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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
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genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar att 
bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar.
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vårdatt bevaka och arbeta med frågor som har 
ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren 
och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt. Övre Norra, Nedre Norra. Gävle-Dala. Mälardalen, Södra distriktet, och Västra distriktet.
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Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-21223
Västra: Jan-Erik Engebretsen Tel: 0565-85183

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com
 Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
 Tel: 0647-10460, mob: 073-063-80993 
Grönlandshund: Anneli Rundberg annrun@spray.se
 Tel: 0503-400 65 
Samojed: Britta Sethsson 53britta.sethson@minmail.net
 Västanbäck 21,  905 93 Umeå 
 Tel: 090-13 38 53 
Siberian Husky: Birgitta Mjöberg kvarnmyrens@telia.com
 Västäng 3218,  796 91 Älvdalen 
 Tel: 0251-41761

Tävlingsekreterare: Trude Mathisen barrongiz@icqmail.com 
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Våren är här... Eller? Vädret har haft lite 
svårt att bestämma sig för hur det ska bli. 
Ena dagen skiner solen och människorna i 
Älvdalen går i linne och kjol och nästa dag 
har vi fått några centimeter snö. 

Jag (tillsammans med familjen) har sedan 
sista numret av Polarhunden hunnit flytta 
från Upplands Väsby. Hela 35 mil blev det 
till underbara Älvdalen. Med flytten hoppas 
vi få bättre träningsmöjligheter för hundarna 
och ett mindre stressigt liv. 
Barnen har hunnit gå i sina skolor några 
veckor nu och vi vuxna har hunnit börja 
jobba. Tyvärr har det varit lite stressigt ändå 
nu i starten men det blir väl bättre med tiden. 
Trots allt så är det första gången jag driver 
ett företag och det är mycket som är nytt för 
mig. Men det är också väldigt spännande och 
jag gillar ju utmaningar så det här ska nog gå 
bra. Glöm bara inte att kolla adressen om ni 
skickar med posten.

Mitt i flytten och i starten av företaget kom 
manusstopp av Polarhunden. Sämre tidpunkt 
hade nog varit svårt att hitta. Ingen internet 
hemma ännu så all mail har jag tagit emot på 
jobbet och transporterat via USB till hemda-
torn, om jag har missat någons mail ber jag 
så mycket om ursäkt. 

Jag måste be Er att skicka mailen till polar-
hundens adress, polarhunden@glocalnet.net 
och inte min privata adress. Det är lättare att 
hantera mailen om de hamnar på rätt dator 
från början. Och Ni som skickar bilder måste 
skicka med bildtext och fotograf.

För övrigt; som jag sa förra gången. Ut och 
fota och dokumentera allt ni kan så vi kan 
fortsätta ha en efterlängtad tidning.

//Mia
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LEDAR
      SKALLET

Polarhundsvänner
I skrivande stund (3 april) kämpar vintern sin sista strid mot våren här i N-V delarna 
av Dalarna. Än är det fullt körbart i skogen och uppe på fjället, men här nere i dal-
gången är det bitvis långa hopp mellan snöfläckarna. Årets vinter, i dessa trakter, har 
varit en blek kopia av det vi vill kalla en rejäl vinter.
Jag är medveten om att norra (N-V?) Sverige har haft otroligt mycket snö och kyla, 
men resten av Sverige har kanske fått en föraning av framtidens vintrar. Detta är ett 
stort orosmoment för oss som håller på med polarhundar och som älskar tydliga års-
tider med dess olika aktiviteter – bl.a att vi under vintern kan pröva våra polarhundar 
i snö och kyla.

Inställt NO 2008
Vecka 13 fick SPHK:s styrelse via mail besked från Nedre Norras distrikt att de ej 
avsåg att genomföra Nordic Open 2008. Detta beslut fattas utan att ha kommunicerat 
frågan med SPHK styrelse överhuvudtaget, givetvis försätter det SPHK i en svår situa-
tion eftersom Nordic Open / Polarhundsmästerskapen kräver en stor organisation och 
lång förberedelse. Polarhundsmästerskapen (även med namnet Nordic Open) och Polar 
Distans är hela SPHK:s tävlingar. Inget enskilt distrikt äger arrangemanget utan har bara 
uppdraget att organisera och genomföra arrangemanget, givetvis i dialog med SPHK:s 
styrelse, och särskilt om förändringar görs av regelverk mm. som påverkar inriktningen 
av tävlingarna. Med den paraplyorganisation och uppbyggnad som SPHK har är det 
självklart att tävlingar, arrangemang och andra aktiviteter skall ske ute i distrikt och 
rasklubbar. Men det förutsätter också att distrikt och rasklubbar förstår och arbetar 
mot och för de övergripande mål, som finns och styrs av SPHK:s stadgar. 
Inom SPHK har Nedre Norras distrikt varit ledande och pådrivande med en oerhörd 
dynamisk utvecklingsperiod på tävlings- och arrangemangsidan, utbildnings- och 
aktivitetsidan – men jag känner en oro för att någonstans på vägen har man sprungit 
ifrån SPHK:s övergripande mål och idéer. Nedre Norras distrikt bör, med lika stor 
kraft som de ägnar åt skickligt genomförda arrangemang, fundera över om den väg 
och de mål man arbetar mot, står i överensstämmelse med SPHK:s övergripande mål 
och stadgar. 
SPHK:s styrelses avsikt är att Polarhundsmästerskapen 2008 om möjligt skall genom-
föras. I övrigt hänvisar jag till vår hemsida för mer info och skickade mail.

Liksom vintern lider mot sitt slut närmar sig också min mandatperiod som ordförande 
för SPHK sitt slut, och det kan vara dags för något av en slutsummering för min del:

Några ”milstolpar”
När jag tillträdde som ordförande år 2000 var det med stor vånda och tveksamhet. 
Även om jag tidigare hade blivit tillfrågad (och tackat nej), blev valet av mig något av 
en nödlösning, eftersom valberedningen inte på förhand lyckats få fram ett namn för 
ordförandeposten. Det var förmodligen med stor skepsis och tveksamhet från många 
håll man såg valet av undertecknad till ordförandeposten trots att jag tidigare varit 
ordförande för SPHK´s rasklubb för alaskan malamute i sex år. Orsaken till tvek-
samheten härrörde sig troligen från att jag kanske sågs som något av en ”extremist” 
i vissa frågor, och extremister vid rodret brukar vara farligt för organisationer som 
SPHK. Oavsett detta försökte jag se vad SPHK:s stadgar uttalar, vilka mål och intres-
sen som finns, eller borde finnas inom organisationen. Tillsammans med styrelsen 
har undertecknad utifrån mål och övergripande intressen försökt förändra, förbättra 
och utveckla SPHK . 

Ett övergripande problem som vi hade när jag tillträdde var ebb i SPHK:s kassa som 
givetvis påverkade hela organisationen. Styrelsen prioriterade och analyserade ekono-
min och försökte få en helhets bild av inkomster och utgifter. På kort tid minskade vi 
utgifterna och vidtog steg för att öka intäkterna, framför allt satsade vi på att värva 
fler medlemmar som också skulle generera mer intäkter. 

Ett annat område som vi arbetat på är samarbete med utländska organisationer som 
arbetar för renrasiga polarhundar. Det nordiska samarbetet mellan ”moderorgani-
sationerna” stannade tyvärr vid ett försök och har tyvärr inte utvecklat sig. Beslutet 
om medlemskap i World Sled dog  Association (WSA) kändes helt rätt när vi gick in, 
och har gett kontakter och deltagande i de stora mästerskapen för renrasiga polar 
hundar i Europa. År 2008 arrangeras också (WSA-) VM och EM i Sverige. Om det 
fortsatt är rätt organisation för SPHK  att vara medlem i, får framtiden utvisa. Men 
internationella kontakter och samarbete för de arbetande polara raserna är ett måste 
för framtiden om vi inte enbart skall bli en isolerad ”ö” här uppe i Norden.

När jag tillträdde hade arbetet med våra nya stadgar påbörjats men gått i stå. Efter 
en del om och men slutfördes och fastställdes de nya stadgarna för SPHK av årsmötet 
2004 och godkändes  också av SKK. 

SPHK skapade 2004 sin egen hemsida med eget domännamn, där distrikt och ras-
klubbar på olika sätt är länkade. Detta ligger givetvis i tiden och måste fortsätta att 
utvecklas och förbättras än mer i framtiden.

Ett genom åren återkommande problem var att vår tidigare redaktör Wille C. för 
Polarhunden uttryckte sin önskan att avsluta sitt engagemang i tidningen. Detta var 
lättare sagt än gjort eftersom folk med den kompetensen / kapaciteten inte växer på 
träd. Därför är det med tillfredsställelse vi nu ser att en ny redaktör tagit sig an och 
också levererat ett bra nummer av Polarhunden. Det är också meningen att en redak-
tionskommitté skall arbeta för att ta fram nytt material och utveckla tidningen. 
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År 2006 anordnade SPHK centralt en uppfödar- och avelskonferens. Deltagandet från 
uppfödare och intresserade av raserna kunde ha varit större, men här får vi arrangörer 
bli bättre på att sprida budskapet i framtiden. Eftersom SPHK och dess rasklubbar 
framför allt arbetar för avel och uppfödning av de renrasiga polarhundarna måste 
vi också framgent betona uppfödnings- och avelsarbetet. I min vision återkommer 
SPHK:s centrala uppfödar- och avelskonferenser vart tredje år, gärna i nordisk form, 
däremellan bör rasklubbarna ha uppfödar- och avelsmöten varje år.

År 2005 bestämde SKK (Svenska Kennelklubben) att varje godkänd ras skulle arbeta 
fram ett dokument för Rasspecifika Avels Strategier (RAS), i detta dokument som 
innehåller en kort historisk beskrivning, analyseras situationen för rasen, problem 
konstateras och mätbara mål fastställs för en positiv utveckling av våra raser. RAS 
skall kontinuerligt följas upp och förnyas av respektive rasklubb som har det direkta 
ansvaret, men där SPHK (som specialklubb) har det yttersta ansvaret gentemot SKK. 
Alla våra fyra raser har inkommit med dessa strategidokument.

Två problem som upplevs inom organisationen är 
1) att det finns de som åtar sig förtroendeuppdrag och poster inom organisationen 

utan att veta eller förstå att detta innebär ett visst mått av ideellt arbete. För att 
råda bot på detta har vi inom styrelsen arbetat för / på arbetsbeskrivningar av vad 
uppdraget / posten innebär. Det är också av största vikt att respektive valberedning, 
verkligen förstår sin roll och i god tid innan valen tar sitt ansvar för att få fram 
och informera rätt personer. 

2) ett annat problem är kommunikationen, dvs. bristen eller trögheten i kommunika-
tionen samt att kommunikationen inte sker enligt de rätta / fastställda vägarna. Ett 
sådant exempel är att all intern, extern kommunikation skall ske genom sekreterarna 
på de olika nivåerna. För att förbättra kommunikationen har bl.a. ett centralt kom-
munikationsdokument arbetats fram som skall följas av kommunikationspolicies 
på distrikts- och rasklubbsnivå (SPHK´s rasklubb för alaskan malamute är redan 
framme med sitt).

Några självklarheter
Inom SPHK kommer det alltid att finnas motsättningar och olika uppfattningar om 
vad som är målen, eller vägen till målen. Det är naturligt och behöver inte vara något 
farligt för en organisation. Diskussioner och argumentering kan också fungera som 
en chans att klargöra mål och strategier. Att föra diskussionen på ett schysst sätt utan 
baktaleri och personangrepp är en hederssak och en förutsättning för att kunna arbeta 
vidare tillsammans, den dag då stridens hetta lagt sig. 

SPHK måste orientera sig i omvärlden och i förhållande till andra organisationer / 
myndigheter, bl. a. kan nämnas SKK, Svenska Draghundssportförbundet ( SDSF), 
WSA, Jordbruksverket, Norsk Polarhundklubb (NPK), m. fl. För detta bör styrelsen 
göra analyser och utveckla strategier. Ibland har dessa organisationer samma syften 
och mål, men ibland har de helt andra mål. Då får vi inte lämna ifrån oss initiativet 
och insynen i de beslut som berör oss och våra mål. 

Inom SPHK har vi alltid arbetat för att så många som möjligt av våra medlemmar skall 
aktivera sig och sina hundar - allt för att gynna våra raser och bevarandet (utveckling 
inom standarden) av dess utmärkande egenskaper och förmågor. Vi har alltid trott att 
detta kan gå hand i hand med en positiv utveckling och stöttning av våra allra bästa 
förare och dess hundar. Däremot är det tveksamt om en alltför elitistisk satsning, 
där enbart tävlingar utgör grunden för den framtida aveln, gynnar våra raser. Som 
specialklubb och ansvarig för de 4 renrasiga polarhundsraserna, måste SPHK gå en 
balansgång mellan funktion (dragförmåga/-vilja och övriga bruksegenskaper), form 
(utseende) och polara egenskaper. Det är detta som gör det så intressant, men också 
svårt, att arbeta och avla på de renrasiga polarhundarna. Den som enbart väljer ut ett 
av ovanstående tre huvudområden och avlar utifrån dess resultat kan kortsiktigt nå 
framgång, men kommer aldrig att närma sig de komplexa, men fullödiga idealindivider, 
som våra fyra rasbeskrivningar beskriver. 

Polara framtidsfrågor
Tre områden som jag tror är viktiga för framtiden och ligger i syfte med SPHK:s mål 
och syften;

1. Att arbeta för internationellt samarbete för utveckling av de arbetande polara ra-
serna, där jag menar att vi har en unik situation i Sverige, med en förhållandevis 
stor grupp polarhundsägare som prövar och arbetar med sina hundar. Detta gör 
att vi också har ett ansvar, dels att fortsatt förvalta raserna, dels att gå i spetsen 
för ett framtida samarbete.

2. Att ytterligare betona och arbeta för en sund uppfödning och avel av livskraftiga, 
sociala samt arbetande polarhundar. Verktyg för detta är RAS, avels- och uppfö-
darkonferenser samt en kontinuerlig diskussion om mål, medel och strategier.

3. Att ”marknadsföra” våra fyra polarhundsraser som arbetande brukshundar för 
aktiva friluftsmänniskor så att rätt köpare hittar fram till både rätt hund och SPHK.  
Önskvärt och nödvändigt är att tillräckligt stora populationer av bruksmässigt 
prövade hundar finns, så att våra fyra polara raser är genetiskt friska och fortsatt 
kan utvecklas inom sina respektive rasstandard. Viktigt är också att polarhundsä-
garna väljer att vara medlemmar i SPHK så att klubben fortsatt kan arbeta till 
polarhundarna och dess ägares bästa.  

I övrigt vill jag tacka för den här tiden och de erfarenheter som det givit. Ett speciellt 
tack till de som suttit i styrelsen och ute i organisationen under min tid som ordfö-
rande, och i hög grad, på ett positivt sätt deltagigt i arbetet för en positiv utveckling 
av SPHK. 
Jag ser nu fram emot att ”bara” vara en vanlig, men aktiv medlem, och önskar också 
den nya styrelsen lycka till i sitt framtida arbete!

