad herr- och damklass.
Dessutom så beslöt stämman i Skellefteå att förbundet ej ﬁck fortsätta arbetet med att
bygga upp en sponsorbaserad foderpool, vilket gjorde att vi gick miste om 100.000:- i
sponsorintäkter.
Lyckligtvis har vi för det polara landslaget kunnat genomföra båda obs-tävlingarna
samt Nordic Open. Detta har inneburit att det har varit bra och rättvisa måttstockar
på vilka som har legat i topp.
I början på året så togs beslut inom SDSF att 5 lag skulle skickas att representera
Sverige och att dessa skulle anses vara klara medaljkandidater. Där bedömde jag att 2
pulkaåkare, Lisa Lindblom och Ulrika Karlsson, samt 3 slädhundsförare, Sven Plesner
öppen klass, Catarina Södersten 6-spann och Marie Israelsson 4-spann skulle ha de
bästa förutsättningarna. Dessa presenterades för Kjell Ek, landslagskaptenen samt för
idrottskommittén, varvid inblandade parter samtyckte och godkände uttagningen.
Dessutom visade det sig att två lag, 1 pulkaåkare Hans Thomson och 1 slädhundsförare Helen Israelsson hade anmält sig och åkte på egen bekostnad för att delta.
Vi hade alltså 7 förare från Sverige, med 5 ledare inkl vallningsledare, totalt 12 personer.
Denna trupp innebar 4 bilar, dvs. Sven o Nina Plesner (2 pers) i en bil, Catarina S,
Robin A samt Ulrika Karlsson i en bil, Marie Israelsson, Hans Thomsson och Sören
Adill i en bil, samt Helen Israelsson, Lisa Lindblom och Börje Jansson i en bil.
Eftersom jag anlitades som racemarshall för arrangemanget så började min resa på
måndagkväll med ﬂyg från Östersund via Arlanda-Warsawa-Krakow och därefter 3
timmars bilresa för att nå fram till Zuberec. I och med min avfärd så ersatte Marie
Israelsson mig som lagledare under tävlingsdagarna
Halva laget avreste med bil redan på söndag och den andra halvan på måndag. Den uppdelningen var lyckosam eftersom en bil av de först startande ﬁck motorproblem i Södra
Sverige, vilket ordnades under måndagen och de kunde fortsätta på tisdagmorgon.
De hade att göra 2500 km enkelresa för att nå tävlingsplatsen, vilket är en fruktansvärt lång bilresa med hundar. Men i alla fall anlände de sent onsdagkväll till den
villa som hyrts, belägen 12 km från tävlingsplatsen och som de kunde disponera helt
för sig själva.
Tisdagen före tävlingsdagarna (fred-sönd) togs beslut av WSA och arrangören att
tävlingarna skulle gå av stapeln eftersom man väntade kyla framåt helgen.
Vädret vid ankomsten till Zuberec utgjordes av regn och 4-6 plusgrader och snödjupet var då cirka 20-30 cm både i tävlingsspåret och på sidan om samt var ett ﬂertal
bäckar öppna. Tävlingsspåret var så löst att det ej gick att beträda med skor och ej
heller med skoter, varken dag- och nattetid.
Polarhunden 1/2007
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Inga arrangemang hade då vidtagits på stakeoutplatsen, ej heller några avspärrningar
samt hade inga broar byggts över de öppna bäckarna
Onsdagkväll beslöt vi att slopa första tävlingsdagen samt att ej ta in några fordon
på stakeoutplatsen förrän kl 08.00 på fredagmorgon. Detta för att spara på den lilla
snö som fanns.
Först på fredagmorgon kunde jag besikta banorna, eftersom det frusit till under
natten och då hade vi mellan 5 och 12 cm snö. Dock kunde jag konstatera att med
tillförsel av snö (Cirka 1 km samt ﬂäckvis) och med byggande av 4 st broar så skulle
det kunna genomföras. En enorm aktivitet tog sin början inom hela tävlingsområdet, dock blev det plusgrader under dagen, vilket gjorde att de tävlande hade ingen
möjlighet att besikta banorna. Samtliga fordon som skulle in på stakeoutplatsen ﬁck
bogseras in med traktor. Parkeringen utgjordes av åkermark och då förstår ni hur det
såg ut efter ett antal inbogseringar. Det blev snart en leråker. De anlända var mycket
skeptiska och frågande huruvida tävlingen skulle kunna genomföras.
Men vi i ledningen behöll ”pokerfacet” och garanterade kyla under fredagnatt,
lördag, lördagnatt, dock visste vi att söndagen innebar några plusgrader samt vind.
Vi kunde lova banbesiktningstid på lördagmorgon kl 06.00-09.00 på skidor.
Fredagkväll innan tillfrysning kördes spåren med en gammal pistmaskin utan fräsrulle. Den hade endast en tryckmatta där bak vilket ej var tillräckligt för att åstadkomma ett bra spår.
Lördagmorgonens banbesiktning visade stenhårda spår (-7 grader under natten) med
en tämligen grov och knölig ytstruktur. Fruktansvärda upp- och utförsbackar (drygt
1 km långa och 45 graders lutning bitvis i utförskörning, samt mycket skråkörning.
Sammanfattningsvis en mycket tuff och krävande bana. Jag garanterar att ingen tävlingsförare här hemma i Sverige har tävlat på något liknande. Inte ens på en world
cup tävling skidor, skulle vi tillåta en sådan bana. Ni förstår säkert själva problemen
med denna tillfrysna bana både för pulka- skijöring- och slädhundsförare och med
ett snödjup på 5 – 12 cm snö samt en hel del jordinblandning.
Hundantalet begränsades till max 12 hundar och så gick första start kl. 10.00 som
var pulkaklassen. Jag har nog aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Redan från början
gick det på tok för Lisa L som tappade hundarna efter någon km. Första biten gick
banan i slingor och där varvade hundarna två varv innan Lisa ﬁck tag på dem och
kunde fortsätta tävlingen.
Vid målgången var de totalt färdiga och ”spydde galla” över den fruktansvärda
banan där de hade haft ett ﬂertal omkullkörningar och annat trassel. Dock var Hans
Thomson på 2:a plats, Ulrika Karlsson på 3:e och Lisa på 4:e plats.
Slädhundspannen hade mindre problem eftersom de hade skotermatta för att reducera farten med samt påverkades ej lika mycket av den grova körytan, så Sven P
körde in på en 2:a plats,
Catarina på en 7:e plats, Marie I på en 2.a plats och Helen I på en 12:e plats. Hon
körde dock omkull vid vändningen längst upp och blev släpad efter kälken i en 1 km
lång utförslöpa innan hon lyckades ta sig upp.
Ny preparering på lördagkväll förbättrade spårytan betydligt och dessutom så änd-
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rade jag körordningen något så att pulkaåkarna ﬁck starta lite senare på söndagen.
Detta i kombination med några grader varmare väder gjorde att det blev betydligt
bättre banförhållanden.
Helen I med sin blåslagna kropp, avstod dagens körning och hjälpte i stället till att
”stötta” laget, så jag lånade en bil och vi placerade oss på strategiska ställen efter
banan för att ﬁnnas till hands. (före tävlingen hade beslut tagits att all hjälp var tilllåten eftersom banan och förhållandena var så svår).
Detta visade sig vara mycket positivt och det resulterade i mycket ﬁna prestationer.
De svenska pulkaåkarna ”knäckte” alla den ledande tysken Thomas Hafner och Lisa
L gjorde en fantastisk körning där hon var 6min före 2:a placerade Ulrika K. Det
räckte dock ej till att distansera Ulrika totalt utan hon tog guldet, Lisa silvret och
Hans bronset. Dock kunde man se Hans glädjas ordentligt över att han förmått slå
brudarna en gång (lördagen)
Sven P och Marie I behöll sina 2:a placeringar och Catarina körde upp sig till en
5:e placering.
Medaljbankett på söndagen avnjöt vi på Zuberec ﬁnaste ställe, där vi inmundigade
en mycket välsmakande middag. (Maten otroligt billig och välsmakande) för att på
måndagförmiddag börja resan hem igen.
Sammanfattningsvis vill jag summera på följande sätt:
Laget som helhet ﬁck en mycket bra ”stöttning”, både mentalt och utrustningsmässigt sett, från SDSF via Kjell Ek och Yrjö Havimäki.
Laget fungerade mycket bra som enhet och hade en mycket bra laganda där man
stöttade varandra förträfﬂigt.
Att de genomförde mästerskapen med detta förträfﬂiga resultat under dessa extremt
svåra förhållanden gör att för mig är de hjältar. Jag önskar dem fortsatt lycka till och
ett är då säkert att vad de än framgent möter i banförhållanden så kommer det att
vara en barnlek
Sakkunnig och bitr. lagledare för det polara landslaget
Janne Nordlöf