Christer Afséer, ordf. SPHK
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Lars O Lundborg, Jenny Lundström, Åsa Mattsson, Camilla Andersson, 
Annika Lundberg, Fredrik Andersson, Elina Wanhatalo

Nedre Norra
Hanne & Per Andreasen, Fredrik Landström, Lina Persson, Stig Söderström, Märta 
Svensson, Sirkka Renlund, Jenny Skogqvist, Cecilia Strandh, Camilla Berström

Gävle Dala
Göran Carlsson, Elin Mattsson

Mälardalen
Bo Eriksson, Ulla & Robert Frick, Sirena Hasselblad, Erik Malmqvist, 
Bianca & Megan Selvidge, Yvonne Wahlström

Västra
Maria Larsson, Kajsa Arena, Mikael Johansson, Carolina Larsson, Niklas Lindh, 
Kerstin Eriksson

Södra
Wictoria Andersson, Lena W Friberg, Joy Hansen, Veronica Magnusson, Lotta 
Olausson, Mari Lilja, Anette Klarén, Anne Nilsson, Jessica Tilly, Anette & Jenny 
Wellman

Danmark  Lotte, Peter & Michael Frost

Norge  Mona-Lisa Hovland

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 flyt-
tar. Snabbast går det om du ringer SKK, se ovan, tider och nr och E-post.
Mycket av svenskt föreningsliv går stadigt nedåt, klubbar som tappar medlemmar. 
Dock inte SPHK som  sakta men säkert  ökar på sitt medlemsantal. Vi är snart uppe 
i 1390 medlemmar och det är faktiskt ett rekord, så många har vi tidigare aldrig 
varit. En skön vår till er alla 1390. Tag vara på er! Tag vara på hundarna! Tag vara 
på våren! Hälsningar Gunnel Åkerlind / medlemsansvarig i SPHK

Åland  Eker Greger

Finland  Päivi Räty

2007
28 apr    Mora, grönlandshund
28 apr    Vaggeryd, Södra
17 maj     Västerås, Mälardalen
20 maj     Östersund, Årsmöte, 
    Nedre Norra
8 sept     Tiveden, Södra
22 sept     Osby, samojed
15-16 sept Bjursås, siberian husky
3 nov     Åsarna, alaskan malamute

070519        SPHK`s årsmöte i Östersund, se annons sid 9
070527        SPHK Västra´s årsmöte  i Hunneberg, se annons sid 30
070816-070819   Riksläger i Åsarna genom Nedre Norra, se annons sid 44
070831-070902   Barmarksträff med Grönlandshund, se annons sid 31
070922-070923   Samojedhelg, se annons sid 23
071006        SPHK Mälardalen´s årsmöte i Arboga, se annons sid 16
071007        Vagnsrace med SPHK Mälardalen i Arboga, se annons sid 17
071015        Näringslära med SPHK Mälardalen, se annons sid 17

Aktivitetskalender 2007

Utställningar

2008
15 feb Furudal,samojed
26 apr Skillingaryd, Södra
26 apr Älvdalen, grönlandshund 
18 maj Junsele, Nedre Norra
17 aug Östersund, Nedre Norra
13-14 sept Bursås, siberian husky
13 sept Tiveden, Västra
02 nov Hökensås, 
 alaskan malamute

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 på hemsidan www.sphk.se
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Tidigt frukostmöte för 
funktionärer innan de åtta 
pulka-åkarna intar ”vår” 
lokal för sin ”startfru-
kost”, den som ingår i de-
ras startavgift. Marie Saul, 
sjukvårdsansvarig och ord-
förande för SPHK Västra i 
vars regi Polar Distans ar-
rangeras, kommer in med 
en radioapparat. Vad ska 

det här vara bra för, tän-
ker jag. Ljudet skruvas på 
och hon får stå kvar som 
”antennförlängare” så att 
vi alla kan höra klart och 
tydligt vår tävlingsledare 
intervjuas i lokal radion 
om den förestående star-
ten. Var och en blir tillde-
lande uppgifter. Min blir 
att stå vid vägövergången, 

där skoterleden korsar 
riksväg 70 strax väster om 
Särna, tillsammans med 
Nina, Hansa och Stefan 
Håkansson. Vår arbets-
delning blir följande: Nina 
prickar av förarna när de 
passerar (så tävlingsled-
ningen vet att alla passerat 
och ingen kört fel eller så), 
Hansa och Stefan stop-
par bilarna från var sitt 
håll och jag vinkar fram 
eller leder spannen över 
vägen. Först ska det dock 
skottas snö över asfalten. 
Medan vi står och väntar 
på åkarna dyker en kvinna 
upp. Hon verkar ovanligt 
intresserad. När vi presen-
teras för varandra förstår 
jag varför: det är Susanne 
Enochsson, medieansvarig 
för Polar Distans som bru-
kar bidra med fotografier 
till Polarhunden! 

Sedan avlöser jag An-
nica Uppström som Ankis 
högra hand. Det är ännu 
ett tillfälle att lära känna 
nya hundspannsförare el-
ler hälsa på gammal be-

Tisdag 14 mars

Pierre-Antoine Heritier kommer över mållinjen endast en minut efter 
Manfred Witschel.

kanta (är det så en tävling 
växer till och blir till en 
stor familj?). 

Idag igen skiner solen, 
ändå är det för kallt för 
scannern som vi sköter 
som ett barn. Trots att jag 
bär den på magen innan-
för ytterkläder eller trots 
att Anki bäddar den or-
dentligt i sin lilla korg är 
den vresig och ”biper”. 
Det har krävts många bat-
teribyten för att få den att 
samarbeta. 

Väntan
Under eftermiddagen kom-
mer bland andra Petter, 
Annika och Rosemarie. 
De har stått vid vägöver-
gångar på första sträckan 
till checkpunkt ett i Stor-
bäcken och väntat i tid 
och evigheter på en viss 
förare, nämligen Niklas 
Bernstone. Med sina två 
malamuter hade han tagit 
det lugnt, vilat efter spå-
ret när solen gassade som 
värst men det visste de. Så 
de hade fått vänta, oroliga 
för att något kanske hade 
hänt. Inte heller kunde 
de åka iväg och lämna en 
vägövergång oövervakad! 
Bristen på dryck och mat 
orsakade vår tävlingsle-
dare en rejäl huvudvärk. 
För övriga skidåkare såg 
allt ut att förlöpa väl.

Klockan 18 sker det 
andra förarmöte, det för 

”storspannen” och för de 
som deltar i Polar Distans 
150.

Efteråt gör jag upp med 
Petter och Annika om att 
jag ska tillbringa natten 
på Off Road för att däri-
från sticka upp till Löv-
högen med mitt sexspann 
så tidigt som möjligt. Jag 
är orolig för att möta täv-
lande spann om jag kom-
mer iväg ganska sent. Inte 
för mina hundar ska möta 
andra, utan för att jag kan 
ställa till det för de som 
kör och kanske börjar bli 
trötta och plötsligt möter 
ett spann som går ”åt fel 
håll”.  

Mycket sent på kvällen, 
efter att ha provpackat 
min släde och efter att ha 
stiftat bekantskap med 
Birgitta Sandin och språ-
kat med några fler av de 

förare som befolkade hu-
sets övre våning, körde 
jag bilen till Off Road. 
Där möts jag av Anki som 
tagit emot tre av de nord-
iska förare, supermännen 
Stephan Ziesel och Sverre 
N Moe samt Lennart An-
dersson. Dessa tre skulle 
ta sin sex timmars obli-
gatorisk vila med inbakad 
utjämningstid (eftersom 
den gemensamma star-
ten från tidigare år byts i 
år till den konventionella 
starten med två minuters 
mellanrum) och raskt 
fortsätta vidare mot Löv-
högen, i tyskens fall redan 
vid klockan 04.16!

Jag tassar in i konferens-
rummet där Nina, Hansa 
och Petter redan sover och 
lägger min sovsäck på gol-
vet.
Klockan är nog sex när 

Checkpunktsrutiner
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jag meddelandet. Innan de 
försvinner ifrån mig blir 
jag fotograferad av sko-
teråkaren nummer två, 
det vill säga fotografen 
Andreas Börjesson (se-
nare fick jag höra att även 
bilden på mig och mina 
hundar kablades över hela 
världen via hemsidan).

”Vilka underbara spår 
det måste vara att skejta 
på. Undrar vad spårkon-
tot för Polar Distans lig-
ger på? Men kommer ett 
rejält snöoväder kan det 
lätt förvandlas till vad 
många av oss svenskar 
kallar för norska spår, det 
måste man vara medveten 
om när man kör långdis-
tans…”: konverserar jag 
med mig själv. 

Möte på fjället
Träden ger vika för kal-
fjället och snart ser jag nå-
got som rör sig. Det är nå-
gon som kommer åt mitt 
håll…en skidåkare… med 
två hundar… det måste 
vara Stephan Ziesel. Jag 
uppmanar mina ledarhun-
dar att ta ett gammalt spår 
100 meter väster om sko-
terleden så vi slipper mö-
tas på nära håll. 

– Jahaaa! Jihiii, skriker 
Stephan, glad.

Hans hundar fortsätter 
att springa, mina likaså 
och jag undrar: är han hög 
på någonting? Karlen har 

skidat 13 mil igår, vilat 
drygt sex timmar på Off 
Road i natt, fortsatt upp 
på fjället till Lövhögen 
och knappt stannat där 
eftersom jag möter honom 
nu. Hur f-n orkar man? 
Tillbaks till Off Road må 
det vara nerför men efter 
det väntar ytterligare sju 
mil fram till mål… Att 
köra hårt en dag är en sak, 
att göra det i 30 mil är en 
annan!

Nåväl, jag ankrar fast 
släden i Lövhögen mitt 
på dagen och välkomnas 
av Sigge och grabbarna 
Konrad och Staffan. Jag 
är brydd. Jag trodde att 
Lövhögen var en liten koja 
men ser ett helt gäng med 
byggnader.

– Det tillhör Wallenberg, 
upplyser mig Sigge om. Vi 
bor här, pekar Sigge på 

något slags uthus och där 
bor ”Rävjägar´n” fortsät-
ter han och syftar på ett 
hus med solpaneler.

– Var satte Mats Gelotte 
sina hundar, frågar jag 
Sigge.

– Bakom kojan.
Jag kollar. Det finns gott 

om stolpar som sitter hårt 
i backen att spänna upp-
sättningskättingen emel-
lan och man ser hundarna 
inifrån genom fönstret. 
Det blir nog bra även om 
de kommer att ligga på en 
solig plats. Jag lastar av 
släden, presenterar mig 
och mina hundar för ”räv-
jägaren” som själv har två 
jakthundar och smakar på 
Konrads och Staffans kol-
bulle med smör och me-
sost som de nyss stekt över 
öppen eld. Gottigott!

Det dröjer till 14.50 inn-

Onsdag 15 mars

alla i rummet kommer i 
rörelse. Mina sovkamra-
ter ska till dagens frukost-
möte för att sedan stå vid 
vägövergångar idag igen 
när resten av Polar Dis-
tans startfält nu ska ge sig 
iväg. 

Försover sig
Mina planer ändras, el-
ler snarare försenas. Anki 
undrar om jag kan tänka 
mig att vänta här tills 
hon kommer tillbaka från 
campingen. Två av alla de 
hundar hon undersökt igår 
är hon tveksam att släppa 
iväg på tävlingsspåret och 
hon hade informerats de-
ras ägare om att hon skul-
le känna på dem idag, före 
start. Någon måste ju vara 
kvar, dels för att rappor-
tera om när Lennart läm-

nar checkpunkten, dels för 
att välkomna eventuella 
spann. Så jag stannade.

– Vad förargligt att för-
sova sig, yttrar Lennart 
med ett leende när han 
kommer och hämtar vat-
ten vid åtta snåret.

Annars var det lugnt och 
tråkigt för mig som läng-
tade efter en dusch inför 
ett obestämt antal dagar 
ut i vildmarken.

Vid niotiden är mina 
hundar påselade och slä-
den färdigpackad. Dags 
att ge sig av för en etapp 
mellan tre och fyra mil. 
Min tanke var att köra 
det spåret som tävlings-
spannen skulle åka mellan 
Lövhögen och Off Road, 
fast baklänges. Jag hade 
framfört det till Mikael 

som kan området som sin 
egen ficka. Han hade rått 
mig att följa den leden 
som gick lite mer till öster 
eftersom den var trevligare 
enligt hans mening.

Natten har återigen va-
rit kall men nu är himlen 
mulen och flingor dansar 
ner då och då. Jag följer 
ett spår i myrlandskap. 
Släden går tungt. Visser-
ligen är den lastad med 
ganska mycket utrustning 
men problemet ligger nog 
i att jag glömde sätta på de 
bättre belagen innan jag 
for hemifrån. Nu kör jag 
på svarta repiga belag som 
var redan väl använda när 
jag köpte släden för fem 
år sedan… Det går sakta 
men framåt och senare 
också uppåt.

Telefonen ringer
– Hej, det är Annika. Har 
Mikael (som skulle ”frakta 
upp” Sigge) passerat dig?

– Nej, inte än, svarar 
jag.

– Sverre Moe har brutit 
på vägen upp till Lövhö-
gen. En pjäxa gick sönder. 
När du ser honom kan du 
hälsa att han ska ringa till 
mig.     

Så när en skoter lastad 
med björkstammar följd 
av en till skoter med kälke 
och Sigge stannar framför En utmattad tävlingsledare. Foto: Nadia CK

LennartAndersson i mål tillsammans med hustru Ulla samt Annika Carlsson
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an vi får ”besök” igen. Det 
är Malin Sundin som når 
oss först av den gruppen 
på fem förare som kör Po-
lar Distans 150 med sex- 
spann. Hon är pigg, glad att 
hon hunnit före norrman-
nen Sigmund Alhaug och 
stannar en längre stund. 
Under tiden kommer och 
går Anders Hörnlund samt 
lite senare Sigmund. 

Det är tomt i fem minu-
ter. Sedan dyker Fredrik 
Filander upp, visar sig tolv 
minuter och drar iväg. Det 
är dags att ”ringa in” tider 
till ”web-gänget” bestå-
ende av Daniel och Jennie 
Cederwall, Ulla Lindroth 
Andersson och Annica 
Uppström. Det bli ett till-
fälle för mig att prova den 
satellittelefon som Niklas 
lämnat i min vård (GSM-
vågor når nämligen inte 

till Lövhögen). När jag 
väl hittar ett ställe med 
bra mottagning har jag för 
mig att kommunikationen 
denna gång gick väl. Jag 
kunde meddela in och ut 
tider till ”web-gänget”. 
Så lätt skulle det inte för-
bli! I hälften av fallen kan 
man nog säga att kontak-
ten blev ytterst bristfällig, 
vilket var frustrerande för 
båda parter. Därför blev 
tidsrapporteringen från 
oss ojämn med följden 
att det sedan inte kunde 
redovisas på Internet lika 
snabbt som det gjorde 
från de övriga checkpunk-
ter. Jag hoppas att ni som 
följde löpet via hemsidan 
har överseende… 

16.20 hälsar Lennart 
snabbt på med sina två 
grönländare.

18.03 visar ytterligare 

fem grönländare upp sig. 
Det är svensktysken Mi-
chael Schmidt-Nägel. Han 
stannar bara i sju minuter. 
Två minuter senare står 
Kjell Jonsson, den förste 
av de fyra nordiska span-
nen att köra Polar Distans 
150. Han är den enda att 
köra årets tävling med 
samojeder och han är vår 
första nattgäst. Han sät-
ter upp sitt läger vid några 
stolpar mittemot vår dörr 
och förklarar nästan ly-
riskt om det underbara att 
få skida i Vedungsfjällen, 
att det var värt all slit i 
backarna upp.

Tack samojeder
Det känns som det blir 
inte många fler spann den-
na afton och vi funderar 
på att flytta in i stugan. 
Ett problem uppstår. Hur 
ska vi kunna se eller veta 
att det kommer nya spann 
när inget fönster finns på 
”framsidan”? Jag frågar 
Sigge.

– Mats Gelottes hundar 
brukade skälla till när nå-
gon kom, avslöjar han.

Men mina hundar har 
varit tysta och snälla som 
ljus hela tiden så någon 
hjälp av de lär vi inte kun-
na räkna med. Plötsligt får 
jag en idé och går ut till 
Kjell.

– Du Kjell, tror du att 
dina hundar kommer att 

låta om det kommer spann 
i natt?

– Ja, svarar han osäker. 
Det finns en viss risk.

– Vad bra!
Kjell tittar på mig och 

verkar inte förstå någon-
ting.

– De är jätte bra om de 
skäller. Vi vill att de ska 
skälla, för då hör vi från 
stugan att någon är på in-
gång, förklarar jag.

Ett leende syns på hans 
läppar och uppenbart lät-
tad säger han:

– Jodå, de kommer sä-
kerligen att höras!

Kvällen sänker sig över 
Lövhögen och så små-
ningom dyker fullmånen 
upp. Kvicksilvret sjunker. 
Inne i stugan är det varmt 
och gott, kanske lite väl 
varmt för mig som ska 
sova på överslafen med en 
sovsäck köpt för mer ark-
tiska förhållande. Runtom 
kaminen står dunkar i alla 
storlekar för att förse fö-
rarna med vatten och inte 
is. Konrad och jag snackar 
hund, eller var det mest jag 
som pladdrade på om ma-
lamuten? Sigge lyssnade 
på medan Staffan vilade.

Prick 22.00 anländer 
två nattgäster till, Anton 
Antonsen och Kent Hjelm. 
En av dem berättar:

– Othmar Theimer valde 
att stanna före fjället. Han 
hade fått krampkänningar 

i ett ben och en av hans 
två hundar är dålig.

Sigge och jag ska till att 
äta när vi hör att det skäl-
ler någonstans. Vi öppnar 
dörren. Det är lugnt hos 
spannen utanför. Ljudet 
kommer längre ifrån, från 
andra sidan Stor-Härjån. 
Vad är detta nu? En lampa 
syns. Har någon vänt eller 
kört fel? Vi traskar bortåt 
och upptäcker svensktys-
ken Michael. Han hundar 
hade inte haft lust att fort-
sätta så han hade stannat 
och slagit läger vid sidan 
om skoterleden. Vi gick 
ner igen.

Refillkort och koordi-
nater

Så kommer stunden då 
satellittelefonens refillkort 
är tomt och ska laddas 
om… Enligt Niklas in-
struktioner var det enkelt, 

som att ladda en vanlig 
telefon. Men jag kör med 
abonnemang och har ald-
rig handskats ett refillkort. 
Jag involverar Konrad. 
Staffan sover ju och Sigge 
befattar sig icke med den 
typen av teknik. Vi läser 
det som står på kortet och 
försöker, och försöker, och 
försöker utan framgång. 
Vi ger upp. Det är natt och 
ingen väntas än på flera 
timmar. Vi får ta tag i det 
på morgonen. Tills dess 
går vi och lägger oss.

Nadja CK

forts. följer i nästa  
nummer av Polarhunden

Kjell Jonsson deltar för första gången.

Snabbast av alla var Manfred Witschel.
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http://malardalen.sphk.se

Ordförande
Britt Forsgren 08-550 930 43

Sekreterare
Anders Larsson 08-591 433 82

Kassör
Madelene Eriksson 0581-620623

Ledamot
Lotta Ekholm 08-500 223 89

Ledamot
Freddy Jiménez 073-923 06 89

SPHK MÄLARDALEN KALLAR 
TILL ÅRSMÖTE

2007-10-06 klockan 18.00
Plats: Herrfallets camping Arboga

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Motioner till årsmötet skall vara 
styrelsen tillhanda 
senast 2007-09-06

Skickas till: Anders Larsson
Sofielund

195 92 Märsta

Hjärtligt Välkomna

Näringslära
Lördagen den 15 september 2007 håller Anne-Marie Hammarlund ett seminarium 
om utfodring och näringslära.
Tid: 11.00 - 17.00 med paus för lunch och fika
Pris: 200 kronor/deltagare samt lunchkostnad. Fika ingår. Beställ lunch vid anmä-
lan eller ta med egen.
Plats: en lokal i mälardalstrakten, t ex Enköping-Västerås, ej klart vid manus- 
stopp.

Anne-Marie har ägnat mer än 50 år åt ämnet utfodring och samtidigt fött upp 
egna hundar där hon sett de positiva resultaten av sina kunskaper. För mer för-
handsinfo, läs gärna Helena Björks artikel som publicerades i HundSport för ett 
par år sedan på http://yana.se/sid2c.htm klicka på Små förändringar i kosten kan 
innebära stora förbättringar i hälsa.
 

Amälan till Helena Björk på: ord@yana.se
Ange Näringslära i ämnet

För er utan tillgång till mail går det bra att anmäla på 
tel nr: 073-970 34 91”

SPHK MÄLARDALEN
INBJUDER TILL VAGNSRACE 2007-10-07

Plats: Herrfallets camping Arboga

Banlängd: 4,5 km och 2,5 km

Avgift: 
flerspann  50:-
Enspann  25:-

Anmälan skickas till: 
Anders Larsson

Sofielund
195 92 Märsta

Tel. 08- 59143382

VÄLKOMNA

Hej alla medlemmar
Det här kommer att bli min sista spalt 
som ordförande för Mälardalsdistriktet. 
Jag har nyligen flyttat till Älvdalen och 
kommer att tillhöra Gävle-Dala distrik-
tet och får därför inte sitta kvar i styrel-
sen för Mälardalen. Fram till årsmötet 
tar Britt över ordförandesskapet och jag 
önskar henne lycka till med sitt nya upp-
drag. 

Pertti

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

       www.frovihund.se

Centralvägen 52 i Frövi
070-3355487

”Chili” / Caraganas Chili (ägare Runa Jakobsson, Brottby 
och fodervärd Eva Lundberg, Brottby). En dag när vi kom 
ut hittade vi först inte Chili...sen såg vi en nos sticka fram 
under hundkojan...

Foto: Åsa Lundberg
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SPHK MÄLARDALEN INBJUDER TILL OFFICIELL 
UTSTÄLLNING VAGNSRACE SAMT ÅRSMÖTE

6-7 oktober 2007

Plats: Herrfallets camping Arboga
 Utsällning lördag den 6/10

Domare: Sonny Ström  Alaskan Malamut och Samojed
Domare: Per-Erik Wallin  Siberian Husky och Grönlandshund  

Anmälningsavgift:  Valpklass 4-6 månader   100 kr
    Valpklass 6- 9 månader  100 kr
    Juniorklass 9- 15 månader 250 kr
    Unghundsklass 15- 24 månader 250 kr
    Bruksklass   250 kr
    Öppen klass   250 kr
    Championklass   250 kr
    Veteranklass från 8 år  150 kr
    Veteranklass över 10 år  Gratis

Från och med den tredje fullbetalande hund reduceras priset med 100 kr. 
Som fullbetalande räknas inte valpar och veteraner.

Anmälan sändes till:  Ann-Charlott Lidgren
    Parkvägen 16 C
    762 51 Rimbo
    anncharlott.lidgren@telia.com

Sista anmälningsdag: 2007- 09-06 
Anmälningsavgiften betalas in på pg. 293110- 3  Sphk distrikt mälardalen

Information på telefon:  Britt Forsgren  08-55093043
    Madelene Eriksson  0581- 620623
    Ann- Charlott Lidgren  0175- 70248

Årsmöte kl. 18.00 se separat kallelse

Middagen den 6/10 klockan 19.00 bokas direkt hos campingen, 150:- betalas 
in på sphk:s konto pg: 293110-3  ”middag”

Logi: Stugor eller husvagnsplats bokas direkt hos Herrfallets camping 
tel: 0589- 40110 

Sphk distrikt Mälardalen önskar er välkomna
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Alaskan malamutetiken ”Häppan” (Black Lotus Make Me Happy) och akitatiken 
Kari (Syoori’s Chakari-Go) leker. Foto: Marita Johnsson

Alaskan malamutetiken ”Häppan” (Black Lotus Make Me Happy) och akitatiken

Med Siberian Husky spann på väg från Sälka mot Nallo våren - 07. Wilda, Le-
wis, Anuri, Windie, Warga, Nuna och Chinook med matte Margot.

Foto:Sten Sundgren, Kiruna
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Presentation av avelsrådet i SPHK Samojed, de rekommendationer 
som rasklubben vill att man följer vid avel, samt de regler som gäller 

för att man ska kunna stå med på uppfödarlistan.

Avelsrådet består av: 
Christina Bjerstedt-Ohlsson, kennel Swedsam’s. Har haft samojed sedan 1979 och 
hade första kullen 1985. 
Christina Lindbladh (Tinne), kennel Cloudlands. Har haft samojed sedan 1989 och 
hade sin första kull 1991.

Ni når oss på telefon:  Christina Bjerstedt-Ohlsson 044-70136 eller 0709-367188
   Christina Lindbladh 0413-541234 eller 070-6237576

Rasklubbens rekommendationer betr. avel:
De ändrade rekommendationerna diskuterades gemensamt fram på uppfödarmötet 
i Furudal 2007-02-05. 

1. Tiken bör vara 24 mån vid parning

2. Att tik inte bör vara äldre än 5-6 år vid första parningen
Avelsrådet motiverar punkt 1 och 2: Valpningsboken av Ann-Sofie Lagerstedt är en 
bok som framtagits av SKK och som används vid uppfödarutbildningarna runt om 
i landet. Där står det bland annat: ”Generellt kan man säga att en tik inte ska paras 
förrän tidigast vid hennes andra löpperiod eller vid den ålder som rekommenderas 
av respektive rasklubb. 
Tik bör inte vara yngre än två år och inte äldre än åtta vid valpningen.  
Paras tiken för första gången bör hon inte vara äldre än fem till sex år.”

3. Ingen ålder anges på hanen.

4. Att hunden vid parning är HD röntgad med resultat UA, A eller B 
Avelsrådet informerar: Hunden bör vara välmusklad och så gott som färdigvuxen 
vid röntgentillfället, detta eftersomHD röntgen resultatet sannolikt då är mer 
tillförlitligt och att man slipper s.k. slappa leder. 

5. Avelshunden ska vara ögonlyst utan anmärkning senast 1 år FÖRE parning. 
Dock behöver hund över 7 år ej ögonlysas igen om den är ögonlyst utan nmärkning 
minst 2 gånger och den senaste vid 7 års ålder. 
Avelsrådet motiverar tillägget betr. äldre hundar med: Detta då mycket få hundar 
har påvisat något annat än åldersförändringar vid ögonlysning senare.
 
6. Att utvärdering av avelsresultatet ska ske efter 2 kullar på tik och senast efter 
hanens femte kull men helst tidigare.  
Avelsrådet informerar: I RAS anges utvärdering efter hanens femte kull men 
uppfödarmötet ville att det skulle ske tidigare. 

Tankar från Ordförande
Så tog snön och skidföret hastigt slut. De 
gamla märkena säger att skidföret ska 
räcka till påsk, men det gällde inte i år.  
Vindelälvsdraget startade programenligt 
i Ammarnäs men kunde inte gå hela vä-
gen till Vännäsby utan måste avslutads 
en dag tidigare i Hällnäs. Det kändes 
verkligen märkligt.

Konstsnöspåret fungerar nog fortfarande 
inne i Umeå men känns inte så lockande. 
En kväll förra veckan var jag och Diana 
där och provade 5 km slingan med två 
hundar var och med livet som insats på 
den isiga banan.

Nu är det skogspromenader och cykeltu-
rer som gäller om hundarna och matte/
husse ska få den välbehövliga motionen. 
Det är tur att samojeden är en så allsidig 
hund att den trivs med det mesta bara 
det rör på sig.

I dagarna går ett brev ut till alla nya 
samojedägare med information om ras-
klubben och en inbjudan till aktiviteter 
i distrikten.  
Kontaktpersoner finns utsedda för så 
gott som samtliga distrikt.  

Deras uppdrag är inte i första hand att 
ordna aktiviteter för rasklubben men att 
vara en viktig kontaktlänk in i distriktens 
olika aktiviteter. Vi hoppas att detta ska 
ge många nya och aktiva medlemmar. De 
medlemmar som vill ordna aktiviteter 
uppmanas att kontakta styrelsen så 
kan vi hjälpa till med utannonsering på 
hemsidan och kontakter mot det aktu-
ella distriktet.

En bild på 9 månader gamla Siberian Husky valpen 
Warga som blev BIS - valp på Kiruna Snowdog år 
2007

Ägare och foto: Margot Björnström Kiruna    

Rasklubbens PG 238354-5

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

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

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

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

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

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

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

Avelsrådet
Christina Bjerstedt-Olsson
Färlövsvägen 98-29 Hagedal
291 93 Önnestad
044 - 701 36
christina@swedsams.se

Christina Lindbladh
Skärtorp, 241 93 Eslöv
0413-541234
tinne@cloudlands.nu

http://samojed.sphk.se
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SPHK-SAMOJED
SAMOJEDHELG  I SKÅNE 22-23 SEPTEMBER 2007

Återigen! 
I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne

Lördag: officiell utställning         Domare: Curt Bökefors

Servering av enklare slag till låga priser kommer att finnas på plats.

Lördag kväll viker vi åt att äta gemensamt, leka, prata hund m.m.  m.m.
Var och en tar med sig mat och dryck själva, grillen kommer att tändas.

Söndag: med start ca. kl. 10.00
Föredrag av något slag samt därefter uppfödarmöte.

Har ni förslag och önskemål om några särskilda aktiviteter? Var inte rädda för 
att framföra dem,  så får vi se vad vi kan åstadkomma.

På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med hus-
vagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.)

Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck själva. 
Det finns några få nya sovplatser av vandrarhemsstandard som kostar 180 kr/

person. Där måste hundarna bo i bur och man tar själv med sängkläder.

Sista anmälningsdag till utställningen är den 3 september, anmälan ska göras på 
SKK:s 3-sidiga blankett till: Christina Bjerstedt-Ohlsson, Färlövsvägen 98-29, 
291 93 Önnestad eller via e-post till christina@swedsams.se För ev. utländska 

utställare måste vi också ha en kopia av stamtavlan, kan lämnas på plats.
Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail 
eller per telefon 044-70136, 0709-367188

Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5

Valpklass 4-6, 6-9 mån     100 kr
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass  220 kr
Veteranklass > 8 år     180 kr
Veteranklass över 10 år     GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 
(de klasser som kostar 220 kr)    100 kr

Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 100 kr eller betala motsvarande belopp.

VÄL MÖTT!!!!!!

För att stå med på uppfödarlistan gäller följande:

1. Vara medlem i SPHK´s rasklubb för samojed och att följa SPHK´s målsättningar 
och stadgar.

2. Följa SKK´s grundregler.

3. Följa angivna rekommendationer i RAS.

4. På sin hemsida (om man har någon) länka till SPHK´s rasklubb för Samojed, 
(dvs http://samojed.sphk.se/index.html)

5. Förmedla 2 ex. av Polarhunden gratis till nya valpköpare   (Via medlemsansvarig 
i SPHK Gunnel Åkerlind,  e-mail: freddie.akerlind@swipnet.se)

6. Följa rasklubbens rekommendationer för uppfödning.

7. Aktivt delta i rasklubbens uppfödarträffar minst vartannat år, helst genom egen 
närvaro men kan också genomföras via telefonkontakt eller motsvarande under 
mötet.

På styrelsemöte den 5/3- 2007 beslutades att om någon uppfödare av någon anledning 
bryter mot reglerna tilldelas en varning.

1 varning     innebär att man får vara kvar på uppfödarlistan under förutsättning 
att man rättar till de fel som går att korrigera tex hd och ögonlysning 
innan valpleverans sker.

2 varningar  innebär att man måste lämna uppfödarlistan

För att få valpförmedling så måste man stå med på uppfödarlistan (om man har 
kennelnamn).

Vildmannens 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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Polarhundsdragprov 
Hundar som skall ha titeln: PDP 2007

Namn:       Reg nr:

Elliance Champange Voyage   S20004/2001
Elliance Trick Or Treat    S16013/2002
Kannibalen´s Kartman of Illusion  S33814/2004
Mamuskas Exellent Samson   DK20208/2003
Nikz Blues Winther Izza Af Katja  S11242/2004
Polarullens Tamara Av Myr   S24091/2004
Samo´bas Balzac    S33745/2000
Samospeed´s Aigisthos    S30900/2005
Samospeed´s Argos    S30901/2005
Snöbjörnens Chip    S40752/2001
Snötrollens Oppas Kerak   S28844/2005
Snötrollens Oppas Kiska    S28850/2005
Snötrollens Oppas Kiwa    S28851/2005
Swedsam´s Walk On Top   S46696/2003
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Rossi och Mikajo (Nordic Sled Dogs Lupa och Cuogar) på vårtur. I bakgrunden skymtar 
lågfjället Avvakkotunturit.

Jag gör tummen upp för alla ideella krafter som gör Polardistans möjligt, här stäl-
ler funktionärer upp och offrar en semestervecka och är igång dyngnet runt för 
vi skall ha möjlighet att få köra detta lopp det tycker jag är beundransvärt. Än en 
gång ett stort tack för att ni gör detta lopp möjligt. Lika beundransvärda är för 
mig Nisse och Annika Uppström som än en gång lånade ut sina fantastiska Samo-
jeder så att jag kunde starta även i år. Tyvärr fick ju årets lopp ett snöpligt slut 
efter 10 mil. Men jag fick ändå 10 fina mil över fjällen  tillsammans med Nansen, 
Popov, Raminov, och Roshka. Tack för det. Hälsar Kjell Jonsson Kumla

Karsten Grönås, vinnare av 2007-års Polar Distans 300 km, slädhundstil. Här 
tillsammans med Libby av Vargevass.

Foto: Johan Åkerlind.
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snö, ja nästan is. Det var inte utan att 
man var lite orolig för hur hundarnas 
tassar skulle klara sig. Resan upp mot 
lägerplatsen bjöd på hårda och tekniska 
spår som gjorde resan mycket fartfylld 
och äventyrlig. De som valt att åka med 
nordisk släde och själv skida upp över 
fjällvärlden hade ett tufft jobb, men kla-
rade det otroligt bra. Väl framme gällde 
det att snabbt ta hand om sina hundar 
och få upp tältet och ………sedan bara 
njuta av solens varma strålar.

Första dagen låg tävlingssträckan på 4 
mil och på fredagen skulle de som täv-
lade ut på ett fem mil långt spår. Uppe 
på fjället möttes de av kraftiga vindar 
och ett besvärande snödrev som tidvis 
gjorde sikten nära nog obefintlig Det var 
lite vanskligt att hitta spåret ut efter täv- 
lingsbanan för det fanns skoterspår åt 
alla håll, men lyckligtvis hittade alla hem. 
När de sex tävlingsekipagen gått över 
mållinjen så var det med små tidsdiffe-
renser. Turklassarna tog också chansen 
att ge sig ut efter spåret och uppleva lite 
härlig hundkörning som innebar bra trä-
ning med att möta andra spann och val 
av olika vägar. Hundarna är helt otroliga 
och finner sig i det mesta och skaffar sig 
mycket rutin vid sådana här tillfällen.

På fredagskvällen bjöds det på den tra-
ditionella hamburgerfesten och det var 
full aktivitet på tältplatsen och alla tog 
chansen att umgås och prata om da-
gens äventyr, men även om den gångna 
säsongen som nu snart är över. Många 
som var med i år hade varit med under 
alla de fyra åren som arrangemanget an-
ordnats. Bland deltagarna fanns även en 
hel del nya ansikten och många hade åkt 
ända från Holland och Tyskland för att 
få vara med. 

??