SPHK Gävle-Dala inbjuder till valputställning i
Dala-Floda 26 maj 2007
Valputställning öppen för alla raser, 4-12 månader
Domare Elisabet Jonsson
Anmälan och betalning senast 27 april på SKK´s gamla blankett till
Anna Skye, Djusa 117, 776 96 Dala-Husby
SPHK Gävle-Dala plusgiro 93 24 27-8
Information Chicki 0241-221 45 kvällstid
Välkommen Valp, husse och matte hälsar Gävle-Dala
Polarhunden 1/2007

41

Anders Juhlanders minneslöp 2007

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Sekreterare

Kassör

Per Skye
tel: 0225-41121
per.skye@telia.com

Anna Skye
tel: 0225-41121

Ulf Jönsson
tel: 0303-525 04

Ordföranden har ordet
Hoppas alla har möjlighet att vara ute
och köra hund så mycket som möjligt.

Mediaansvarig &
Webbmaster
Mats Gelotte
tel: 0247-33241

Snöinfo Koppången
Owe Dobbert
tel: 0250-23910
Erik Sundin
tel: 0250-44195

SPHK Gävle Dala inbjuder
alla medlemmar till

ÅRSMÖTE
Året började skralt med många arrangemang som ﬁck ställas in pga vädret. Vi
hoppas därför att alla tar tillvara och
kommer till säsongsavslutningen och
kör hund, träffar likasinnade, umgås och
har roligt.

den 5 maj klockan 15
i Hälgbo bystuga
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Kaffe med tilltugg
Välkomna

Som ordföranden stöter jag bara på ett
fåtal av de medlemmar som ﬁnns i SPHK
Gävle Dala men det skulle vara roligt att
träffa ännu ﬂera av er medlemmar. Vad
sägs om ett medlemsmöte där så många
medlemmar som möjligt kan träffas och
berätta vad de vill ha för aktiviteter och
träffar.
Jag har redan fått förfrågan om vi inom
SPHK Gävle Dala kan anordna ett träningsläger inför det kommande Världsmästerskapet i Åsarna 2008. Alla vill ju
inte tävla på elit nivå utan mer bege sig
ut på tur och motionsåkning så meddela
mig gärna vad ni vill.
Försök att ta vara på alla ﬁna dagar för
det dröjer inte länge förrän våren är här.
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För mer info.
Anna Skye tel 0225-41121

Det har nu gått en tid sen Anders lämnade oss och vad vore ett lämpligare sätt
att hedra hans minne än med än träff på Koppången.
Koppången var under drygt 30 år något av ett andra hem för Anders och han har
kört åtskilliga mil däruppe med sina olika hundar.
Färden gick till Flickeråsens fäbodar där vi samlades. De första var där redan på
dan. Allt eftersom droppade folk in. De ﬂesta åkte hundspann, med skidor eller
släde, några kom på skoter.
Tills sist var vi 18 personer och en hel del hundar.
Spåren var nypistade, temperaturen var precis lagom, -5/-10 så det var en SÅ
FIN hundkörardag!
Den stora öppna fäbodstugan var klart kylig när de första anlände. Med ihärdigt
eldande och med mycken mänsklig värme blev det en trivsam stämning.
Och vilken fantastisk mat. Det fanns alla de tänkbara rätter från vegetarisk torkad älg till det mest utsökta efterrätter.
Frampå sena kvällen for några av oss i pannlampors sken hemåt i natten. De
andra sov över i Flickerås-stugan.
Vi var arton som samlats, eller rättare sagt 19, då Anders säkert var närvarande
på sin träff.
Även om det inte hölls några högtravande minnestal så mindes vi alla den humor
och värme som Anders hade. Av den stämningen präglades vår trivsamma samvaro. Tack Kari-Mette och Erik för det goda initiativet till träffen.
Mats G.

Välkommen till
SPHK Gävle Dala: s
säsongsavslutning den 23-25 mars

Vi träffas fredag kväll den 23
mars för att förhoppningsvis
kunna köra hund på snöiga fina
spår i Särna under lördagen och
söndagen.
För mer information kontakta
Ulf och Gunilla Jönsson
0303-525 04 eller 070-529 44 10
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Ordförande

Ledamot

Anneli Rundberg
tel: 0503-400 65 annrun@spray.se

Åke Wedin
tel: 0691-302 02
wedin@bhc.se

Sekreterare
Soﬁa Christensen
tel: 054-87 40 90 svartisens@spray.se

Kassör
Annica Johansson
tel: 0613-130 47
annica.johansson@naturbruk.net

Ledamot

Suppleant
Åsa Norell
tel: 023-71 16 32
cadetvox@yahoo.se

Suppleant
Mattias Schmidt
tel: 0392-240 88

Lasse Hammarfalk
tel: 0682-220 75
lars.hammarfalk@skogsstyrelsen.se

Smått och gott från ordföranden...
Jag borde kanske börja med att skriva
om vädret, men det känns så deprimerande för igår åkte jag skidor med hundarna och i morse fanns nästan ingen
snö kvar. Brun väg och grön gräsmatta
IGEN!!! Jag skriver om något annat roligare istället:
Nederhögen, snön kom i sista stund som
på beställning till våran vinterträff och
Lasse hade lagt ner ett kanonarbete med
att köra upp ﬁna spår till oss (vet att Åke
Wedin också var med på ett hörn). Alla
vi som var där tackar er allra ödmjukast
för erat arbete!!!
Vi hade lagt om schemat lite mot tidigare
år och hade grönlandslöpet på lördagen
och tur var väl det för på söndagen så
hade samerna i området insamling av renar just brevid spåret där vi åkte förbi
med våra hundar. Hade kunnat bli lite
knivigt att komma förbi där kan jag tänka mig... Då kanska man hade kommit i
mål med ett ”renspann”...
Årsmötet hölls något senare än vad som
var tänkt under fredagen, då vi väntade
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Grönlandshund
http://www.gronlandshund.sphk.se

in några som anlände något senare under kvällen. Det valdes 2st nya i styrelsen
och det är Åke Wedin (ledamot) och Åsa
Norell(suppleant). Välkomna! Protokollet från årsmötet ﬁnns på hemsidan att
läsa för er som inte hade möjlighet att
vara där

mer att vara i Orsa Grönklitt den 28:e
April (se annons i detta nr). Vore roligt
att se att så många som möjligt som har
en grönlandshund, passar på att ställa
ut sin/a hund/ar på denna utställning. Vi
avslutar den kvällen med en gemensam
middag och trevlig gemenskap och säkert en massa hundsnack.
Slutligen insåg jag att i år ﬁrar jag 10-års
jubileum med grönlandshundar.
Vart har de åren tagit vägen?? Hundar
har kommit och gått..

Nordic Open har genomförts och det
är verkligen en sann glädje att titta på
resultatlistan. Jag lyfter på hatten för:
Lasse Hammarfalk (1:a plats), Frank
Ouchterlony (3:e plats), Harriet Svensson (4:e plats), Soﬁa Christensen (5:e
plats), Anna Ouchterlony (2:a plats) och
även till er andra som deltog även om
det inte gick riktigt lika bra, att delta
är det största steget (hoppas att jag inte
glömde någon)!!!