BBT1(BO JÖNSSON var det ända renrasiga spann i  
tävlingklassen) Foto: Gergette Van Den Berg

Gösta Kahlberg på väg ner mot Norråker på lördagen 

Foto: Gergette Van Den Berg

Gunilla Jonsson håller på att få igång sitt kökGergette har stannat på väg ner och Bosse Öhberg passerar henne. Foto Karlernst Hauser

Torsdagen den 29 mars sken solen som aldrig förr när det var det dags för fjärde 
upplagan av Beaver Trap Trail i Norråker. Nu var det dags för både slädhundsförare 
och nordiska åkare att ställa i ordning sin utrustning och åka upp mot fjället. 
Norråker är en ort som ligger inom Strömsunds kommun i Jämtland. Det tar lite mer 
än en timme att komma hit från centralorten Strömsund. 
Det kändes lite vanskligt att ge sig ut i den gassande vårsolen, men här kunde inget 
stoppa varken tävlingsklasserna eller den betydligt större turklassen. Gösta Kahl-
berg, som länge varit osynlig på arrangemang, hade hittat tillbaka till det populära 
Beaver Trap Trail. Peter Mårtensson besökte starten och istället för att ha ett stor-
spann i sin hand, som varit hans klass under den aktiva karriären, fanns en kamera 
i högsta hugg. Lite ovanlig men mycket trevligt att se att intresset och engagemanget 
för hundsporten helt klart finns kvar.

Beaver Trap Trail ger möjlighet till alla att delta oavsett vilken stil man åker bara man 
tycker om att vara ute. Har man inte möjlighet att köra långt med sina hundar går det 
bra att starta på halva vägen om man vill det. Då kör man bil ca 2 mil upp till en väg-
övergång och startar därifrån. Det var flera som tog sina bilar och körde upp dit efter 
den rätta starten från Norråker. Spåren detta år var helt makalösa med hårdpackad 
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http://www.sphkvastra.se 

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

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

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

Hej alla!
Påskhelgen har just dragit förbi med alla 
dess spratt, våren närmar sig med storm-
steg. 
Västra har ett tufft år bakom sig. Allan 
i ungdomskomitteen och valberedningen 
har lämnat sin post.
Det händer också positiva saker i vårt 
distrikt, Mats som numer är vår man i 
ungdomskommiteen och tillsammans 
med Anna står för våra ungdomsaktivi-
teter, ordnade på kort tid ungdomsträf-
fen i Lekvattnet till allas förtjusning.  Jag 
är säker på att ungdomsträffarna kom-
mer att utvecklas på ett bra sätt.
Polardistans tävlingen gick av stapeln 
v.11 (läs hemsidan) trots att vädret ställ-
de till huvudbry för organisationen. ”Det 
är ju väderförhållandena som bestämmer 
hur Du kan planera Din körning” sa en 
känd profil i distriktet.. klart att det är, 
det är ju en del i utmaningen med po-
lardistans. Nåväl, allt förlöpte väl, alla 
gjorde ett jättejobb, och enl. mitt sätt att 
se det hela bör Västra distriktet sträcka 
på sig då det är Västra distriktet som 
är arrangörer för tävlingen. Men se.....  
innan ”elitnivå” skall det ju börjas nå-
gonstans eller hur? Därför försöker vi 
att få till en träff i Backamo kommande 
helg, läs 14,15 april ”i all enkelhet”, 
faller detta väl ut kan vi tänka oss att 

permanenta detta som en återkomman-
de träff ungefär samma tid och samma 
plats. (Läs hemsidan)
Vi närmar oss också årsmötet i västra 
(se hemsidan och separat annons i tid-
ningen) där jag hoppas att det ställs upp 
mangrant, vi håller till på Hunneberg 
som är uppskattat o kanske numer tradi-
tion. Ny styrelse skall väljas o jag hop-
pas att Ni hjälper valberedningen med 
namn Ni vill se i styrelsen. Ni vet att 
årsmötet är det högsta organet dvs. med-
lemmarnas sätt att påverka hur styrelsen 
skall arbeta o vilka som skall represen-
tera västra distriktet. Styrelsens arbete är 
inte bara ”tungt” utan stimulerande och 
utvecklande, ett sätt att kunna påverka 
hur det skall se ut och vad vi vill ha i 
just vårt distrikt....... och då faller det sig 
naturligt att påminna om att:

Ingen kan Allt 
Alla kan något 

Tillsammans kan Vi MYCKET

Ni vet världens billigaste försäkring..... 
REFLEXVÄSTARNA!!!!! Jag påminner 
inte om dessa denna gång. 
Vi ses och höres, om inte förr så på Års-
mötet 27/5!!!    

Marie

Den sista dagen var det dags att ta ner sitt tält, packa slädarna och ge sig av ner mot 
Norråker igen. De nya för i år var att man även provade på att arrangera ett mer 
långdistansbetonat lopp på cirka tio mil en och samma dag. De skulle starta i Nor-
råker tidigt på lördagsmorgonen för att köra upp till Saxvattnet dit de anlände vid 
niotiden på förmiddagen och hade då startat tre timmar tidigare. De gjorde ett kort 
stopp innan de vände tillbaka med sina spann. 

Byborna hade också stigit upp tidigt denna morgon för att ordna inför målgången. 
Snö las upp efter kanten av byns huvudgata så att hundspannen gick i mål efter huvud- 
gatan. Där hade man även arrangerat den årliga marknaden som hade blivit ännu 
större än föregående år. De var pampigt värre att komma utefter gatan in mot mål. 
Flera av spannen ville ut på asfalten så det blev många som fick ta hjälp av vänliga by-
bor för att lotsa spannet under målskynket. Denna form av målgång kommer säkert 
att finnas kvar inför femårsjubileumet 2008. Tävlingsekipagen avslutade sin körning 
med de snabbaste tiderna någonsin och alla låg väldig jämt även efter denna dag. 

Efter att man pustat ut, lyft hundarna in i sina efterlängtade boxar och fått en välbehöv- 
lig dusch, gav man sig av mot Parken där en god och smakrik middag tillsammans 
med prisutdelning skulle avsluta ett av årets populäraste arrangemang. Under midda-
gens gemytliga stämning diskuterade man sina upplevelser och alla var glada om än 
något trötta. Vildmannen, Bosse Lindström, är Beaver Trap Trails egna jultomte och 
hade skänkt otroligt mycket draghundsprylar tillsammans med många andra spon-
sorer. De gav färg åt prisutdelningen och en stor spänning vid lottdragningen av 
kvarvarande prisbord och många av deltagarna kunde krydda sina senaste dagars 
upplevelser med ett och annat pris.

På återseende nästa år!!

Hamburgefest Foto: Gergette Van Den Berg
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Grönlandshund

Ordförande
Anneli Rundberg
tel: 0503-40065 annrun@spray.se

Sekreterare
Sofia Christensen
tel: 054-874090 svartisens@spray.se 

Kassör
Annica Johansson
tel: 0613-13047 
annica.johansson@naturbruk.net

Ledamot
Lasse Hammarfalk
tel: 0682-22075
lars.hammarfalk@skogsstyrelsen.se http://gronhund.no-ip.org

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

Suppleant
Åsa Norell
tel: 023-711 632 
cadetvox@yahoo.se

Suppleant
Mattias Schmidt
tel: 0392-24088

Grönlandshundsklubbens Barmarks/sommarträff

31 augusti - 2 september
Plats: Dalarna

(mer info kommer i nästa nr.)

VÅREN ÄR HÄR!!!!!!!!!
När ni läser detta så har rasklubbens  
officiella utställning genomförts i Orsa 
och vi får hoppas att det var en ”hel 
hög” med grönlandshundar där... Så här 
i förväg (när jag skriver detta) så vill jag 
tacka dom som lagt ner en massa arbete 
för att göra detta möjligt: Sofia, Kari-
Mette som har hållit i trådarna för att få 
ihop nätet... 
SPHKs årsmöte samt utställning är i 
antågande i Östersund nu i maj och det 
kommer säkerligen att finnas en hel del 
disskutioner kring det som varit det sto-
ra ämnet under vintern-våren: dragreg-
ler och vikter! Jag kommer att finnas där 

som rasklubbens representant och jag vet 
flera med mig från rasklubben för grön-
landshund som kommer att vara där..
Boka in helgen för vår barmarksträff i 
dalarna 31augusti-2september (annons 
med program och plats kommer i nästa 
nr). Kom gärna med förslag om vad just 
ni vill skall hända under de dagarna, vad 
vi skall fylla tiden med. Alla ni som inte 
varit med på våra träffar förut, ta steget 
och kom och umgås!!
Det blir bara dessa rader denna gången, 
jag skall ut i solen och vårvärmen och 
njuta lite..
Ta hand om er och era hundar!

Anneli

Kallelse till Årsmöte i SPHK Västra
den 27 maj 2007 kl. 12.00

Plats: Kungajaktsmuseet, Älgens berg, Hunneberg

Nu är det snart dags för Västras årsmöte igen!
Även i år skall vi träffas på Hunneberg! Vi bjuder på fika! Det finns 

möjlighet att gå runt i museet och titta innan mötet börjar.
Förhoppningsvis blir detta en bra början på vårt nya verksamhetsår!

Vi kommer under mötet att fastställa verksamhetsplanen för det 
kommande året, så har du särskilda önskemål om aktiviteter, så är 

detta ett gyllene tillfälle! 
Var med och påverka!

Är det något du undrar över, 
kontakta Marie Saul 0522-650015 säkrast efter kl. 19.00.

Resultat- och balansrapport kommer troligen att finnas på Västras 
hemsida: http://sphkvastra.se eller på plats vid årsmötet.

SPHK Västra önskar alla varmt välkomna!

Ungdomsläger i Lekvattnet
Av Jonatan Eliasson 

Hej alla. Nu har vi varit på ungdomsläger igen i Lekvattnet. Vi har gjort en massa 
roliga saker som t.ex. att köra släde i stora mängder. Vi har även lyssnat på ett litet 
föredrag om hundmassage och stretching. Det var väldigt intressant.
Vädret var bra men lite dimmigt på lördag morgon.
Lite sol hade inte skadat.
Jag fick också åka lite skoter med pappa som var riktigt roligt tycker jag. På lördag 
kväll efter middagen hade vi en liten samling där alla fick var sin reflexväst med 
SPHK västras logga på ryggen. Dom var vi så gott som tvingade att ha på oss under 
slädkörningen på söndagen. Detta gjorde att det enda man såg var massa gula prickar 
överallt. 
Lägret var mycket uppskattat av både ungdomar och föräldrar. Så jag tycker att alla 
som har chans till att åka med på detta ett annat år skall ta den. 
Ha det bra önskar jag så ses vi en annan gång



Polarhunden 2/2007   3534   Polarhunden 2/2007

Insändare

Dragmeritering för grön-
landshundar

Jag kör 6-spann grön-
landshundar (med 5 hun-
dar) och hur såg det ut i 
säsongen 2005/06 
KM i Lillholmsjö:  2x 13,5 
km i 1:42 (Ø 15,9), inte 
dåligt för 5 grönlandshun-
dar (det enda icke SH/AH-
spannet)

Nordic Open: 2x 52 km 
i 10:07 och 2:plats (det 
enda Grl-spannet)
Polardistans: 180 km med 
2 uteövernattningar (det 
enda Grl-spannet och det 
enda icke SH-spannet som 
gick i mål).
Inga jättespeciella resultat, 
men jag var ganska nöjd, 
särskilt med ledarhunden 
som hade fyllt 2 år i de-

cember. Jag har stora för-
väntningar på honom. 
Varje gång fick jag utmär-
kelse ”bästa spannet” från 
grönlandhundsklubben, 
men självklart räckte det 
inte för någon dragmeri-
tering: distansen för kort 
eller för få Grl/AM-delta-
gare eller ingen uteöver-
nattning.

Men om jag hade nu tänkt försöka ta dragmeriteringen i säsongen 06/07 fanns föl-
jande godkända möjligheter för 6-spann SLÄDE:
5-6 jan: Snöträff i Nornäs : jag hittar inget resultat, fanns snö?
19-20 jan: Nederhögen : inga deltagare i 6-spann
17-18 febr: SHAM-draget : 2 deltagare i 6-spann 2x30km, därifrån ett sam-spann
3 mars: P-löpet : totalt 1 deltagare i 6-spann
10-11 mars: Fäbodraget: ett 6-spann samojed och ett 6-spann SH.
13-17 mars: Polardistans: i 6-spann en AM-deltagare i 300- och i 150 km-klassen
29-31 mars: Bever Trap Trail : Inte en enda startande i 6-spann 

Alltså ingen stor chans att 
får sina duktiga hundar 
meriterade, eftersom det 
krävs 3 fullföljande spann, 
annars är bästa SH-span-
nets tid måttet! Om sådant 
inte finns?
Hur ska man göra? Jag 
tycker det är orättvist jäm-
fört med de som kör pulka 
och bara har få hundar, 
där finns många tillfällen 
för meritering.
Jag kan inte åka skidor 
och tänker inte börja med 
det.

Grönlandshunden är en 
spannhund, det finns inte 
så många pulkaåkare på 
Grönland. Hans funk-
tionerande eller beteende 
inom ett spann är, tycker 
jag, också viktig. Hur vär-
derar man det i den nuva-
rande dragmeriteringen? 
Våra hundar sover ute 
året runt vid –30 grad, 
varför måste de bevisa på 
en tävling som har kanske 
5 minusgrader på natten 
att de kan sova ute. 
Springer 104 km på Nordic 

Open i 10 timmar är lika bra 
om det finns andra Grön-
landshundspann eller 
inte!
Jag tycker att någonting 
måste hända, särskilt nu 
när man vill ännu mer 
föredra inom klubbens 
avelsrekommendationer 
de hundarna som har en 
dragmeritering.
Varför kan man inte meri-
tera även om man är den 
enda deltagaren, t.ex. ge-
nom en minimalhastighet 
av 10 km per timme? Och 

ta bort den onödiga uteö-
vernattningen. 
Efter SDFS’s regler för 
nordiskt stil (som finns 
bara för max. 4 hundar 
men ska ändå gälla för 

Grl-släd) är draglasten be-
roende på hundarnas vikt 
vid målgång, så krångligt!
Och hur mycket blir drag-
lasten för min del: 5 hun-
dar med 150 kg x 0.4 = 

60 kg – 40 kg avdrag för 
föraren, alltså 20 kg drag-
last! Pinsamt lite, min slä-
de väger redan mer.

Michael Schmidt-Nägel 

Dragmeritering vintern 2007 

Ytterligare en grönlandshund kan nu få titeln S(POLAR)CH. 
Det är S39200/1999 Killik av Trolldom, som ägs och körs av Lasse Hammarfalk. 

Grattis! 

Killik har nu tre godkända polarhundstest, varav två sedan tidigare i enspann. 
Lasse meriterade Killik och S47327/2003 Oliktok av Fjelleng på Fäbodraget 
10-11/3. Oliktok erhöll både godkänt polarhundprov och -test. Gösta Karlberg 
fick godkänt polarhundtest på sina hundar N20641/02 Tinkas Janka och 
N04845/05 Tinkas Urax vid samma tävling.

Roland Stigestad fick godkänt polarhundprov på SHAM-draget i Nornäs  
17-18/2 med två av familjens grönlandshundar, S58639/2002 Birk och 
N21592/00 Berna. 
Båda hundarna har flera cert från utställningar och de kan nu få sina 
utställningschampionat. 
Vid samma tävling körde Lennart Andersson och S56341/2004 Nova fick sitt 
första godkända polarhundprov och –test. Övriga hundar i hans spann hade 
sedan tidigare dessa meriter. 
Även Harriet Svensson körde och fick samma meriter på S13320/2005 Racystar 
Okkomaitok. 
Gösta Karlberg fick både godkänt polarhundprov och –test för sina hundar 
N20641/02 Tinkas Janka och N04845/05 Tinkas Urax.

Freddy Kampenes från Norge fick godkänt polarhundstest på Polardistans 
13-17/3 på N14351/03 Suna-Sanik´s Klondike Varga.

Gunilla Mellgren
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Vilken last ska gälla vid dragmeritering?

Rasklubben för grönlandshund måste ändra/konkretisera vilken last som ska 
gälla vid dragmeritering. SKK har meddelat att man inte accepterar hänvisningen 
till SDSF:s (Svenska Draghundsportförbundet) regler när det gäller draglast. Man 
vill ha besked av SPHK i slutet av april om vilka laster som i stället ska gälla för 
grönlandshund och samojed. SPHK har begärt förlängd svarstid. I skrivande 
stund vet jag inte om vi får någon förläng svarstid.

Reglerna för dragmeritering upprättades för första gången till säsongen 1994. I 
första utgåvan av regelverket fanns inga uppgifter om krav på draglast överhu-
vudtaget. Reglerna har därefter reviderats vart fjärde år och från och med 1997 
krävs för bl a grönlandshund draglast enligt SDSF:s regler. Reglerna har alltid 
fastställts av SKK.

Hänvisningen till SDSF:s vikter har haft en fördel, dragmeritering har kunnat 
göras på andra arrangemang än speciellt arrangerade meriteringstillfällen, t ex 
Fäbodraget.

SDSF ändrade sina regler för draglast till säsongen 2007. Draglasten för hundar i 
grupp B (där  polarhundar ingår) ska för en- och tvåspann vara hunden/hundar-
nas vikt gånger 0,5, för trespann hundarnas vikt gånger 0,45 och för fyrspann 
hundarnas vikt gånger 0,4.

Rasklubben för samojed, som liksom grönlandshund har haft hänvisning till 
SDSF:s vikter, har beslutat om följande draglaster från och med vintern 2008: 
enspann 20 kg, tvåspann 40 kg, trespann 55 kg och fyrspann 65 kg. Om tik 
deltar i spannet reduceras vikten med 5 kg. Dessa viktregler tillämpades av SDSF 
säsongen 2006 och tidigare.
 