Jag kan dock konstatera att det har gått
sakta, men framåt och det har givit resultat även om det tagit sin tid och att
det ﬁnns mycket kvar att lära och förundras över innan man har sett och varit
med om allt... Jag har vid många tillfällen sagt att jag inte kommer att göra si
eller så, men man bryter hela tiden gränser och man stärks för varje steg man
tar. Mina hundar är inte perfekta, inga
explosiva racehundar, de är helt korkade
och ställer till med trassel ibland, men...
jag är väldigt stolt över dom i alla fall
och tycker att de gör ett jättebra jobb
och har ﬁna personligheter!!! Jag har det
senaste året fått en massa ”peppning”
som gjort att det har kommit dit där jag
står idag med min hundkörning.

Soﬁa Christensen är ny valp/hundförmedlare.

Den personens motto är: Glöm inte att
ha roligt med!!!

Vill göra en påminnelse om att det ﬁnns
kvar av rasklubbens T-shirtar att köpa
(se info på hemsidan). Det är en enkel,
bra reklam för att marknadsföra rasen
på våra hundar.
Rasklubbens ofﬁciella utställning kom-

Det är ändå det viktigaste och jag tycker
att det är bra ord att avsluta dessa rader
med.

Ny i styrelsen
Åsa Norell - ny suppleant
Jag heter Åsa Norell är 43 år och
född i Hälsingland men har bott
största delen av mitt liv i Dalarna.
Jag jobbar i hemtjänsten. Jag bor
med min sambo Roland strax utanför Falun på Jungfruberget som
gränsar till Lugnets naturreservat. Vi
har 6 grönlandshundar, en häst och
en katt.
Jag har alltid haft hund är uppväxt
med tax och schäfer. Kom i kontakt
med grönlandshund i slutet på 80talet då jag skaffade en blandning
grönländare-jämte, så blev det en
till grönlandsblandning. Dom 2 blev
nästan 15 år gamla. Jag bestämde
mig för att nästa hund ska bli en
grönlandshund, så köpte jag Birk.
Tycker det är jätteroligt att åka skidor med hundarna och hoppas att
jag någon gång ska våga tävla. Jag
vill naturligtvis dragmeritera mina
hundar så det är ett mål. Och någon
fjälltur ska det bli någon gång.

Åsa Norell - ny suppleant

Anneli Rundberg
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GRÖNLANDSTRÄFFEN I NEDERHÖGEN 18-21/1
Äntligen på snö. Det som verkade så bombsäkert med snötillgång när beslutet togs
att ﬂytta Grönlandsträffen i Nederhögen från december till januari blev en riktig
rysare denna märkliga ”vinter”. De senaste årens osäkra förhållanden skulle undvikas
med ändrat datum. En hel vecka med aktiviteter var planerade med en övernattning
ute, meriteringsmöjlighet mm. Snötillgången säkrades först helgen innan och Lasse
Hammarfalk med Åke Wedins hjälp gjorde ett superbt förarbete med den ﬁna 12-km
banan. Fortsatt kyla med mellan 5-15 minusgrader och lätt snöfall gjorde att man
nästan glömde att det varit snöfritt 10 dagar innan. Start i princip direkt utanför dörren.
Grönlandslöpet kunde alltså gå av stapeln på lördagen med hård matchning mellan
spannen. Se resultatet nedan. Bastu, prisutdelning med nyinrättat vandringspris från
familjen Andersson och gemensam middag (tacos) fulländade dagen. I bakgrunden
rullade Göstas videoﬁlmer med hundar och händelser. Årsmötet i rasklubben hade
hållits redan på fredagskvällen så alla kunde slappna av och snacka hund och avsmaka
en speciellt ditforslad whiskey. Sent omsider blev det tyst i den stora f.d. skolan som
nu gör nytta som vildmarkscenter med helt otroliga möjligheter till spårläggning och
banor av varierande svårighetsgrad och längd. Perfekt för alla från nybörjare till dem
som kräver mer. Nästa år kanske vi får en ”normal” vinter och möjlighet att genomföra
alla de aktiviteter som vi hade planerat från början.
Vi kommer absolut hit även nästa år även om hemresan kunde ha gått bättre med bil
som inte ville starta och hyrbil som ﬁck hämtas i Östersund osv men det är en annan
historia............
Frank Ouchterlony
Resultat Grönlandslöpet
Pulka 12km
Vandringspris nyinrättat ”LUBAS”
1. Lars Hammarfalk
45.26
2. Lennart Andersson
50.09
3. Harriet Svensson
53.11
4. Gösta Karlberg
55.20
5. Anton Antonsen
1.01.03
6. Frank Ouchterlony
1.09.19
7. Kari-Mette Sundal
1.12.31
8. Kenth Hjelm
1.22.31
Släde 12 km
Vandringspris ”tunna”
1. Anneli Rundberg
1.02.00
Barn 4km Lina
1. Soﬁa Ouchterlony

Avelsrådet informerar
Våra tre viktigaste mål efter arbetet med RAS (Rasspeciﬁk AvelsStrategi) är:
- öka andelen hundar som röntgas och minska andelen med HD (60 % av de
hundar som registrerats 2002-2007 ska 2009 vara röntgade och andelen med
HD ska vara mindre än 10 %)
- öka antalet fullmeriterade hundar (drag- och utställningsmerit samt HD A
eller B)
- minska inavelsgraden (stadigvarande under 2.5%)
Ovanstående punkter är av stor betydelse för rasens sundhet och framtida
utveckling.
För att vi ska lyckas så krävs att vi alla jobbar mot dessa mål. Avelsrådet har
t.ex. begärt att kravet för registrering av valpkull hos SKK ska skärpas till att
föräldrarna ska ha bedömningen A eller B i stället för som nu, känd (d.v.s. bara
att föräldrarna ska vara röntgade). Vi kommer också att skriva ett dokument
om HD, att skicka till alla uppfödare, om betydelsen av att se till att hela
kullen blir röntgad. Vidare kommer rasklubben att även nästa säsong planera
för ett dragprovstillfälle i klubbens regi, motsvarande det som skulle ha varit i
Nederhögen i samband med årsmötet om bara snön hade kommit i tid.
Det som var och en av oss personligen måste ta ansvar för, är att se till att de
egna hundarna körs, provas och kommer iväg på HD-röntgen.
Vi måste också vara uppmärksamma på att vi inte förlorar de goda karaktärsdrag
som idag ﬁnns hos rasen. Till exempel förekommer det då och då kullar eller
enskilda individer som visar skygghet eller nervositet. Detta är och har alltid varit
otypiskt för grönlandshunden. Frimodighet är ett av rasens kännetecken.
Om du har frågor angående avel eller annat är du alltid välkommen att diskutera
med någon av oss i avelsrådet. Vi kan inte svara på alla frågor, men tillsammans
kan vi förhoppningsvis komma en bit på väg.
Vi har också fått en ny sammankallande i avelsrådet, det är numera Harriet
Svensson som har den uppgiften.
För avelsrådet/Hélène O

25.53

Frostig Frank Ouchterlony efter målgång av
”Grönlandslöpet” -07, i Nederhögen.
Foto: Lars Hammarfalk
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SPHK Grönlandshund
Ofﬁciell utställning 28 april, 2007
www.sphk.se/sodra

PLATS: Orsa Grönklitt, Orsa
DOMARE: Robert Sellevik

Hej på er alla

ANMÄLAN: (endast registrerade grönlandshundar) Görs på SPHKs blankett.
Anmälan sänds till Soﬁa Christensen, Slåtterg. 24, 667 34 Forshaga eller via
e-mail till: svartisens@spray.se. Muntlig anmälan mottages ej. Bekräftelse ska
komma inom 3 dagar annars ta kontakt med mig.
Vid frågor ring Soﬁa 054-87 40 90, 070-996 29 05
Sista anmälningsdag: 2007-04-02
Efteranmälan fram till 13 april mot en avgift 50: -/hund.
Anmälningsavgift:
Valpklass 4 – 6 mån, 6 – 9 mån
Junior-, bruks-, unghunds- och öppenklass
Championklass
Veteranklass 8 – 10 år (obs 8 år nu)
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass
Barn med hund (anmälan på plats)

150 kr
250 kr
250 kr
180 kr
GRATIS
150 kr/hund
GRATIS

POSTGIRONUMMER: 51 75 13-8 SPHK Rasklubben för Grönlandshund
Sista betalningsdag är samma som sista anmälningsdag, vid sen betalning tillkommer förseningsavgift på 50:-/ hund.
STUGBOKNING görs till Orsa Grönklitt Lena Marcusson tfn 0250-462 23 mobil 0730-32 96 97 e-mail: lena.marcusson@orsagronklitt.se Priser: 4-bäddstuga
500: -/natt och stuga, 6-bäddstuga 600: -/natt och stuga
GEMENSAM MIDDAG: På lördag kväll blir det en gemensam middag. 2-rätters middag inkl kaffe för 295: - (dryck ingår ej). Anmäls senast 13 april till Soﬁa
Christensen. Bildvisning i samband med middagen
Tipspromenad och lotteri, med ﬁna priser, samt viss försäljning av förtäring
ordnas av klubben lördag.
Tag gärna med något till prisborden.
VÄLKOMNA!!
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Äntligen har vi fått vinter här i Småland
och lokalt riktigt mycket med snö.
Hos mig har det kommit en hel del så
nu blir det slädkörning varje dag så gott
som.
Annars så har det varit en del farande.
Vi började med att köra till Danmark
för att delta på Novemberlöpet. Det var
en mycket trevlig träff och jag vill passa
på att tacka Bo & Susann för den god
danska national maten och logi.
Sen bar det av till Lillholmsjö för vinterns första slädtävling där ﬁck vi logi
och trevlig samvaro med Familjen Ola
och Jessica Olofsson tacka tackar.
Nästa anhalt i tävling sammanhang var
Nordic Open i Åsarna där var det ordf.

Ordförande

Sekreterare

Johan Grönberg
Ryets väg 12
380 40 Orrefors
tel: 0481-330 20
gronberg309@hotmail.com

Mari Christoffersson
tel: 0474-405 75

Kassör
Jessica Friberg
tel: 042-26 09 00

sphksodra@passagen.se

i AM klubben Petter med familj som var
gästvänliga och gav oss sovplats halv
vägs till Åsarna. Kul att det var några
från södra som deltog Nordic Open
(nästa år blir det ﬂer eller hur).
Tänk vad många gästvänliga människor
det ﬁnns i polarhundklubben men men
det är väl så det ska vara, kan man hjälpa
vandra så gör man.
Annars är det väl Södras utställning som
står på tur och Årsmöte i Vaggeryd.
Ser fram emot att träffa er alla där så
nu till att anmäla era hundar till utställningen desto ﬂer desto roligare säger
man ju.
Ni får ha det så gott och hoppas att snön
ligger kvar ett tag.
Ordf. Johan Grönberg

KALLELSE TILL SPHK SÖDRAS
ÅRSMÖTE DEN 28 APRIL 2007
Årsmötet kommer att hållas i samband med södras utställning i Vaggeryd
Tid kommer att anges på utställningen
Motioner skall vara inkomna 5 veckor innan Årsmötet
Skickas till södras sekreterare Mari Christoffersson
Ramnåsavägen 26, 360 42 Braås

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
TILL EN TREVLIG HELG MED SPHK SÖDRA
Polarhunden 1/2007
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FÖRSTA UTOMLANDS TÄVLING
Av: Sussie Grönberg

”Detta var min första resa utomlands med hundarna och
tävla men inte den sista”
Efter ca ett år förberedelse med vacciner, pass mm var det äntligen dags att få åka
iväg. Vi (pappa min chaufför och handler) hade packat bilen kvällen innan.
Kl 05.00 kom mamma hojtande dags att gå upp stumpan. (Haha jag hade varit
vaken hela natten av spänning) Första anhalten var hos Schnoor i Höör för att hämta
dom nya selarna som vi hade beställt. Sen bar det vidare mot Malmö och bron över
Öresund.
Det var första gång jag åkte över bron, det var väldigt smidigt och ﬁnt att åka över
bron. När vi kom över och in i Danmark började vi med att köra helt fel och ﬁck se
en del av Danmark (hihi). Så vi ﬁck stanna och fråga på bensinmack om vägen. Efter
en stund kom vi i alla fall fram till tävlings platsen, och får ett varmt välkomnande
av danskarna.
Det börjar bli dags för start och det börjar bli riktigt nervös. Jag tävlade bara med
två hundar i 4-spanns klassen pga. att det var min första gång utomlands, med alla
pappren och pass. Pappa och jag började rasta och sela hundarna och gick fram
till start. 5 4 3 2 1 goo och jag kör iväg. Det var en väldigt rolig och ﬁn bana, med
mycket svängar och backar. Efter målgång gick man och pratade och skojade med
danskarna.
När klockan drog sig mot kväll var det dags och äta och sova. Där vill jag passa
på och tacka Bo och Susann för mat och sov plats (jätte god dansk national mat).
Klockan 06:00 på söndags morgon var det dags och hoppa ur sängen och rasta hundarna. Efter frukosten åkte vi ner till tävlings platsen. Efter tävlingen var det dags
för prisutdelning. Det som inte var som här i Sverige är att man får gå upp på en

pall, det var lite roligt faktiskt. Jag kom
på 2 plats i 4-spanns klassen, så jag är
jätte nöjd. Efter en trevlig helg var det
dags och åka hem till Småland igen. På
hemresan gick det mycket lättare och
hitta (var bara och följa motorbanan
:p haha). När vi kom över bron, skulle
vi köra genom tullen. Men där blev jag
riktigt besviken, för dom kollade inte

Grönlandshundsvalpar
Grönlandsh
ds lp
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ens på papperna eller på passen på hundarna. Det var väldigt dåligt tycker jag.
Dom sista milen var lite tungt men när
man kom hem hade mamma satt fram
varm choklad och kaffe till oss. Det var
en rolig och minnesvärd resa. Här med
vill jag passa på att tacka pappa (handler) och mamma för att, dom alltid ställer upp och hjälper och kör mig.

Foto: Malin
Foto
Mali Aspaas
As
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SPHK`s RASKLUBB FÖR SIBERIAN HUSKY POSTGIRO 38 70 52-4

SPHK Södra
inbjuder till
OFFICIELL UTSTÄLLNING
lördagen den 28 april 2007

http://www.siberianhusky.se
Ordförande
Birgitta Mjöberg Västäng 3218, 796 91 Älvdalen
0251-417 61 kvarnmyrens@telia.com

Sekreterare
Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 11,
820 42 Korskrogen, 0651-220 87
annwessman@telia.com.

Kassör, samt info slädprov

Plats:Vaggeryd

Domare: Lars West

Malin Svensson Kluk 165, 830 47 Trångsviken
0640-460 75 team@lunatics.se

Ledamot

UPPLYSNINGAR: Eva Skullman 011-740 81 eller Fredrik Petri 013- 583 73
ANMÄLAN på SKK:s tresidiga blankett (en sida per hund räcker)/ SPHK´s
blankett skickas till Fredrik Petri Gerstorp Tjärarp1 585 99 Linköping eller till
tjararpssamojederna@hotmail.com (om ni mailar kommer bekräftelse inom ett
par dagar, annars ring )
ANMÄLNINGSAVGIFTER:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Juniorklass, unghundsklass, öppen klass
championklass, bruksklass
Veteranklass 8-10 år ( obs från 8 år nu)
Veteranklass över 10 år
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass

100 kr
220 kr
180 kr
GRATIS
100 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2007 04 02 efteranmälan mottages tom. den 2007
04 15 mot 50 kr extra / hund. Postgiro: 4753981-2, SPHK Södra.
Ni som vann vandringspris förra året ombeds ombesörja att dessa kommer till
utställningen!
Dom som vill kan stanna och tälta på lördagen så kan vi grilla och ha trevligt
tillsammans På söndagen är det tänkt att dom som vill kan köra lite vagn på
det ﬁna motionsspåret.