Rasklubben för alaskan malamute har i sina meriteringsregler från och med 
2007 valt följande draglaster: enspann 30 kg, tvåspann 50 kg, trespann 65 kg 
och fyrspann 75 kg.

Vilken åsikt har du? Ska vi ha samma som för samojed, samma som alaskan ma-
lamute eller välja något annat? Skicka snarast ett mail till mig, gunilla@bhc.se.

Gunilla Mellgren
På uppdrag av styrelsen för rasklubben för grönlandshund

Ny i styrelsen

Åke Wedin
Jag heter Åke Wedin och har efter 23 år med grönlandshund nu blivit invald i 
rasklubbens styrelse. Under 80- och 90-talet var jag väldigt aktiv både med tur 
och tävling men de senaste åren har skador och mycket arbete tyvärr satt lite käp-
par i hjulen. Jag hoppas att mina erfarenheter inte är äldre än att jag ska kunna 
tillföra en del i styrelsearbetet.

Vissa framgångar har det blivit med hundarna. En seger i Åredraget, polarhunds-
mästare i 2-spann och en seger i Technical Trail är väl det som smäller högst. Allt 
i nordisk körning (pulka style numera…).

Jag arbetar som konsult och huvudsakligen med utveckling av småföretag. Det 
blir mycket ekonomi, information och marknadsföring. Helst pillar jag med lay-
out och textcopy men tyvärr är marknaden på landsbygden där vi bor (i Fränsta 
mellan Sundsvall och Östersund) alltför liten för att kunna leva bara på det.

Eventuell fritid utöver hundarna fyller jag med musik och byggande av ett fri-
tidshus i Hotagsfjällen i norra Jämtland. I det mesta jag gör finns hustrun Gu-
nilla med i bilden. Gunilla är just nu kassör i SPHK. Barnen är sedan några år 
utflugna.

Tova Sundström, SPHK-Västra i satrten av Nordic Open i Åsarna 2007 Foto: Mikael Sundström
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delen, nu till den mer roliga delen. Snön 
lät vänta på sig i år, men då den äntligen 
kom kunde tävlingssäsongen äntligen 
också komma igång! Säsongen började 
på allvar i Åsarna på Nordic Open – i 
år var vi en hel del fler B-spann än van-
ligt och jag hoppas att det kommer att 
vara så även i framtiden. Vi var ungefär 
15 personer som hade bokat in oss in på 
Brånans Bygdegård och vi hade några 
mycket trevliga dagar allihop. Kan även 
berätta att vi förväntar att kunna boka 
in oss till nästa år, då blir det VM i sprint 
i Åsarna – så börja redan planera nu för 
nästa års VM i Åsarna. 
Två veckor senare gick SHAM-draget av 
stapeln i Nornäs – med det största del-
tagar antalet någonsin. Det var första 
chansen att kör nya dragprovet för vår 
ras. Tyvärr ställde vädret till med lite 
problem första dagen med stora mängder 
snö och plus grader, och resultaten blev 
att de flesta spannen inte klarade provet 
och stämningen var allt annat än positiv. 
Frågan om dispens kom upp och sett i 
backspegeln, så tycker jag det var rätt 
beslut som tävlingsledningen tog och inte 
gick ut med en dispens. Grattis till er som 
klarade provet – bra jobbat allihop.
Många hade valt att delta både på 
SHAM-draget och Malamute-veckan 
och under söndagen började folk att för-
flytta sig från Nornäs till Särna Camping 
samtidigt som folk från nära och fjärran 
började anlända till campingen. I år var 
vi 56 vuxna, 13 barn och ungefär 90 hun-
dar på campingen. Jag tycker att vi under 
hela veckan hade en bra stämning, vi fick 
en del nya folk igång med att dra, på ett 
eller annat sätt, några med egna hundar, 
andra med lånade hundar. Vi hade några 
riktig bra diskussioner om rasen och ras-
klubben. Många fick köra fina turer med 

hundarna. Vädret var bra och spåren fina 
med tanke på snömängden. Flera gånger 
under veckan hade vi besök av skolklas-
ser och som något nytt för i år var att 
vi försökt ha en liten aktivitet varje dag 
för barnen, båda 2- och 4-benta sådana 
vilket verkade vara uppskattat av såväl 
föräldrar som ägarna till valpar/unghun-
dar. Tyvärr blev Anne-Cathrine Edorff 
förhindrad att komma på grund av sjuk-
dom – hon skulle ha pratet om foder/nä-
ringslära samt mentalbeskrivning, men 
som tur var så hoppade Patrik Skarphed 
in och berättade om sin spännande resa 
och visade en massa fina bilder. Stort 
tack till Patrick! På torsdagen hade vi i 
år igen en inofficiell utställning där båda 
BIR & BIM gick till danska hundar. Fre-
dag och lördag kördes KM: et med drag-
prov 2 x 3 mil och milen på 1 timma med 
”prova på” klass för nybörjare. Många 
av de anmälda spannen klarade dragpro-
vet och milen på 1 timme - bra jobbat 
allihop och grattis med godkända polar-
hundstest 1 och polarhundsprov A på era 
hundar. 
Vecka 9 kördes Öppna SM i Sollefteå 
där vi hade en rejäl flott prestation där 
Ninni Hjortvall tog ett silver och Ingela 
Karlsson ett brons – stort grattis och bra 
jobbat tjejer! 
Vecka 11 kördes Polardistans i Särna och 
flera AM-spann var representerat i olika 
klasser – trots dåliga spår & plusgrader 
så klarade de flesta AM-spann sig riktigt 
bra – och flera hundar fick titeln Polar-
hunds champion efter genomfört tävling 
– grattis!
I skrivande stund ligger snön kvar här-
uppe och vi hade planerat en tur till Sy-
larna i påsken men av olika orsaker så 
fick vi skjuta den till näst år. Det blev 
endast Rasmus och Malin Aspaas som 

www.malamuteklubben.se

Ordförande Karina Andreassen
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen  
tel: 0647-10460, mob: 073-063 80 99 
nighttrail@nighttrail.com 

Sekreterare Helena Nina Johannesson
Östomsjön 37, 790 90 Särna 
tel: 0253-100 75, mob: 073-069 10 79 
helena _6411@hotmail.com 

Kassör Gunilla Ringström 
Östomsjön 61, 790 90 Särna 
tel: 0253-101 29, mob: 070-330 39 27 
guring45@hotmail.com

Rasrepresentant o Valpförmedling 
Anna-Carin Björklund
Ripvägen 6 B, 776 98 Garpenberg
tel: 0225-211 18, mob: 070-273 60 63 
anna_carin@bredband.net

Avelsrådet Åsa Karlsson
Botstfallet 1, 982 91 Filipstad
tel: 0590-250 51
asa.karlsson@filipstadstid.se

Några ord från en ny ordförande...
Jag vill börja med att tacka för att ha bli-
vit vald till ordförande och årsmötes för-
samlingens förtroende.  För er som inte 
känner mig, tänkte jag att presentera mig 
kort; 38 årig danska som flyttat till Jämt-
land (Järpen) under hösten 2004, gift 
med Rasmus Helbo och tillsammans har 
vi Kennel Night Trail. På kenneln finns 
just nu 17 hundar mellan 7 månader och 
9 år. Jag har hållit på med malamuter sen 
1998 och vi använder våra hundar till 
drag, utställning och avel – draget med 
hundarna är absolut vårt största interes-
se. Jag har en brinnande interesse för vår 
ras och en önskan om att bibehålla rasen 
som den ursprungligt var – en polarhund 
med bra arbetsvilja och av korrekt typ.
Jag ska göra allt jag kan för att leva upp 
till era förväntningar, men vill redan nu 
påminna om att det inte bara är vi som 
tackat ja till förtroende posten inom sty-
relse, råd och komitteer som kan lösa 
alla uppdrag inom klubben. Vi behöver 
en aktiv medlemsskara som ställer krav, 
framställer förslag, framför nya idéer, 
visar interesse för rasens utveckling, är 
aktiva på klubbens aktiviteter, skickar in 
material till vår medlemstidning och vår 
hemsida.
Först och främst vill jag tacka avgående 
styrelses medlemmar som har lagt riktigt 

många timmar i klubben de sista åren; en 
särskilt tack till Peter Petterson & Ninni 
Hjortvall. I aveslrådet har Anki Heino-
nen och Åsa Leandersson tackats av för 
denne gång – ni skall veta att ni har varit 
två klippor i avelrådet och ni skall ha en 
stor tack för ert engagemang och stöd till 
klubben. Samtidigt vill jag önska det nya 
aveslrådet varmt välkommen och önska 
dem lycka till, ni har några stora upp-
drag fram för er! 
Efter lång tids letande har vi nu äntligen 
lyckas hitta en ny webbansvarig och vi 
hälsar Hasse Enbuske varmt välkommen. 
Jag vill uppmana alla medlemmar till att 
skicka in material till webbansvarige - 
han måste få in nytt material att jobba 
med. Det är inte webbansvariges jobb att 
leta material till hemsida. Det är vi, som 
hundägare som ska se till, att Hasse har 
material att lägga ut. Det kan vara allt 
från resultat, artiklar, bilder etc. ni som 
medlemmar ska vara med att hålla hem-
sidan levande!!!
I styrelsen hälsar vi Gunilla Ringström 
(kassör), Nina Johannesson (sekreterare), 
Synva Bratberg (ledamot) och Irene Stål-
berg (suppleant) varmt välkomna. Inge 
Eklund (vice ordf.) och Henrik Emanu-
elsson (suppleant) sitter kvar i styrelsen 
ett år till. 
Nog om styrelse, råd, och den formella 
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körde en 2-dags tur från Vålådalen till 
Höglekardalen. Som säsong avslutning 
har vi planerat en tur till Riksgräsen i 
mitten av april. Sen börjar våren troli-
gen snart att visa sig häruppe också och 
plötsligt står SPHK: s årsmöte för dör-
ren. I samband med SPHK’s årsmöte – i 
Kristi Himmelfärds helgen - kommer vi 
att ha AM-rasträff – platsen är i skrivan-
de stund inte 100 % säker. Jag hoppas 
att riktigt många av er kommer och delta 
på vår rasträff, på SPHK’s årsmöte och 
på Nedre Norras utställning på Travet i 
Östersund på söndagen. Det är viktigt att 
vi deltar på årsmöten om vi vill ha något 
inflytande i SPHK, så jag vill uppmana 

till att så många som möjligt tar turen 
upp till Östersund i Kr. Himmelfärds hel-
gen.
Vi syns på rasträffen i maj. Ha det bra så 
länge och njut av våren tillsammans med 
hundarna.

Ordf. Karina Andreasen

Hej alla malamutevänner!
Här kommer det lite resultat på hälso-undersökta hundar fr.o.m. november 2006 
t.o.m. mars 2007. Som synes är det en del men vi ligger fortfarande en bra bit från 
våra mål om 50 % undersökta hundar.
Av t.ex. årskullarna 2003 och 2004 är 39 % resp. 37 % röntgade och på ögon-
fronten är det ännu sämre, endast 24 % resp. 20 % är ögonundersökta!
Så kom igen nu alla ni som har en hund med åldern inne – ring och boka tid hos 
veterinären.
Vi måste alla hjälpas åt, både valpköpare och uppfödare, att hålla vår ras frisk.

Åsa Karlsson/avelsrådet

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos AD 
S49507/2003 Arctic Trail's Mastermind 2003-07-29 HD grad A ua 

S30454/2004 Arctic Trail's Pick A Winner 2004-04-01 HD grad C ua 

S64074/2004 Arctic Trail's Reasons To Love 2004-10-09 HD grad B ua 

S26663/2005 Arctic Trail's Sitala 2005-02-24 HD grad B ua 

S36365/2005 Arctic Trail's Tequila Mali 2005-04-16 HD grad A ua 

S43478/2003 Atarim 2003-04-13 HD grad B ua 

S51219/2004 Eastern Hill Javelin Aska 2004-07-02  ua 

S58532/2003 Forest Song Kaima 2003-08-29 HD grad C ua 

S26796/2004 Iasaks Nikita 2004-03-17 HD grad B ua 

S26793/2004 Iasaks Ronja 2004-03-17 HD grad A ua 

S49664/2004 Jiepeer's Iknoko 2004-07-01 HD grad B ua 

S17637/2005 Laphroaig 2005-01-22 HD grad A ua 

S43473/2005 Nordic Sled Dog's St Bi Frost 2005-06-18 HD grad A ua 

S43470/2005 Nordic Sled Dog's St Cougar 2005-06-18 HD grad A  

S43468/2005 Nordic Sled Dog's St Lupa 2005-06-18 HD grad B  

S66732/2004 Panikpah's Lillskippan 2004-10-26 HD grad B ua 

S66733/2004 Panikpah's Marva 2004-10-26 HD grad B ua 

S39427/2005 Panikpah's Orraq 2005-05-12 HD grad A  

S39429/2005 Panikpah's Timber 2005-05-12 HD grad B ua 

S54751/2005 Polar Trax Blast Of Past O'Sarmik 2005-07-25 HD grad A ua 

S17638/2005 Queen-Anne 2005-01-22 HD grad A  

S17639/2005 Silk-Tassel 2005-01-22 HD grad A ua 

S68478/2005 Snocrib Aniu-O'Onak 2005-11-26 HD grad A ua 

S66325/2004 Tomaqstunika 2004-10-07 HD grad C ua 

S62045/2005 Trap Line Mystery Asla Vincent 2005-08-08 HD grad B ua 

S38778/2004 Wolverine Island's Utcholok 2004-05-29 HD grad A ua 

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos
S64074/2004 Arctic Trail's Reasons To Love 2004-10-09 Öga ua 
S36365/2005 Arctic Trail's Tequila Mali 2005-04-16 Öga ua 
S43478/2003 Atarim 2003-04-13 Öga ua 
S14895/2003 Battlefield Potomac Twilight 2002-05-14 Öga ua 
S53260/2003 Bryggfallets Shakira 2003-08-25 Öga ua 

S48979/2003 Eastern Hill Ice Inniy 2003-06-26 Öga ua 
S34052/98 Hot-Trot's Crazy-Horse 1998-05-12 Öga ua 
S49664/2004 Jiepeer's Iknoko 2004-07-01 Öga ua 
S52970/2002 Kiwalina's Orion Onak 2002-06-15 Öga ua 

S10848/99 Kodiak-Zorro 1998-12-09 Öga ua 
S53577/2005 Mack 2005-08-07 Öga ua 
S13387/2001 Mackinaw Four Wheel Drive Diesel 2000-12-13 Öga ua 
S44151/99 Mackinaw Mira 1999-07-07 Öga ua 
S14146/2001 Masano's Tornarssuq Sirocc 2001-01-19 Öga ua 
S52935/2001 Napipa Najaq 2001-09-07 Öga ua 
S43473/2005 Nordic Sled Dog's St Bi Frost 2005-06-18 Öga ua 

S54753/2005 Polar Trax Blue Ice Diamond 2005-07-25 Öga ua 
S54752/2005 Polar Trax Brave Heart Warrior 2005-07-25 Öga ua 
S54754/2005 Polar Trax Bright Velvet Moon 2005-07-25 Öga ua 
S17638/2005 Queen-Anne 2005-01-22 Öga ua 

S63225/2004 Shannuq's Klondyke Tarka 2004-09-27 Öga ua 
S25420/2004 Trap Line Hauling Tiffany 2003-10-18 Öga ua 
S52068/2001 Vinca Von Kuhn 2001-01-25 Öga ua 

Webbansvarig: Hasse Enbuske – 

all material till webbansvarig på: 

malamuteklubben@enbuske.se
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But she was not looking at me. Instead she was gazing over my shoulder at the sun 
coming through the mountains, and she smiled. I know how that sounds - there are 
some who will challenge humor or facial expressions in dogs, hut they are wrong. She 
smiled often and she smiled then, studying the mountains, and I nodded. 

”Pretty, aren’t they?” And the two of us quietly watched the sun come up over An-
chorage, gently enjoyed the still moment (we could not have known it hut that would 
be the last such moment for weeks, months, years), while I buried my fingers in the 
thick fur of her neck and wished there was some way to bottIe this, take this back to 
others, this beautiful stillness before the race.”

Running North  av Ann Mariah Cook.  
Bokus.com  pris 120kr.  
Ann Mariah och hennes familj bor i New England men 
bestämmer sig för att ge sig iväg till Fairbanks för att 
träna sina hundar och ställa upp i det 1023 miles långa 
slädloppet Yukon Quest. Dom har med sig sina Siberian 
Huskys som dom tävlat med på hemmaplan. Själva lop-
pet körs av hennes man George. Ann Mariah är handler 
under loppet och. vi får följa hundarna, förberedelser 
för loppet och sedan själva loppet ur en handlers per-
spektiv. Samtidigt så är detta också en bok om män-
niskorna runt hundarna. Dom ytterst hjälpsamma män-
niskor dom möter i slädhundssamhället Two Rivers där 
dom slå sig ner. Och de relationer och även konflikter 
som uppstår mellan handlers och andra människor un-
der loppets gång. Men naturligtvis står hundarna i cen-
trum.  När Georg anländer till Dawson efter halva loppet är den allt överskuggande 
frågan: Hur mår hundarna? Och det är ledarhunden Ann Mariah krama allra först 
och inte sin man!