Ylwa Malmberg 076-221 11 11
snowstreams@passagen.se

Suppleanter
Johnny Skye 0225-411 21

RASMÄSTERSKAPET 2007
Lillholmsjö
Trots den minst sagt bedrövliga vintern
kunde rasmästerskapet för siberian
husky genomföras som planerat, även
om vi på grund av snöbristen tvingades
ﬂytta arrangemanget från Lassekrog till
Lillholmsjö. Här fanns gott och väl en
meter snö, något som vi från sydligare
breddgrader gärna hade tagit med oss
hem.
Ett stort tack till Elsa och Nils-Erik,
Lillholmsjö Camping och Gästgiveri,
som kunde ta emot oss med så kort
varsel!
Ett lika stort tack även till er som ställde
upp som funktionärer; Anette Andersson,
Sören Adill, Janne Nordlöf, Hans-Olof
Nääs, Ann-Louise och Henrik Slättan
samt sist med inte minst Jessica Olofsson
– utan er hade vi inte klarat det!
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Valphänvisning
Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 11,
820 42 Korskrogen, 0651-220 87
annwessman@telia.com

Omplacering
Gunnel Åkerlind
Nytomta Gård, Ed 80, 686 94 Rottneros
0565-604 46 freddie.akerlind@swipnet.se

Avelsrådet
Catarina Södersten Västergensjö 273, 895 92 Bredbyn
0661-101 65 trahimus@passagen.se
Lisbet Lind, Granvägen 5, 918 32 Sävar
090-508 80, lisbet.lind@,edbio.umu.se

Tusen tack också till våra sponsorer
Vildmannen
Klass hundfoder
Britt-Marie Lindkvist
Bad Creek Sleddogs
Midnight Sun Sleddogs
RASKLUBBEN FÖR SIBERIAN HUSKY
Malin Svensson och Ann Wessman
Tävlingsledning

Siberian Husky - gåvan från Tjukotka
Boken beskriver rasens
fascinerande historia från
begynnelsen till våra dagar hundar, händelser, människor.
Boken kostar 250 kronor
inklusive porto.
Du beställer den på telefon
0650-74 20 60 eller
epost: sh-bok@sphk.se
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Reﬂektion över Siberian Husky klubbens årsmöte
Jag är en person som aldrig varit rädd för att säga vad jag tycker & tänker. Jag har
många gånger fått frågan om att driva frågor i olika samanhang eftersom många vet
att jag är bra på det. Så då jag i somras ﬁck ta över rollen som ”don Quijote” i en
grupptalan om siberian huskyns meriteringsregler tvekade jag inte. Trots att jag numer
enbart kör öppenklass MD & LD. Bakgrunden var en övrig fråga på förra årsmötet
som lämnades obesvarad.
Vi inkom med en väl underbyggd motion om meritering i nordisk stil. En motion
som avslogs på samtliga punkter med den enda motiveringen att det i alla fall inte
kan hända något före 2011 då reglerna är fastställda till dess. Tyvärr så var mötet
påpassligt nog ﬂyttat till Nornäs, så nordiska landslaget fanns inte på plats (för övrigt
en trippel på EM, grattis!!) så någon egentlig diskussion förekom inte. Med tanke på
hur arg & oförskämd en del mötesdeltagare blev så är det också alldeles uppenbart
att man saknar hållbara argument.
PROBLEMET ÄR INTE DE SOM KÖR NORDISKT; PROBLEMET ÄR DE SOM
ALDRIG KÖR MED SINA HUNDAR!

Godkända tider för
dragmeritering/polarhundprov 3
NN KM, Lillholmsjö 6-7/1 -07
4-spann 8km
1:a pris 00:35:13
2:a pris 00:36:53
3:a pris 00:38:34

6-spann 14km
1:a pris 01:04:11
2:a pris 01:07:15
3:a pris 01:10:18

8-spann 17km
1:a pris 01:21:34
2:a pris 01:25:27
3:a pris 01:29:20

Medeldistans
begränsad
1:a pris 04:14:04
2:a pris 04:26:10
3:a pris 04:38:16

Nordic Open- Åsarna 26-28/1 –07
4-spann 10km
1:a pris 01:09:20
2:a pris 01:12:39
3:a pris 01:15:57

6-spann 15km
1:a pris 01:52:11
2:a pris 01:57:31
3:a pris 01:59:08

8-spann 18km
1:a pris 02:16:03
2:a pris 02:22:32
3:a pris 02:29:01

En del personangrepp & grova missuppfattningar ﬁck tyvärr plats, så jag tar härmed
en chans att öppet räta ut en del frågetecken. I övrigt anser jag att intresserade kan ta
kontakt med mig personligen för en utvärdering av frågan & framtiden.
– Jag vill inte att alla hundar skall bli ”meriterade” MEN jag vill att ALLA skall ha
CHANSEN att försöka bli det. Samt att alla skall känna sig välkomna på tävlingar,
oavsett kön, ras, körstil, utrustning etc. Se inte nybörjarna som ett hot se dem
som sporten & rasens framtid. Man behåller inga medlemmar på att uppträda
oproffesionellt.

Här hittar du hundartiklar
för träning, drag &
utställning, men även annat
smått & gott.
Välkommen in & kika!

Det är synd att det skall behöva gå så långt, så att man letar/skapar problem för att
kunna baktala andra hundägare/förare. Polarhundsvärlden har tidigare varit någorlunda
förskonad från detta om man jämför med de andra raserna & tävlingsformerna
jag kommit i kontakt med. En klubb tjänar ingenting på personliga angrepp eller
baktalande. Men som vanligt får man hoppas att alla inblandade är vuxna nog att
tänka själv & utreda informationens fulla bakgrund.
Vid tangentbordet.. Malin Sundin. Orsa.
Uppvuxen med draghundar. Tävlat i alla discipliner med fyra olika raser i fyra
olika länder. Även landslagsuppdrag. Numer enbart Siberian Husky för medel &
långdistans.
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www.frovihund.se

Nemo sommaren 2006
Foto: Simone Pehle,
Brother Wolfs Husky kennel

Butik ﬁnns på
Centralvägen 52 i Frövi
070-3355487
Polarhunden 1/2007
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www.sphk.se/ovrenorra
Hej Medlemmar!
Så har den härliga dragsäsongen kommit igång på allvar. För oss här uppe i
Norr väntar en solig högsäsong i marsapril, men även midvintern bjuder på
ﬁna naturupplevelser om man är klädd
för uppgiften. Våra välpälsade hundar
har givetvis inga problem att arbeta även
när temperaturen sjunker under -30°
grader, men ställer då högre krav på såväl foder- som vattenintag.
Ofta förknippas risken för uttorkning
enbart med sommaren, men även i ett
torrt och kallt klimat bör man se över
sina rutiner för vattning av arbetande
hundar som bor utomhus. Under vintern
fryser vattnet väldigt snabbt och då får
man fundera ut alternativa sätt att förse
sina hundar med vätska. Eluppvärmda
skålar är en idé, att smaksätta vattnet
och locka hunden att dricka en större
mängd direkt vid servering är en annan,
att blanda foder och vatten är en tredje
– dock är inte alla foder lämpade för
uppblötning. Det ﬁnns många olika sätt
att se till att hundarna får i sig tillräckligt
med vätska. Ofta får man prova sig
fram innan man hittar den metod som
fungerar bäst.
Bland Övre Norras medlemmar ﬁnns
olika nivåer av erfarenhet av polarhundar och draghundsport. Dels ﬁnns
medlemmar som har varit aktiva i ﬂera
decennier och som har som yrke att arrangera hundspannsturer för turister och
dels ﬁnns medlemmar som kanske just
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Kontaktperson:
Birgitta Sandin
0920-252 248
0960-400 28