“I could see the dogs in the shadows. They were lying down relaxing on the snow. 
When I walked up to George, we just grinned at each other for a few moments. His 
face was gray from windburn and frostbite. His eyes were watery and bloodshot. 

”WeIl, I’m here,” he said with all the joy of a man who has been saved from death.

”You’re here;” I laughed. “And you look like shit!”

George was pleased. This was actually a compliment among mushers. The race vo-
lunteers chuckled.

”How’s everyone?” I asked, looking at the team.

”Everyone’s fine;” George said. Some of the volunteers nodded accord.

I turned to the face official. ”Can I touch them now?”

”Yup. They’re all yours for the next thirty-six hours.”

Winterdance av Gary Paulsen. Bokus.com  Pris  125kr
Min absoluta favorit. Året är 1982 och när boken bör-
jar har Paulsen ett spann för turkörning. Sen får han 
för sig att starta i Iditarod. Han skaffar fler hundar och 
börjar träna mer målmedvetet. Vi får också följa hans 
vedermödor under själva loppet där han till sist kravlar 
sig under Burled Arch i Nome. En fantastiskt underhål-
lande bok där man ofta känner igen sig i olika trassliga 
situationer som Paulsen beskriver på ett oöverträffat 
humoristiskt sätt.  Här tappar Paulsen taget om släden 
men lyckas ändock med hjälp av snöankaret och lite tur 
hänga kvar efter spannet:

” Somehow the felt lining and heavy wool sock deflected 
the point [of the hook], slid it forward where it passed 
neatly between my big and second toe, then punched 
through the bottom of the boot. 

I went back and down off the sled, bounced once so hard it blew the air out of my 
lungs, felt a horrendous jerk on my right leg, and began dragging in back of the sled 
(or, as Ruth put it later, started trolling for wolves). 
I tried pulling myself up, grabbed at the rope, the hook, anything, hut it was no use. 
The snow and the speed of the dogs dragged me back and no matter how I fought I 
couldn’t get up. Within moments my clothes were packed with snow - it came in my 
trouser legs, down my sleeves, around my neck. I must have looked like the Pillsbury 
doughboy, round and packed, hut it probably saved my life”
Men också en bok som ömsint beskriver de intima och känslomässiga banden mellan 
mushern och hans hundar. Garys ledarhund heter Cookie och det här citatet är på 
morgonen dagen då loppet ska starta i Anchorage:

“…so I opened the door of the dog box and reached in to ruffle her neck fur, feel her 
lick my hand, and I turned to say her name. 

BOKLÅDAN
I Sverige finns det inte så många böcker om slädhundar och slädhundskörning. I 
USA finns det många fler. Ja faktiskt massor av slädhundsböcker. Böckerna är som 
regel på engelska och kan beställas via exv bokus.com, akademibokhandeln.se eller 
från Amazon.uk.

Under åren har jag samlat på mig en hel bokhylla med slädhundsböcker. I den här 
artikeln presenterar jag några av mina absoluta favoriter. Dom är räddningen i slutet 
av översomringen när abstinenssymptomen är som värst och vintern känns oändligt 
långt borta. Då tar jag fram någon av de här böckerna och drömmer mig bort till en 
bättre tid och ett bättre liv.
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Förutom en målande och insiktsfull skildring av hundar, människor och natur längs 
detta slädhundslopp tar författaren även med oss på en vandring i områdets kultur 
och all den guldgrävarhistoria som tilldrog sig här i slutet av 1800-talet. Notabelt 
är också att just detta år deltog  fransk-kanadensaren Andre Nadeau i loppet med 
sitt spann av Siberian Huskys. Han kom tvåa knappt slagen av Bruce Lee. Det har 
skrivits oändligt många böcker om de två stora slädhundsloppen i Alaska: Iditarod 
samt Yukon Quest och de flesta handlar om Iditarod. Men Yukon Alone tycker jag 
är den bok som bäst fångar ”själen” i sådant här långlopp på ett mycket personligt 
och medryckande sätt

Happy mushing i läsfåtöljen! 

Ola Lindgren  

e-post: ola.lindgren@mailbox.swipnet.se

”Oh boy!” I scurried up to the leaders and hugged Orah and Minnie. They looked a 
little tired, but still bright in the eyes. They wagged their tails and licked my gloves 
when I patted them. Lightening and Essie were at point. ”You’re halfway there. Yes, 
you are!” I said to them. They wiggled happily, hearing my cheery tone. I congratu-
lated each dog. It felt especially good to hold the big wheel dogs in my arms. ”We’re 
going to get you all some rest and lots of good food real soon;” I cooed to them.”

Yukon Alone av John Balzar. Bokus.com  pris 125kr
Detta är en bok som förvisso handlar om slädhundar. 
Men kanske mer om de märkliga människor som viger 
sina liv åt sina hundar och slädhundskörning. Och där 
Yukon Quest loppet från Whitehorse till Fairbanks är 
målet och himmelriket på jorden. Om det nu kan kall-
las för himmelrike: att först leva på svältgränsen hela 
året (eftersom hundarna slukar alla eventuella inkom-
ster som dessa – bortom allt förnuft och logik – besatta 
människor eventuellt kan hinna skrapa ihop.)  Sedan 
är själva loppet en två veckors lång mardröm av sömn-
brist, 30-40 minusgraders kyla och ständiga umbäran-
den. Så tycker säkert en vanlig förnuftig människa. Men 
frågar du någon av deltagarna så är detta den ultimata 
lyckan och belöningen: Att tillsammans med sina hun-
dar få uppleva ett par veckors lyckorus i en obeskrivlig 

vildmark fjärran från gatlyktor, stämpelur och McDonalds.

“Nobody will believe this, Dave Dalton thinks to himself. Nobody will believe what 
I am seeing. Behind him, a full moon hangs bloated over the horizon and showers 
light across the snow on the high hills ahead. In the sky opposite, the first flickers of 
northern lights emerge in faint, smoky streaks of green. As the celestial voltage rises, 
the green intensifies into neon and widens into a vast curtain, slowly billowing in the 
ionospheric winds. A tinge of translucent pink emerges on the bottom edge. Then the 
rarest colour in all the sky materializes as the pink collects, gains density, and trans-
forms itself into a red nebula, as if the curtain has caught fire in the cold overhead. 
A vast, ethereal dance of light and colour spreads above him. Tonight, the aurora 
borealis battles the full moon to rule the Yukon sky.

........

This is a night. Dalton congratulates himself. This is part of the payoff. This is why 
a man will build his life around dogs and the Yukon Quest. This is why Dave Dalton 
nurses no regrets that he chose dogs when his wife said them or her. This is why he 
drives a cab for a living, so he can be master of his own schedule and train his dogs 
to run as one fluid, silent line of energy under such a sky on a night like this, feeling 
purposeful and all alone in the wonder of the world.” Malamuten Tuisku vilar sig i snön under en skidtur i finska Lappland. Foto: Marit Kangas
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Svenska polarhundklubben Nedre Norra och Idrottsföreningen Östersunds-
draghundklubb inbjuder härmed till 2007 års riksläger i Åsarna torsdag 16/8 till 

söndag 19/8.

Lägret kommer att hållas vid Åsarna Skicenter med boende på 
samma plats. Området erbjuder fin natur och fina träningsmöjligheter. 

Vi hoppas på några riktigt intressanta, lärorika och framförallt roliga dagar där 
du får lära känna nya likasinnade. Lägret är till för dig som är mellan 12 och 18 
år och vill utveckla ditt intresse för draghundsporten. Hundarna får denna gång 
stanna hemma, så du kan sen komma hem och träna dem med nya ögon och 

kunskaper. 

PM med mer exakta tider skickas ut till dem som anmält sig. 
Sista anmälningsdag är 8 juli. 

För vidare information och anmälan kontakta någon av dessa:

Caroline Hoffman Jönsson
carolinehoffmanjonsson@telia.com
telefon: 0671-20119

Tina Jönsson
tina_jonsson89@hotmail.com
telefon: 070-6789894

Ordförande
Jan Nordlöf tel: 063-303 32  jannordlof@telia.com

Vice ordförande
Jessica Olofsson tel: 0642-302 11 pernilla.persson@spray.se

Sekreterare
Pernilla Persson tel: 0670-12508 pernillapersson@vintervisa.com

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

Ledamot
Anna Ringnér tel: 070-672 88 64 anna.ringner@unf.se

Ledamot
Alf Hallén tel: 0691-206 61  alfhallen@telia.comwww.sphk.se/nedrenorra

Inger Christoffersson
inger.christoffersson@spray.se
telefon: 0682-22003

Märit Östberg
marit.ostberg@zonline.se
telefon: 0687-34029

Härom dagen kom Janne Jonsson och 
Anita Marklund, kennel Jon Marias till 
mig på mitt arbete med en stor kartong 
gamla draghundstidningar så som, Po-
larhunden, Svensk Slädhundsport och 
Slädhunden (som gavs ut av den numer 
nedlagda klubben Svensk Siberian husky 
klubb).
Janne och Anita är nu efter många år 
med draghundar på väg att avveckla sin 
kennel och ”hunderi”. Dom var också 
mycket aktiva inom NN och på tävlings-
banorna under många år.
Jag själv är istället alldeles i början av 
mitt polarhundsägande och att få alla 
dessa tidningar är förstås guld värt att få 
sätta sig in i allt som varit och få ta del 
av all den kunskap som finns att finna i 
dessa tidningar! Perfekt tid att läsa också 
då jag just nu inte kan köra hundarna allt 
för långt då vi i Strömsund just är i gräns-
landet mellan vår och sommar och grus-
vägarna på vissa ställen är väldigt mjuka 
och geggiga… Just nu tar vi oss som max 
några km, men det är i och för sig perfekt 
för att köra in mina fjolårs valpar som nu 
är 7 månader och tycker att allt är hur kul 
som helst! För de vuxna blir detta förstås 
för alldeles för kort, men lite träning är 
bättre än ingen alls är mitt motto! 
I detta nummer var det meningen att vår 
nya ledamot Anna Ringnér skulle skri-
va och presentera sig närmare, men det 
kommer i nästa nummer istället.

Annars har jag jobbat för fullt med förar-
betet till SPHK:s årsmöte, föreläsningar 
och middag den 19 maj och vår utställ-
ning på Östersunds travet den 20 maj.
Vi hoppas förstås att det blir god uppslut-
ning på allt vi ordnat för er medlemmar.
Till utställningen är det över 140 st hun-
dar anmälda och eftersom vi har den i 

samarbete med Specialhundklubbarna 
i Östersund kommer det även finnas 
många andra raser på plats att titta på. 
På NN hemsida finner du det mesta som 
är aktuellt just nu i klubben. NN kom-
mer för övrigt under 2007 att få en helt 
ny hemsida som förhoppningsvis kom-
mer att ge er medlemmar mycket!

Samtidigt skulle jag vilja säga åt er med-
lemmar att vi behöver en skärpning inom 
klubben. Det måste bli fler som är aktiva 
och VILL HJÄLPA TILL I KLUBBAR-
BETET! På hemsidan har jag länge ef-
terlyst några frivilliga till travet som ska 
göra en insats på max 1,5 timme. För det 
får man lunch, inträde och parkering be-
tald… INGEN har hört av sig…. Visst 
vill ni väl ha en levande klubb som har 
mkt aktiviteter? Då måste alla hjälpas 
åt… Ju fler vi är tillsammans ju lättsam-
mare blir ju allt för alla. Och det blir 
roligare att arbeta ideellt! Just nu är det 
en liten klick som jobbar, snart kanske vi 
inte orkar mer…
Så vill du göra en insats för NN, tveka 
inte att slå en signal till någon i styrelsen! 

Aktiviteter 2007 
10 maj – Ringträning, Bilprovningen 
Östersund
19 maj – SPHK årsmöte, föreläsningar 
och kamratmiddag
20 maj – Vårutställning i samarbete med 
Specialhundklubbarna i J/H.
9 juni – Slädhundens anatomi med Kari-
Mette Sundal. Arr. JFSHK
17-18 aug. – Riksläger för ungdomar, 
Åsarna
Augusti – SPHK arbetshelg
Hösten – Medlemmarnas helg! Mer info 
kommer…
För mer info se: www.sphk.se/nedrenorra.

Genom NN styrelse // Pernilla Persson



Polarhunden 2/2007   4948   Polarhunden 2/2007

så vi höll oss in till kryssleden och höll spannen nära varandra så vi hade lite koll. 
Efter en 30 min körning på denna vindpinade led som mest bestod av sylvass is och 
någon gnutta snö så var det dags för fika paus, fram med termos med kaffe, kakor 
samt choklad annars tryter humöret och orken lätt. Vi tittade igenom hundarna och 
checkade tassar. Jag bytte ut lill-Mizt och satte upp Akka med mormor sin. Rasmus 
bytte lite i sitt spann så Kis fick flytta ner i Weel och Cougar komma upp i led med 
Ashley. Sedan bar det i väg vidare genom passet. Vid denna tidpunkt hade jag på mig 
slalomglasögon ned dragen mössa och huvan för att skydda ansiktet så mycket som 
möjligt mot den hårda vinden. Hundarna jobbade obehindrat i detta väder inferno. 
Jag har vandrat denna led under sommartid så det kändes tryggt sedan hade Ras-
mus GPS så det var ju ’peace of cake’, men ibland undrade jag i mitt stilla sinne när 
jag stod på släden och ledarparet börja försvinna ur sikte på grund av blåsten och 
snöyran vid vissa tillfällen. Det kanske är nu man ska bli rädd och stanna och gräva 
ner sig? Men vi fortsatte framåt och visste att vindstugan kom snart så vi kunde ta 
en längre rast för lunch. Efter lunchen satt vi av mot Tossåsen som var nästa anhalt 
och så fort vi kom ner mot skogslandet och småbjörkarna lugnade sig de kraftiga 
stormvindarna. Jag fick ofta korrigera ledar paret att hålla vänster intill leden efter-
som hundarna gick i zic-zac hela tiden. Vi bestämde att efter Tossåsens by skulle vi 
slå upp läger för natten. Vi hittade en lämplig plats intill skoterleden, det var skönt 
att komma fram. Vi satt upp vovvarna på parklinorna, snacksa dom lite innan den 
riktiga maten var färdig med ljummet vatten. Efter detta satte vi upp tält och skot-
tade upp ett provisoriskt kök typ kokvrå. Det hade tagit oss 6 timmar att ta oss de 