denna vinter selar på sin hund för första
gången. Själv beﬁnner jag mig någonstans mitt emellan. Jag och min sambo
har haft Malamuter i snart fem år och
tycker det är fantastiskt kul att utforska
vildmarken på skidor eller med släde.
Men med ett gäng starka och dragvilliga
unghundar krävs naturligtvis mycket
arbete för att göra träningen lika säker
som den är rolig.
Detta för tankarna till de önskemål
om en Gröna Kortet Kurs som har förts
fram inom distriktet. Med gemensamma
krafter skall vi undersöka om det är
möjligt att arrangera en sådan utbildning
under våren. Kontakta gärna Övre
Norras styrelse om du har idéer gällande
upplägg och aktiviteter. Berätta gärna
om du är mer intresserad av slädhundstil
eller nordisk stil, om du vill köra långt
eller kort, om du har egen utrustning
eller vill låna. Kanske vill du lära dig mer
om vallning och tävlingsregler?
Du kanske rentav kan instruera
nybörjare på något område inom sporten?
Hör av dig så planerar vi tillsammans!
Att det ﬁnns många ﬁna hundar och
trevliga medlemmar inom vårt distrikt
märktes vid premiären för Övre Norras
arrangemang Kiruna Snowdog 2007.
På följande sidor ﬁnner du resultat och
bilder från utställningen.
Med önskan om en aktiv vår!
SPHK Övre Norra genom Marit Kangas

Kiruna Snowdog 2007 - Resultat
ALASKAN MALAMUTE
BIR - Keikewabic’s Tundra Tuisku. Ägare: Marit Kangas och Johann Andersson.
BIM - Trap Line Hauling Tiffany. Ägare: Johanna Kaati, Kalix.
BIR VALP - Blowing-Wind. Ägare: Lars-Ola Lundborg, Gunnarsbyn.
BIR KASTRAT - SnowNanok. Ägare: Marika Landfors, Gunnarsbyn.
SIBERIAN HUSKY
BIR - Qliz Cnöﬂinga. Ägare: Anna Ullénius, Kiruna.
BIM - SUCH NUCH Z’apotocky’s Z’jevardnadze. Ägare: Anna Kuru, Kiruna.
BIR VETERAN - SUCH NUCH Z’apotocky’s Z’jevardnadze. Ägare: Anna Kuru,
Kiruna.
BIM VETERAN - Guldmyrens Frida. Ägare: Agneta Henriksson, Vittangi.
BIR VALP - Warga. Ägare: Margot Björnström, Kiruna.
BIM VALP - Trapperkojans Arctic Hunter. Ägare: Angelica Lindvall, Gällivare.
BIR KASTRAT - Bedarra Van Helsing. Ägare: Johanna Adolfson, Vittangi.
I ﬁnalen blev resultaten enligt följande:
Best in Show & Kiruna Snowdog 2007, alaskan malamute Keikewabic’s Tundra
Tuisku. Ägare: Marit Kangas och Johann Andersson.
BIS – 2 siberian husky Qliz Cnöﬂinga. Ägare: Anna Ullénius.
BIS Veteran siberian husky SUCH NUCH Z’apotocky’s Z’jevardnadze.
Ägare: Anna Kuru.
BIS Valp – 1 siberian husky Warga. Ägare: Margot Björnström.
BIS Valp – 2 alaskan malamute Blowing-Wind. Ägare: Lars-Ola Lundborg.
BIS Kastrat – 1 siberian husky Bedarra Van Helsing. Ägare: Johanna Adolfson.
BIS Kastrat – 2 alaskan malamute SnowNanok. Ägare: Marika Landfors

Hundarna trivdes bra i det kalla vädret
200 km norr om polcirkeln. Här passar
två av deltagarna på att ta sig en tupplur.
Foto: Jan-Olov Jönsson
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Lördagen den 27 januari var det premiär för Övre
Norras inofﬁciella polarhundsutställning Kiruna
Snowdog, en utomhusutställning för SPHK:s fyra
raser.
Best in Show & Kiruna Snowdog 2007: 18månader gamla alaskan malamute hanen
Keikewabic’s Tundra Tuisku.
Ägare: Marit Kangas.
Foto: Johann Andersson

14 år gamla siberian huskyn SUCH NUCH
Za’potocky’s Z’jevardnadze blev BIM samt
bästa veteran på Kiruna Snowdog 2007. Ägare:
Anna Kuru.
Foto: Pelle Sundman

Utställningen som hölls i centrala Kiruna under
pågående Kiruna Snowfestival lockade en stor publik trots det kalla vintervädret. Med inramning
av festivalens vackra skulpturer i snö och is visades 33 polarhundar, 24 stycken av rasen siberian
husky och 9 stycken av rasen alaskan malamute.
På årets utställning deltog tyvärr inga samojeder
eller grönlandshundar men Övre Norra hoppas
att en ökad marknadsföring och word of mouth
kommer att locka representanter för samtliga fyra
raser till nästa års arrangemang. Kiruna är en genuin vinterdestination och för utställare som väljer
att tillbringa några dagar extra i staden ﬁnns ﬁna
möjligheter till skidåkning och hundspannskörning i fjällnära miljö - goda snöförhållanden kan
näst intill garanteras! Dessutom är två av Sveriges främsta slädtillverkare, Björkis och Oinakka,
baserade i Kiruna, så för polarhundsvänner ﬁnns
givetvis mycket av intresse.
En grundtanke bakom konceptet Kiruna Snowdog är att utställningen hålls utomhus under rådande midvinterförhållanden. Därmed har domaren möjlighet att bedöma såväl exteriör och
rörelser som hundarnas förmåga att tolerera det
subarktiska klimat som råder 200km norr om Pol-

Snygg uppvisning i siberian husky ringen av handlers och hundar.
Foto: Pelle Sundman
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cirkeln. Det kan rapporteras att alla deltagande
hundar mådde utmärkt trots dagens iskalla nordanvind. Vissa passade till och med på att ta sig
en tupplur i snön under väntan. För oss tvåbenta
varelser är det inte lika lätt att bibehålla värmen.
Funktionärer, handlers och publik turades om att
tina upp frusna ﬁngrar vid den eld som placerats
nära ringen. Att ringsekreterare Raija Mattilompolo klarade av att skriva utförliga kritiklappar
med stadig hand är beundransvärt!
Till Best in Show valde domare Nils Hannu
den 18-månader gamla alaskan malamuten
Keikewabic’s Tundra Tuisku som nu kan tituleras
Kiruna Snowdog 2007. ”Tuisku”, ägd av Marit
Kangas och Johann Andersson, får även äran att
pryda logotypen för nästa års arrangemang. BIS-2
gick till siberian husky Qliz Cnöﬂinga som visades skickligt av sin ägare Anna Ullénius.
SPHK Övre Norra vill tacka domare och ringsekreterare samt funktionärer, utställare och publik
för ett lyckat evenemang. Ett STORT TACK till
våra generösa sponsorer Björkis, Husky Safari,
ICEHOTEL, Kiruna Kommun, Lainio Vildmark,
Lärcentrum Vittangi, Northern Nature Experience
samt Oinakka Hundslädar för er medverkan.

BIR Siberian Husky Qliz Cnöflinga valdes till
BIS-2 av domare Nils Hannu. ”Flinga” visades
skickligt i ringen av ägare Anna Ullénius.
Foto: Marit Kangas

Planeringen är redan i gång inför nästa års arrangemang. Förhoppningen är att utställningen
inom några år skall få en ofﬁciell status. Till nästa
år söker Övre Norra en polarhundsspecialist som
skall döma samtliga fyra raser. Vi passar på att
redan nu önska polarhundsvänner från söder till
norr välkomna till Kiruna Snowdog 2008. Är du
redo för en arktisk utmaning?

SPHK Övre Norras Arbetsgrupp
BIM Alaskan Malamute Trap Line Hauling Tiffany går in i ringen tillsammans med sin ägare
Johanna Kaati från Kalix.
Foto: Jan-Olov Jönsson
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POÄNGSTÄLLNING I SPHK ÖVRE NORRAS TÄVLING
”Norrbottens vackraste polarhund”

Text: Marit Kangas

1. Keikewabic’s Tundra Tuisku
Alaskan Malamute

17

17

Bakgrund:
Nils Hannu är bosatt i Kiruna och uppvuxen med hundar av olika raser. Han har
haft jakthundar, schäfer samt olika vinthundar innan han 1975 fastnade för Borzoi.
Nils har varit aktiv hundutställare i drygt 30 år och bedriver uppfödning under
kennelnamnet Czerinja’s. Han har under många år dömt vid inofﬁciella utställningar.
I januari var Nils domare vid Kiruna Snowdog 2007.

2. Chiliway’s Black Velvet
Siberian Husky

11

11

Hej Nils, Tack för att du ställde upp
som domare på vår utställning!

3. SUCH NUCH Z’apotocky’s
Z’jevardnadze Siberian Husky

11

11

4. Trap Line Hauling Tiffany
Alaskan Malamute

Vad anser du generellt om standarden
på deltagande hundar?

9

9

5. Qashiwas Eyes of the sky
Siberian Husky

9

9

6. Chiliway’s A sweet chili
Siberian Husky

7

7

Nils: Som alltid på utställningar var
hundarna av varierande standard. Det
fanns representanter för både utställningslinjer och draglinjer samt olika typer av päls och vinklar.

7. Ballo Alaskan Malamute

5

5

Hundens Namn & Ras

Snowdog
Inoff.
SPHK

Piteå
Nat.
SKK

Gällivare
Int.
SKK

Piteå
Nat.
SKK

Summa

8. SnoCrib Qannik-O’Onak
Alaskan Malamute

5

5

9. Indian Tribes Husky´s Nipmuck
Siberian Husky

5

5

10. Lorendale Silverfrosti
Siberian Husky

5

5

11. SnowChinok Alaskan Malamute

3

3

12. LP1 Silverﬂocks Snow Akela
Alaskan Malamute

3

3

13. Vauhtitassun Lumen Kanunoja
Siberian Husky

3

3

Kiruna Snowdog är ett nytt koncept: En
utställning för renrasiga polarhundar
som arrangeras utomhus vintertid. Kiruna ligger 200km norr om polcirkeln
och januari är årets kallaste månad. Hur
tycker du att de deltagande hundarna
tolererade den stränga kylan under utställningen?
Nils: Jag tycker att hundarna klarade
kylan bra, men det märktes att vissa
frös om benen. Överlag hade dock de
ﬂesta hundarna tillräckligt bra pälskvalitet för att tåla det hårda klimat vi har
här uppe i norr.

Nils: Det märks när ett ekipage har ringvana. Erfarna utställare har tränat sin
hund att stå stilla, trava ﬁnt runt i ringen
m.m. Nybörjare bör passa på att delta i
ringträning med sin hund och träna särskilt på trav så hunden visar sina steg ordentligt. Det är även viktigt att hunden
kan stå stilla så att domaren kan undersöka hundens kropp och tänder.
Vilka kvaliteter vill du se hos en vinnande
polarhund – oavsett ras?
Nils: Rastypisk med ett trevligt temperament.
Vad anser du som Kirunabo om Kiruna
som hundstad?
Nils: Kiruna är en bra hundstad. Det ﬁnns
gott om stora ytor där hundarna kan röra
sig. På grund av vårt nordliga klimat så
är det ju förstås en fördel om man har
välpälsad ras. Inför Kiruna Snowdog
2008 rekommenderar jag långväga utställare att ta med hundarna på en härlig
tur i vårt ﬁna fjällandskap!
Tack Nils Hannu!

Så här räknar vi: De hundar som deltar i tävlingen om den inofﬁciella titeln ”Norrbottens vackraste polarhund” är polarhundar ägda av medlemmar i SPHK ÖN
distrikt. Poängen räknas på alla ofﬁciella utställningar som arrangeras av Södra
Norrbottens Kennelklubb och Norra Norrbottens Kennelklubb samt på de inofﬁciella utställningar som anordnas av SPHK Övre Norra. Poängen räknas från 1
januari till 31 december 2007. För mer info om tävlingen, se hemsidan.

60

Polarhunden 1/2007

Har du några konkreta tips att ge till
ovana utställare inför Kiruna Snowdog
2008?
Fotnot: Under våren har utställnings-intresserade möjlighet att delta i ring-träning som arrangeras av
SPHK Övre Norra under ledning av Mats Lyngmark - kennel Wolfmark. För mer info se hemsidan
Polarhunden 1/2007
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Femundløpet
Tävlingen är uppdelad i
två klasser, Femund600
för 12-spannen som följer
ett spår på cirka 60 mil och
Femund400 för 8-spannen
som springer cirka 40 mil.
Längst banan ﬁnns ﬂera
checkpunkter men till
skillnad från Polar Distans
där allt lastas i släden från
början och inget får bytas
eller lämnas under gång,
ﬁnns det där depåer dit
handlers kan ställa en del
utrustning till föraren, till
exempel belag, bränsle till
hundköket, klädombyte,
matsäck samt hundfoder.
En del utrustning är dock
obligatorisk och liknar det
som krävs på Polar Distans.
Den andra stora skillnaden
mellan dessa två tävlingar
är att på Femundløpet
slipper deltagarna campa
ute i kylan och laga mat
på stormköket. Där får de
komma inomhus, äta på
restaurang, sova i en skön
säng och även duscha om
de så vill.
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Vila på checkpunkt Tynset

Tre svenska deltagare
I år ställde två medlemmar av SPHK upp på Femund600 med sina polarhundar. Den ena var
Karsten Grønås som deltagit ﬂera gånger sedan
2000 och hävdat sig väl
bland
blandrasspannen.
En tredje placering blev det
2001 då temperaturen låg
på minus 20, 30, 40 grader
och ända ner till 50! Då
visade han vad renrasiga
polarhundar duger till!
Den andra deltagaren var
Nisse Uppström. De två
senaste åren har han ”känt
på” tävlingsformen genom

Foto: Annica Uppström

att köra femund400 men i
år anmälde han sig i ”storklassen”, eftersom han
alltid velat köra storspann,
med knappt tolv hundar.
Den tredje medlemmen av
SPHK var Anders Hörnlund, en debutant på Femundlöpet, hade anmält
sig till Femund400.
Anders Hörnlunds intryck
av löpet och organisation
runtom var starka.
– En fantastisk tillställning! Att få uppleva starten
på storspannen, på kvällen
(första starten var klockan
20.00), mitt i centrum,
med en minuts mellanrum

och att allt ﬂöt på så otroligt smidigt! Vilken organisation! Och banmärkning
som består av reﬂexförsedda bambukäppar var hundrade meter! Det är bra
gjort med tanke på att tävlingen har tillstånd att köra
upp spåret med skoter endast ett par- tre gånger före
tävlingstart!
Det märks att tävlingen har
arrangerats i över 15 år.
– I jämförelse är Polar Distans en rosenknopp som
väntar på att blomma ut,
en frukt på väg att bli mogen, tillägger han. Men
Polar Distans fyller sin
funktion som tävling, öppen enbart för renrasiga
hundar och är ett sätt att
skaffa sig erfarenhet om
långdistans körning. Lika
viktig är gemenskapen i
Särna, före och efter löpet.
När det gällde sin egen
insats är Anders Hörnlund besviken. All träning han lagt ner kastades
bort på några minuter på
den andra checkpunkten,
den i Femundtunet. Två
av hans hundar gav sig
på varandra. Anders hand
kom mellan och ﬁck sys.
Därmed var tävlingen över
för hans del.
Insikt
Hans målsättning med Femundlöpet var att skaffa
erfarenhet och kunskap.