Rasmus med spannet i lunndörren Foto: Malin Aspaas

Text och bild: Malin Aspaas

Efter att längtat en hel del och planerat packningen började det närma sig den här-
liga påskhelgen. Reskamraterna blev ett alaskan malamute-spann från Järpen med 
föraren Rasmus Helbo. Tyvärr kunde inte sambon Karina följa med på grund av att 
hon skulle jobba. Jag och mina fem alaskan malamuter samt en grönländare satte 
fart upp mot Järpen med bilen på lördag morgon vid 07.00 för att i Järpen hemma 
hos Karina & Rasmus lasta om till deras stora släp med alla vovvar, slädar samt all 
utrustning. Planen var egentligen att fara ut på fredagen men efter en del övervägande 
så avvaktade vi för att det blåste/stormade mycket både på torsdagskvällen och fre-
dagen. Vi skulle utgå från Vålådalen parkeringsplatsen var intill skoterlederna och 
lätt tillgängligt. När vi kom dit så snöade det ymnigt och blåste en del men vi tog 
det med ro, vi skulle ju på tur. Redan när vi anlände så lastade en annan hundförare 
av sina draghundar och det var många hundar och slädar som skulle sättas upp, det 
var Tommy Bernadsson med turister som skulle iväg mot Vålåstugorna de skulle 
inte samma väg som vi vilket kändes skönt, man vet ju aldrig hur turisterna hanterar 
spannen. Sedan var det en del skidåkare med barn/pulkor/hundar i långa linor som vi 
fick sicksacka igenom innan det lugnade sig. När Tommy åkt med alla sina 8 spann 
så drog vi ur ’pinnen’ ur repet så bar det i väg mot Lunndörrsstugan som första mål. 
Redan efter 300 m så kom det en hängbro som endast var ca 80 cm bred med längs-
gående brädor som hundarna hela tiden fick ner tassarna i när man väl kommit ut 
på bron började hela bron svaja, kändes inte helt ok men efter en del påmanande så 
kröp vi över. Rasmus kom över med spannet utan några större blessyrer. Det var ca 
2 dm nysnö i skidspåren så hundarna fick jobba redan från start utan något extra 
glid. Vi valde en vandrings/skidled upp till Lunndörrsstugan den var den närmaste 
och snabbaste vägen upp på fjället. Snöbyarna kom och gick även solen tittade fram 
när myrmark/skog och fjäll landskapet möttes. Det skulle bli intressant att se hur 
vovvarna mina skulle klara denna tur med tanke på hur lite jag tränat denna säsong 
men vi planerade att ta det lugnt och njuta av landskapet samt upplevelsen och inte 
hur långt vi skulle köra, det var mottot. Efter att ha passerat Lunndörrstugan var 
det inte så mycket mer spår att följa utan bara kryssleden in till Lunndörrspasset. 
Denna etapp bestod mest av djup snö och sten skravell. Nu sattes ledartiken Staika 
på prov men även hennes unga dotter Mizt som gärna ville åt andra hållet än mor sin. 
Rasmus spann tågade på bakom oss ner för backar bland alla skogsbjörkar, rätt kul 
var det ibland när jag klev av släden och sjönk till låren med snö. Väl nere i passet så 
skulle vi över en å som delvis brutits upp av varmvädret men med lite hjälp av varan-
dra kom vi över med båda ekipagen på en isbro. Här i passet blåste det mycket hårt 
ca 15-20 m/s men vi hade vinden i ryggen så det var ok. Sikten var delvis mycket dålig 
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Vålådalen men på grund av att vi startade en dag senare än beräknat hade vi inte den 
tiden på oss beslöt vi att åka ner till Höglekardalen. Där skulle vi bli upp plockade av 
Karina och hennes vänliga familj. Efter Gammalfjällsta hörde jag en vissling bakifrån 
och stannade spannet och tittade bakåt. Där såg jag att Rasmus hade kört åt sidan 
med sina hundar, längre upp i backen kom två 8 spann i snabb fart. Föraren på först 
spannet frågade om hundarna mina var snälla, visst svarade jag, kör på du bara. Sen 
upptäckte jag att det var Jonny Nääs från Smedsta. Båda spannen susade förbi. Nu 
bar det nedför mot Höglekardalen, skidåkare och skotrar i större mängd samt hun-
dar började göra mig påmind om att en häktisk påskhelg fortfarande var i full gång. 
Vi kom ned till parkeringen som är stor och lättsam att parkera upp hundarna vid. Vi 
hittade några bra träd där vi satt fast spannen och sedan snacksade vi hundarna och 
själva tog vi en kall Falcon och lite choklad/nötter. Söndags turen blev ca 3,6 mil tror 
jag. Med fina härlig spår samt trevliga människor som visade stor hänsyn när vi kom 
med spannen gjorde detta till en mycket trevlig tur. Bra snötillgång fanns det i stort 
sett hela tiden, utom genom passet där det bit vis var mycket sten som stod upp ur 
isen. Malamuterna som var med på turen i mitt spann var Staika, Mizt, Akka, Aska, 
Stalo samt grönlands tiken Unna. I Rasmus spann var det malamuterna, kiskayo, 
Ashly, Sandy, Junior, Cougar och Shenoa. Jag vill tacka Rasmus och hundarna för 
sällskapet på turen. Väl mött i spåren i Jämtlandsfjällen.

Tältplats i Tossåsen. Foto: Rasmus Helbo Fikapaus i Glen. Malins malamuter. Foto: Malin Aspaas

ynka 4 milen från Vålådalen till Tossåsen då var fikarasten och lunchen inräknad så 
någon racer fart var det inte tal om men jag var mycket nöjd över hundarnas insats 
och deras driv. Som vanligt så hade min vita malamute tik Aska ingen ro i kroppen 
på natten och ansåg att det var dags att komma in i tältet för lite mys, så matte klev 
upp och hämta ’kräket’. Aska rullade ihop sig fint intill mig på liggunderlaget. Detta 
fenomen har blivit lite till en van ovana, även på de två Beaver trap trail jag varit 
med på så har denna lilla tik väsnats på förnatten, och man vill ju hålla sig väl med 
tältgrannarna, så det är bara att hämta in det lilla stycket. Söndag morgon sken solen 
på tältduken och det kändes underbart att ha en hel dag framför sig på släden. Upp-
stigningen blev något sen kl.08.30 men vi skulle ju njuta så ingen stress var det tal 
om. Några skotrar hann passera, tre av dom stannade och pratade lite och fundera 
vilka tokar vi var som låg där i skogen med hundar och tält. Dom tyckte nog att vi 
var lite ur tiden med fordonen som vi brukade, de är ju av trä. Vi fick fina spår att 
åka på denna härliga dag, Lunndörrsfjällen, Anarisfjällen och Oviksfjällen visade 
upp sig i sin fulla prakt. Mellan Tossåsen och Glen var det 2 mil så vid ca 12.45 var vi 
framme i Glen och då tog vi en längre rast med fika och snacksning av hundarna. Se-
dan for vi vidare mot Visjön strax innan Visjöknallen kom en skidåkare som stånkat 
i kapp mig och ville ha lite lift med spannet så jag gav han en lina från släden så han 
fick tolka en bit. Sedan vände han tillbaka mot Glen. Vi hade tänkt åka tillbaka till 
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Jessica Tilly ifrån Skurup var en av de många som var där, hon har varit med på en 
del träffar innan & berättar hur hon upplevde påskträffen:

Vilken underbar och trevlig dag vi fick, det var kul att träffa både erfarna och nybör-
jare inom dragsporten, att dela erfarenheter och tips med, och att dra en runda i den 
vackra naturen med mina 2 huskys.

Angelica Rothoff från Malmö som var på våra träffar för första gången berättar sin 
upplevelse:
Min första polarhunds träff!!
Mitt namn är Angelica och har en nystartad siberian husky kennel. Jag har haft sibe-
rian husky i 5 år men dock aldrig kommit till någon träff. Med ett samtal med Irene 
Ax så fick jag en liten spark i baken att ta mig till träffen.
Jag och en annan tjej åkte dit med 2st siberian huskies var och när vi till slut kom 
fram till kenneln som ägs av paret Schnoor så möttes vi av positiva ansikten och ett 
underbart solskens väder. När vi blev välkomna satte vi hundarna på kätting lina och 
sedan pratade vi non stop med alla andra polarhunds ägare-
Väl mött så var det dags för lite information om hur vidare vi ska provköra med våra 
hundar och lite hur regler går till. Irene Ax hjälpte alla att få prova på barmarksdrag 
med växling av hennes egna hundar och oinkörda hundar. Alla hjälptes åt med hun-
dar och selar och annat som hörde till.
Efteråt när alla provat köra så blev det grillad gris med potatissallad.
Vi pratade och skrattade i flera timmar tills det blev dags att åka hem.
Detta var bland det roligaste jag någonsin gjort och jag är glad över att jag äntligen 
tog mig dit!
Tack alla snälla som organiserade det hela 
Ni är guld värda!

Ordförande 
Johan Grönberg
Ryets väg 12
380 40 Orrefors
tel: 0481-33020
gronberg309@hotmail.com

www.sphk.se/sodra

Sekreterare
Mari Christoffersson 
tel: 0474-40575

Kassör
Jessica Friberg 
tel: 042-260900 

sphksodra@passagen.se

Verksamhetsåret börjar
gå mot sitt slut 

Ännu en säsong med trevligt folk och 
härliga hundar börjar gå mot sitt slut.
Som vanligt så avslutas södras säsong 
med utställning och årsmöte i Vaggeryd.
I skrivandes stund (11/4) är det många 
hundar anmälda så det verkar som om 
att vi ev. får ta in en domare till vilket 
jag tycker är jätte kul för det visar ju att 
vi bara blir fler och fler på träffarna som 
anordnas i södras distrikt. 

En positiv utveckling, eller hur?  Sist var 
vi hos familjen Schnoor i Höör och det 
var ett 40-tal som dök upp där, vi hade 
en mycket givande träff med avslutning 
runt grillen. Någon kommer att skriva 
mer om denna träff i tidningen.
Annars så vill jag bara passa på att tacka 
alla som har ställt upp under verksam-
hetsåret, styrelsemedlemmar och alla 
andra som har hjälp till att göra södra 
distrikt mera aktivt.

Ordf. Johan Grönberg

SPHK Södras Påskträff 070331

Så har det då äntligen varit dags för den första träffen i år för Södras distrikt.
Träffen hölls vid den vackra skogen i Hallaröd utanför Höör hos Henning & Marie 
Schnoor, Kennel Vakarevo´s.
Det var många som kom ca 35 personer.
Vi hade verkligen tur med vädret, kanske något för varmt för att dra med hundarna 
men man kunde i alla fall köra en liten sträcka & låta alla nybörjare få prova på hur 
det verkligen är.
Själv sprang jag med som en galning för att man vet ju själv hur det var första gången 
man skulle pröva på, osäker & hade ingen aning om hur man skulle gå till väga .
Motion fick man vill jag lova men min sambo Kenneth var snäll & hjälpte till & 
vända nybörjarna i slutet av vägen så jag slapp springa med hela vägen.
Adam & Sandra bjöd på grillad Linderöds Gris & det uppskattades verkligen.
Tack för jätte god mat.

Ayla & Robin drar med Angelica.
Foto: Iréne Ax
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Ordförande 
Birgitta Mjöberg Västäng 3218, 796 91 Älvdalen 
0251-41761 kvarnmyrens@telia.com

Sekreterare 
Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 11, 
820 42 Korskrogen, 0651-22087 
annwessman@telia.com.

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

Ledamot 
Ylwa Malmberg Nybyn 7503, 761 91  Norrtälje
076-2211111 snowstreams@passagen.se
Johnny Skye Djusa 7
776 96  Dala-Husby Tel 0225-411 21
per.skye@telia.com0225-411 21 

Valphänvisning 
Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 11, 
820 42 Korskrogen, 0651-22087 
annwessman@telia.com

SPHK`s RASKLUBB FÖR SIBERIAN HUSKY POSTGIRO 38 70 52-4

http://www.siberianhusky.se

Suppleanter 
Anette Andersson Lilla Bultebo 2094 815 92  Tierp
Tel 0293-600 00 denvilda@telia.com
Sverker Björk Drevdagen 64 790 91  Idre
Tel 0253-240 54 info@lanjas.com

Omplacering 
Gunnel Åkerlind 
Nytomta Gård, Ed 80, 686 94 Rottneros 
0565-60446 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
Jens Lindberget Dalgatan 13 796 31  Älvdalen 
0251-109 37 racerhund@hotmail.com

Vincent Buoniello , USA, dömer på SH-special i Bjursås
Vince började med Siberian Husky i mitten på sextiotalet. Han är mångårig uppfö-
dare under kennelnamnet Fort Salonga, och har under många år tävlat framgångsrikt 
med sina hundar. Vince är auktoriserad AKC-domare (American Kennel Club) för 
raserna Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samojedhund och Akita. Han har haft 
domaruppdrag i samtliga amerikanska delstater med undantag av Hawaii, i ett stort 
antal europeiska länder, samt i Nya Zeeland och Australien. Vince är, och har varit, 
aktiv och ingått i styrelsen i ett stort antal klubbar i USA. Bl.a har han ingått i sty-
relsen i AKC och han var en av grundarna, och förste ordförande i Siberian Husky 
Club of Greater New York. Intressant är också att han tillsammans med bl.a Dr. 
Roland Lombard (Igloo Pak), Dr. Charles Belford (Belford´s) Richard Moulton och 
Harris Dunlap (Zero) deltog i SEPP (The Siberian Husky Evaluation Performance 
Project). SEPP är den mest betydelsefulla utvärdering som gjorts av vår ras. SEPP-
tester genomfördes från år 1982 till år 1990. Syftet var att slå vakt om rasen som 
en arbetande slädhund på toppnivå. Under de sju första åren testades 395 hundar 
och av dessa godkändes 56. Endast 15 av dessa 395 fick det högsta betyget ”supe-
rior-excellent”. Vi hälsar Vincent Buoniello hjärtligt välkommen som domare till vår 
utställning i Bjursås och uppmanar alla Siberian Huskyägare att ta chansen att få sin 
hund bedömd av en som sett de bästa. Dessutom kommer Vince att hålla ett föredrag 
under utställningshelgen. 

Rebecka likaså nybörjare:
”Som nybliven Siberian Husky (och numera totalförälskad i rasen) ägare kan man 
inte få nog av information. Dessutom är jag personligen lycklig om jag får ”prata 
husky” konstant. Själv var jag lite orolig för att folk skulle se ner på en då man inte 
har så mycket erfarenhet själv men det var verkligen precis tvärt om! Man välkomna-
des varmt till träffen och folk var så glada över att få hjälpa till och dela med sig av 
sina erfarenheter. Höjdpunkten var då jag fick testa på att dra med min 9-månaders 
hane tillsammans med en mer erfaren husky-tik. Min underbara vovve trivdes som 
fisken i vattnet, medans jag höll hårt i bromsen! Men kul var det, och jag ser många 
polarhundsträffar i min och mina hundars framtid”

Vi vill Tacka familjen Schnoor för att vi fick vara på deras fina gård. Detta får vi göra 
till en tradition. 
Tack till alla ni som var där för en trevlig dag med mycket hundsnack & annat prat 
så klart.

/ Iréne Ax
Starax Kennel

Samling.    Foto: Iréne Ax

Jessica med Center och Augus.
Foto: Kenneth Svensson
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Godkända tider för 
dragmeritering/polarhundprov 3 

se även nr 1/2007

SH Rasmästerskap Lillholmsjö 3-4/2 -07

SHAM- draget Nornäs 17-18/2 –07

4-spann 8km
1:a pris 00:38:38 
2:a pris 00:40:28
3:a pris 00:42:19

6-spann 14km
1:a pris 01:15:44
2:a pris 01:19:21
3:a pris 01:22:57

Medeldistans 
begränsad 28km
1:a pris 03:10:42
2:a pris 03:19:47
3:a pris 03:28:52

4-spann 10km 
1:a pris 00:58:37
2:a pris 01:01:24
3:a pris 01:04:12

6-spann 15km
1:a pris 01:39:14
2:a pris 01:43:58
3:a pris 01:48:41

Öppen klass 45km
1:a pris 05:37:16
2:a pris 05:53:19
3:a pris 06:09:23

Polardistans 14-18/3  -07
6-spann 300km

1:a pris 31:52:03
2:a pris 33:23:06
3:a pris 34:54:00

Sammanställning dragprov 2007
=
q®îäáåÖ= NW~=éêáë= OW~=éêáë= PW~=éêáë= MW~=éêáë=
kçêÇáÅ=léÉå= V= U= R= R=
mçä~êÇáëí~åë= N= N= M= N=
pe^jJaê~ÖÉí= T= P= P= U=
o~ëã®ëíÉêëâ~éÉí= T= P= N= S=
iáääÜçäãëà =kk= NM= Q= N= R=
qçí~äí= PQ= NV= NM= OR=

Vi har alltså 88 tävlade spann varav  53 spann med godkänd tid och 35 spann 
med ej godkänd tid.  
Godkänd tid = 1:a & 2:a pris / Ej godkänd = 3:a & O:a pris 

Rasklubben för siberian husky inbjuder till officiell utställning
Bjursås Skicenter Stugby och Camping, Dalarna

Lördag den 15 september: valpar och hanhundar
Söndag den 16 september: tikar, grupper och finaler

 Domare:
Vincent Buoniello, USA 

Anmälningsavgift:  
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)   120:- 
Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ  250:- 
Veteranklass (8-10 år)  180:- 
Veteranklass (över 10 år)  gratis 
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e  150:- osv

Anmälan till utställningen: Anmälan mottages endast på förtryckt blankett som 
finns att hämta på rasklubbens hemsida www.siberianhusky.se. Fyll i blanketten på 
skärmen och maila, eller skriv ut och posta. Det går även bra att använda SKK:s 
gamla blankett vid anmälan per post. Ange om möjligt mailadress, då bekräftelse 
kommer att sändas via mail. Har du inte fått bekräftelse inom en vecka måste du 
höra av dig, då det hänt att anmälningar inte kommit fram. Anmälan sändes till:
Per mail: annwessman@telia.com- Per post: Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 
11, 820 42 Korskrogen, tel 0651-220 87.
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK. 
Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.
Avgiften betalas in på rasklubbens postgiro 38 70 52-4. Betalning från utlandet 
sker till konto IBAN: SE049 5000 0996 0420 3870 524, BIC: NDEASESS
Sista anmälnings-/betalningsdag 2007-08-20. Efteranmälningar mottages ej.

Logi: Bokning av logi senast 26/7 hos Chicki Runnquist, 0241-221 45 (kvällstid), 
mail zchatsajs@telia.com
4-bäddsstugor 495 kr/dygn, 6-bäddsstugor 650 kr/dygn, 7-bäddsstugor 850 kr/dygn, 
husvagnsplats med el 170 kr/dygn, tältplats utan el 130 kr/dygn
Middag lördag kväll 125 kr/person (anmälan till Chicki Runnquist) 

Övrigt under helgen: Samling kring lägerelden på fredagskvällen för korvgrillning 
Gemensam middag på lördagskvällen 
Domaren håller föredrag om sina erfarenheter med rasen efter middagen 
Prisutdelning av SH-cupen 2006

Frågor: Birgitta Mjöberg tel: 0251-417 61, Chicki Runnquist tel 0241-221 45

VARMT VÄLKOMNA!
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www.sphk.se/ovrenorra

Kontaktperson: 
Birgitta Sandin
0920-252 248

0960-400 28

Hej Medlemmar!
I skrivande stund (10 april) är snödju-
pet en meter utanför stugan och solen 
står högt på den klarblå himlen. Genom 
fönstret ser jag snöklädda fjäll hägra vid 
horisonten och den riktningen sneglar 
jag titt som tätt medan jag arbetar vid 
datorn. Det är svårt att hålla sig inom-
hus när solen gassar, snön ligger djup 
och hundarna är ivriga att få ge sig av 
ut på tur. Men våren är även en tid för 
valpar och just nu får fjällen vänta (åt-
minstone en vecka) tills guldklimpen i 
valplådan har vuxit sig lite större och jag 
vågar lämna henne ensam tillsammans 
med mor sin en längre stund.