Efter en hel del analyserande och bearbetande
erkänner han:
– Jag har insett att det är
inte acceptabel med detta
typ av beteende hundar
emellan, i synnerhet under
tävlingar.
Även om Anders Hörnlunds deltagande blev ganska kort ville han tacka sin
handler Per Nylén, som har
försett honom med goda
råd. Och en handler, under
en tävling som Femundløpet, kan betyda oerhört
mycket för förarens insats.
– Jag ska tillbaka nästa år,
ingen tvekan om saken,
hävdar Andres Hörnlund
bestämd.
Innan dess får han en ny
chans att se vad hans hundar går för på vår eget Polar Distans.
I år gick Nisse Uppström
”upp i distans”. Vid frågan hur det var att köra

Femund600 jämfört med
Femund400 svarar han:
– Längre! Det krävs mer
planering före och mer
eftertanke under löpet
för att utnyttja hundarnas kapacitet maximalt.
Naturligtvis är det tuffare
för hundarna. Alla individer tål inte dessa påfrestningar, men det syns
redan under de långa
träningspass som jag kör
på hösten och förvintern.
Avel på hundar med snabb
återhämtningsförmåga
och vilja att gå på även
efter 50 mil är viktigt.
Hundar med benägenhet
att få hälta är heller ej
något att satsa på.
Sömnbrist
När det gäller hans egen person var de sedan länge uppkomna ryggproblem och
sömnbristen det största
problemet. Han ﬁck ihop

Nisse U i Tynset, på femunds löpet 600km

Foto: Malin Aspaas

Polarhunden 1/2007

63

tio timmars sömn på 84
tävlingstimmar men menar
att:
– Detta ”långsovande” måste
jag minska till nästa år.
För övrigt var Nisse Uppström nöjd med sin insats
och sin 18:e plats av 32
startande.
– Målsättningen var att
köra igenom på ett tävlingsmässigt sätt och att
få erfarenhet av distansen. Detta lyckades jag bra
med, och kortade till och
med ner de vilor som jag
schemalagt på förhand.
Jag hade också planerat
att arbeta på mina checkpunktsrutiner, vilket lyckades över förväntan bra.
Man skall ju låta hundarna sova så mycket som
möjligt.
Även Nisse Uppström
laddar inför nästa Femuns600:
– Återkommer nästa år
med ett än bättre spann…
… Säger mannen som
drömmer om Finnmarksløpet. Och ett av de många stegen mot drömmen är
att samla så mycket erfarenhet som möjligt, särskild
om spannet består av många unga individer. Då är
deltagande i Polar Distans
i mars en självklarhet.

pet är Karsten Grønås. Han
startade mycket osäker på
sitt spann. Av de tolv bra
hundar han började höstträningen med hade ﬂera
utsatts för skador och inga
ﬂer kunde han plocka in.
Men skam den som ger sig!
– Det var milda väderförhållanden, runt 0º,
vilket passade mig bra personligen, berättar Karsten
Grønås. Däremot var
spåren lösa och i år igen
var banan väldigt backig.
Då undrar man vad man
gör här!
Men väl i tävlingen griper
tävlingsdjävulen tag om
denna legendariska man.
Då är varje placering viktig. Att han kämpade sig
till en tionde plats bland
de bästa långdistansspannen i Europa (och även i
världen) räcker inte:
– Hade det inte varit för
en felinformation från arrangörerna om distansen
mellan två checkpunkter
hade jag säkert kunnat
plocka ett par placeringar
till! Jag kom till checkpunkten före min handler
och ﬁck vänta på honom
och den utrustningen jag
behövde för att köra vidare. Under tiden passerade spann…
Så talar en vinnare! Var
Gammal är äldst
han nöjd med sin och sitt
Den som redan förverkligad spanns insats?
sin dröm om Finnmarkslö- – Jo, det må jag säga! Det
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gick överraskande bra.
Så pass bra att en liten
tanke om en ny Finnmarksløpssatsning började
gro… Vad ska man säga?
Så kom ihåg pojkar och
ﬂickor i klubben: gammal
är äldst!
Fotoblixtrar
Utöver de tre svenska siberian huskyspannen deltog
ett tiotal andra renrasiga
spann, norrmän förstås
men också många nerifrån
kontinenten.
Till sist några målande ord
från Annica Uppström:
– Jag har enormt många
intryck från tävlingen,
och sanningen att säga så
var det nog jag som stod
för nervositeten när Nisse
och spannet skulle starta
i Røros centrum. Första
starten gick kl. 20:01 mitt
i byn, och Bergmannsgatan
var fylld av människor
som fyrade av fotoblixtrar
och hurrarop, i tillägg en
rapp speaker som varvade
sitt prat med häftig musik.
Man kan inte påstå att detta var en normal miljö för
våra hundar, men de klarade det på ett enastående
sätt.
Jag hoppas att dessa ord
kan inspirera många av oss
som på ett eller annat sätt
är inblandade i tävlingsorganisationer i Sverige.

Medlemsannonser
SAMOJED

SIBERIAN HUSKY

Säljes
Samojedvalpar. Parning är gjord mellan Pdp S(polar)ch Such Nordvikens
Nansen Na Zbloto S45583/2000
och Pdp Polarullens Tamara av Myr
S24091/2004. Beräknad valpning den
15/4-07. Båda föräldrarna är duktiga
draghundar med bra temperament.
För mera information kontakta Eva
Skullman, Skullsams kennel,
011-74081,
ossyskullman@hotmail.com

Unghundar till salu
Vi säljer några unghundar efter Varggårdens Balto S38931/2003 och
Varggårdens Candy S58143/2004.
Hundarna är födda 2006-06-24.
Hundarna är pigga och framåt. Vi
har börjat köra in dem och de verkar
lovande.
Per och Anna Skye tel 0225-411 21

ALASKAN MALAMUTE
Valpar planeras efter dragmeriterade
& utställda hundar.
Väntas slutet på April. Inavelsgrad 0
%. HD ua.
Valparna säljes enligt skk & rasklubb.
Kennel Nordic sleddog’s. 0643-501
10. 070-5542639. www.nordicsleddogs.se

Två tikvalpar ﬁnns kvar efter TrapLine Buffalo Bill och Kronsäters Kiska
av Leery. Föräldrar med ﬁnt temperament och arbetsvilja. Valparna är
besiktade, avmaskade,chippade.
Säljes enl. skk och Malamuteklubbens regler.
För info. Ring Sturkbergetskennel
Mattias Söderlund
0240-64 20 00 el 070-696 28 68.

valpar planeras
Kennel Ylajärvi avlar för att få fram
utmärkta ledarhundar för alla underlag & väder, inklusive långdistans &
ospårad fjällterräng. Självklart med
god hälsa & utmärkt lynne. Under
våren 2007 planeras varsin kull på
två av mina bästa ledarhundar. Ylajärvis METTEMARIT & Ylajärvis
HM-ALEXANDRA. Självklart är
båda dragmeriterade som ledarhundar, alla distanser & har CK & klassvinster samt BIR-BKL på utställning.
(SPHK) Mette är HD A samt ögon
UA. Hanarna kommer att vara 0%
släkt med dem samt ha minst CK på
utställning & självklart vara mycket
bra draghundar. För mer info se hemsidan www.ylajarvis.se eller ring Malin Sundin. 070-63 98 536
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PROFILKLÄDER
6YHQVND3RODUKXQGNOXEEHQHUEMXGHUSURÀONOlGHUWLOO
kanonpriser! Samtliga produkter levereras i samma
royalblå färg som vår logo. T - shirt 90:- College 230:Piké 205:- Keps 75:- Fleecetröja ( kort dragkedja ) 375:Beställning sker direkt till vår leverantör, helst via
e - mail. Varorna levereras mot postförskott varför
postens avgifter tillkommer på ovanstående priser.
OBS! Samtliga produkter har logon broderad i vitt.
Beställning sker till; brodyr@cildesign.se alt. fax 0250
18833 CIL Design. Kom ihåg att ange storlek och antal.
Märk gärna din beställning med SPHK.

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com
0251 - 109 44

Pertti Lehtiranta
Mia Karacs

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

Alaskan malamutes
-avlar för rastypiska hundar
med drag

Kristin Esseth och Christer Afséer
Tfn: 0280-830 56. esseth-afseer@telia.com

KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies
Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546, 070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se
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Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,
mobil: 070/6670002

email: heidiburgh@telia.com
hemsida: heidiburgh.com