För oss i Övre Norra för ordet VÅR säl-
lan tankarna till tussilago eller vitsippor. 
Visserligen blommar det här uppe också, 
och kanske särskilt i de södra delarna av 
vårt distrikt, men för det mesta är den 
perioden på året så kort att den istället 
blir en del av sommaren. När vi här uppe 
i norr tänker på VÅR tänker vi istället på 
pudersnö, skare och blötsnö och på alla 
de olika typer av snö som kan upplevas 
under våren. VÅR betyder även pimpel-
fiske, arkar, stugbesök och fartfyllda sko-
terturer. Och för oss lyckliga människor 
som har polarhundar betyder VÅREN 
givetvis främst härliga turer med skidor 
och släde i skog och i fjäll. Den snörika 
våren längst upp i norr är enligt de flesta 
norrbottningar den bästa tiden på året!  

I trakterna kring Överkalix visade sig 
våren på sitt allra bästa humör när med-
lemmar från Övre Norra samlades för 
en dragträff i byn Kypasjärvi i mitten på 
mars. Läs mer om detta arrangemang på 
följande sidor. 

Drag är givetvis den sport som polar-
hundar är mest lämpade för men våra 
fyra raser är mångsidiga och kan tränas 
framgångsrikt i de flesta grenar. Under 
dragträffen i Kypasjärvi framfördes öns-
kemål om en kurs i viltspår för polarhun-
dar och tack vare företagsamma med-
lemmar kommer en sådan kurs också att 
genomföras i Överkalix så fort det blir 
barmark. Spårträning är en utmärkt ak-
tivitet att ägna sig åt under sommar och 
höst och passar såväl valpar som pensio-
närer. Mina egna malamuter tycker det 
är jättekul att spåra och en av hundarna 
har genomfört anlagsprov med godkänt 
resultat. 

När den här tidningen når dig är det 
snart dags för Södra Norrbottens Ken-
nelklubbs Nationella Utställning i Piteå. 
För medlemmar i Övre Norra innebär 
utställningen en möjlighet att avancera i 
tävlingen ”Norrbottens vackraste polar-
hund”. Vi passar på att önska alla delta-
gare lycka till!

SPHK Övre Norra genom Marit Kangas
maritkangas@hotmail.com 

Resultat SH-cupen 2007

För hela listan ,se hemsidan. Pga oklarhet 
ang beräkningen i Nordisk stil så är det inte 
klart. Kommer efter styrelsens arbetshelg 
på hemsidan och sedan i nästa nummer. 
Prisutdelning sker på Rasklubbens årliga 
utställning i september 2007 - Bjursås. 
Det är ju förstås roligast om ni är där 
personligen för att hämta ert pris! Annars 
ber vi er att ordna så att någon annan kan 
ta priset på plats. Vi kommer ej att skicka 
eller dela ut något i efterskott! 
Välkomna & grattis till alla!

mêáë= Q=ëé~åå=
N= j~êáÉ=fëê~Éäëëçå=
O= eÉäÉå=fëê~Éäëëçå=
P= q~êà~=móââ =

= våÖêÉ=àìåáçê=
N= j~à~=p~ãìÉäëëçå=
O= `~í~êáå~=gçÜ~åëëçå=

= ûäÇêÉ=àìåáçê=
N= qÉÇÇó=h™êïáâ=
O= ^ÖåÉë=`ÜêáëíçÑÑÉêëëçå=
P= fë~ÄÉää~=eçÑÑã~å=

= jÉÇÉä=ÄÉÖê®åë~Ç=
N= qçêÄà êå=£Üêëíê ã=

= £ééÉå=ëéêáåí=
N= pîÉå=mäÉëåÉê=

= U=ëé~åå=
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O= _ÉåÖíJüâÉ=pà äìåÇ=
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P= pçÑá~=p~ãìÉäëëçå=

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

Siberian Husky - gåvan från Tjukotka

Uppfödarlistan
Glöm inte att anmäla er till uppfödarlistan 
på rasklubbens hemsida. Avgiften ska 
betalas innan annonsen läggs ut på sidan. 
Kom ihåg att det skickas ej ut påminnelser 
om betalning för att vara kvar på listan 
när året gått utan det får var o en komma 
ihåg själv. Mailadress och prisinfo för 
anmälan hittar ni på hemsidan, ni som 
ej har tillgång till Internet ring Malin 
0640-46075

TACK!
Styrelsen vill skicka ett 

STORT tack 
till Sofia Ducemark som har 
tagit hand om rasklubbens 
meriteringspapper i vinter! 
Och vi ser fram emot ett 

fortsatt samarbete nästa vinter.
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Övre Norras nya logotyp!

Det vinnande bidraget i Övre Norras 
logotyptävling är skapat av Johanna 
Kaati från Överkalix som får en fin vinst 
skickad hem till sig samt äran att se sin  
logotyp i tryck – Grattis Johanna! Logoty-
pen har röstats fram av våra medlemmar 
och vi i Arbetsgruppen tycker det är extra 
roligt att det vinnande bidraget visar en  
arbetande Polarhund!

                     Övre Norras Arbetsgrupp

Viltspårkurs för Polarhundar
Enligt förslag från våra medlemmar anordnar Övre Norra en viltspårskurs för 
polarhundar. Kursen ges i Överkalix under ledning av Carina Nordanståhl och 
startar så fort det blir barmark. Nästa nummer av Polarhunden utkommer v. 19, 
d.v.s. andra veckan i maj, vilket betyder att kursen kan ha genomförts när du läser 
detta. Men om intresset är stort kanske det finns möjlighet till fler sammankomster? 
För aktuell info om kursen besök vår hemsida. För anmälan, skicka ett mail till 
ovrenorra@spray.se. Kursen har max 5 platser, så det är först till kvarn som 
gäller.

Dragträff i Kypasjärvi, Överkalix
Text av Johanna Kaati

Söndagen den 18 mars var vi ett gäng 
från Övre Norra som träffades för att 
köra med våra hundar. Vi åkte ut till byn 
Kypasjärvi ca 2,5 mil från Överkalix. 
Där hade Lars-Ove Larsson fixat ett ca 3 
km långt spår i en rund slinga. Inte nog 
med det så hade han skottat upp sittplat-
ser och gjort upp en eld åt oss då vi kom. 
En stor eloge till honom :-) 

Vi som träffades var ett mindre gäng på 
8 personer. Vi fick också besök av Bri-
die från Australien och hennes svenska 
värdfamilj som ville titta på draghundar 
i dess rätta miljö. 

Vädret var toppen, alla var vi överens 
om att detta verkligen är den bästa tiden 
på året för oss här uppe i norr.

Vi provade olika kombinationer av hun-
dar och mushers. Perfekt med ett kortare 
spår då vi hann med en hel del byten. 
Unghundarna fick kopplas ihop med de 
mer dragvana malamuterna Onak och 
Tiffany. Alla hundarna skötte sig jätte-
bra och accepterade helt deras tillfälliga 
spannmedlemmar. 

Sen blev det fikapaus och en hel del 
hundsnack kring den öppna elden. Flera 
nya förslag på aktiviteter kom på förslag. 
Bland annat iden om en viltspårkurs för 
polarhundar – mer om detta kan du läsa 
i en separat artikel. 

Fler bilder från dragträffen finns att se 
på hemsidan.

Trap Line Hauling Tiffany, ägare Johanna Kaati, Kalix/
Överkalix. Dragvana Tiffany var en god förebild för de 
mindre erfarna unghundarna. 

 Foto: Jeanette Larsson

På dragträffen fick hundar som ej tidigare arbetat tillsam-
mans bilda spann. Detta fungerade jättebra, oavsett ras, 
ålder eller kön.

 Foto: Jeanette LarssonVitim Magica De Hex rusar i snön 2007  Foto: Sofia DucemarkViti M i D H i ö 2007 F t S fi D k
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CH Nordvikens Larizza-Demina, 
vinnare av SKKs Bruksavelspris 2007

Bruksavelspris till 
PDP S(POLAR)CH NTCH Nordvikens Larizza-Demina

Följande av Nordvikens Larizza-Deminas avkommor ligger till grund för det till- 
delade priset:

    PDP SUCH S(POLAR)CH Nordvikens Nansen Na Zbloto 
    (Ägare Annica & Nisse Uppström)
    PDP SUCH S(POLAR)CH Nordvikens Natasha Na Zbloto 
    (Ägare Annica & Nisse Uppström)
    PDP NUCH NTCH S(POLAR)CH Nordvikens Nadja Na Zbloto 
    (Ägare Kristin Nørve & Morten Hølland)
    PDP S(POLAR)CH Nordvikens Ninutchka Na Zbloto 
    (Ägare Eva & Johan Hultberg)
    Nordvikens Umach Iz Midas 
    (Ägare Laila & Bernhard Mørland)
    Nordvikens Urosha Koroleva 
    (Ägare Laila & Bernhard Mørland)

Du som är uppfödare och/eller avelshundsägare (tik eller hanhund) har möjlighet att 
erhålla BUP (Bruksuppfödarpris) och BAP (Bruksavelspris) för din uppfödning och/eller 
avelshund. Om och när meriterna är uppfyllda, kontakta SKK, telefon 08-795 30 30 
för att rekvirera avsedd blankett. Lycka till!

Regler för SKKs bruksavelspris
Bruksavelspriset instiftades år 1956 och är ett erkännande åt de hundar, som visat sig 
vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av goda bruksdjur.
Bruksavelspriset utdelas endast en gång till varje avelsdjur, och som bevis för 
utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.  
Avelshund får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor. Minimipoäng 50. 
Avelstik får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 avkommor. Minimipäng 25. Poängen 
beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövras i Sverige, och endast en merit 
per avkomma får räknas. Samtliga avkommor ska dessutom ha erhålla lägst 3:e pris i 
kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning eller godkänd exteriörbeskrivning vid 
officiell korning eller godkänt vallhundsprov vid lokalprov ( gäller endast australian 
stock dog/working kelpie och border collie). 
Ägare som anser sin hund vara kvalificerad för SKK:s bruksavelspris, ska anmäla 
detta på härför avsedd blankett.

Regler för SKKs bruksuppfödarpris
Bruksuppfödarpriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, som 
i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/jaktprov.
Bruksuppfödarpris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för 
utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då ej tillgodoräkna sig poäng för 
hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats.

Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. Minimipoäng 35. Poängen 
beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige, och endast en 
merit per hund får räknas. 
Samtliga hundar ska dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell 
klass på utställning  eller godkänd exteriörbeskrivning vid officiell korning eller godkänt 
vallhundsprov vid lokalprov (gäller endast australian stock dog/working kelpie och 
border collie).
Uppfödare som anser sig vara kvalificerade för SKK:s bruksuppfödarpris, ska anmäla 
detta på härför avsedd blankett.

Efterlysning!
Vi efterlyser de polarhundar som genom åren mottagit SKK:s Bruksavelspris. Samtidigt 
vill vi även efterlysa de polarhundsuppfödare som mottagit SKK:s Bruksavelspris. 
Du som har vetskap om detta, kontakta redaktören Mia Karacs för att möjliggöra 
presentation i kommande nummer av Polarhunden.

Poängtabell för Samojedhund

Polarhundprov                        Poäng
Polarhundchampionat  5
Godkänt polarhunddragprov 
(PDP)    4
Godkänd polarhundtest A 3
Godkänd polarhundprov 2 2

Ch Nordvikens Larizza-Demina till höger i bild tillsam-
mans med sin halvsyster Ch Nordvikens Khatanga-De-

mina när de vinner WM-siler i Annaberg, Österrike, 2001
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Vi planerar att para Inca av Var-
gevass (e. Mørkki av Vargevass u. 
Lisa av Vargevass) med Fenrisulven 
Faste (e. Kvarnmyrens Two Moon 
u. SUCH Fenrisulven Freja). Både 
Inca och Faste gick större delen 
som ledarhundar i Nisses spann vid 
Femundlöpet 600.
Nisse och Annica Uppström 
Tel 0643-220 41 www.nordviken.nu

KENNEL ESKIPOT TRAIL’S

Siberian husky valpar födda 
070319 efter Frostland Kamtjatka 
S14698/2004 o Ojmanako’s Eros 
S35715/2003 för information  
kontakta Gunilla o Ulf Jönson på 
tel: 030352504 eller 0705574370

Medlemsannonser

ALASKAN MALAMUTE
Valpar väntas efter Hopi Point’s Griz-
ly Bear och Shannuq’s Howling Una.
Föräldrarna HD-AD rtg fria samt 
ögonlysta ua. Dragvilliga och starka 
föräldrar. Trevligt temprament på 
båda.
Väntas vilken dag som helst v 14.
Intresserade kontakta Nisse Ekegren
Shannuq’s Kennel 
Muskarbo 102 81591 Tierp
0293 - 52127 eller 070 - 5394069

Valpar väntas i slutet av maj efter 
vår USA-import SUCH Battlefield’s 
Potomac Twilight Chilli och SUCH, 
FINUCH, EECH, RUCH, INTUCH,  
Mackinaw’s Four Wheel Drive Die-
sel. Se mer på www.mackinaw.se

Kennel Mackinaw
Louis & Evy Liljedahl, 0951-230 40

Malamutevalpar planeras efter import- 
säd från mycket intressanta linjer och 
champions. Våra mkt meriterade och 
prövade tikar kommer att användas i 
kombinationen.

Christer Afséer och Kristin Esseth / 
Kennel Noatak - avlar för rastypiska 
hundar med drag.
Tel: 0280-83056, 
e-mail: esseth-afséer@telia.com, 
www.vildmarksupplevelse.se

Valpar väntas v.18, kanske redan 
födda.
Leveransklara juni v.26.
E. meriterad Masano’s Tornarssuq 
Sirocc och u. Shannuq’s Klondyke 
Tarka. Båda har HD A, AD u.a och 
ögonlysning u.a.
Ring för vidare info till Sandra eller 
Joakim.
Tel: 0520-36133 mob: 073-622 34 53 Valpar väntas e. Eastern Hill Hunting 

Hawk u. Wolverine Island´s Pumo Ri. 
Valpningen beräknas ske runt den 4:
e juni.
Maria Oscarsson, tel. 0942-23024

Valpar beräknas föddas v 18.
Föräldrarna har bägge HD A , AD 
u.a och är lysta fria från cataract & 
PRA.
E:Such Black Lotus Printing the X-
File - U: Silent Ridge Calamity Jane 
För mer info www.polartrax.net  eller 
kontakta Lena, Kennel Polar Trax på 
011-33 04 43 , polartrax@spray.se   

Valpar planeras till aug.efter HD/AD 
ua. ögon lysta ua föräldrar.
Utställda & dragmeriterade. 
Hanen S uch,genomfört Polardistans.
EM MD -04, Beaver trap trail, KM 
särna. Rasintresserade & friluftsfolk 
kan ringa för mer info. 
0643-501 10.  070-554 26 39. 
kennel Nordic sleddog’s.  
skuckudogs@hotmail.com
www.nordicsleddogs.se

GRÖNLANDSHUND

SIBERIAN HUSKY Siberian Husky valpar säljes, 
födda 2007-03-05 e. Stareek’s Ice-
man u. Snowtribe’s Hexa. För mer 
info ring Moon Glow’s Kennel, 
Kent 070-31 56 920 eller 
Manuela 021-230 95

Grönlandshundsvalpar väntas om-
kring den 20 April efter Nateq´s Sika 
S43812/2006 (N09715/03) och Tu-
vaq S27633/99
Båda hundarna har HD grad A.
Tuvaq har godkänt dragprov samt en 
1:a på utställning Ö-klass.
Föräldrarna är mycket sunda och har 
mycket bra dragegenskaper.
Tidigare parning med samma föräld-
rar har gett bra valpar.
Kenneth Kalén
0653-31052 (Hälsingland)

Medlemsannonser

Fodervärd till en 8 - årig siberian 
husky hanne, önskas under tiden  
aug - sept  2007 och Januari- juli 
2008 p g a utlandsjobb på Grön-
land. Mimer är en mycket trevlig 
siberian husky och är en riktig 
arbetsmyra i selen. 
Vi kör honom i 2- 3 spann pulkastil. 
Mimer gick Polardistans i 2 -spann 
pulkastil 2007. Han kan ses på Po-
lardistans hemsida bl a bilden med 
en hund som ligger på en bil. 
Hunden finns i Dalarna.
För ytterligare information ring 
023 513 55( kvällstid) eller skicka 
ett mail ameolsson@hotmail.com.

Vi planerar att para PDP Nord-
vikens Odessa Zima Krasiva (e. 
PDP S(POLAR)CH SUCH Nord-
vikens Nansen Na Zbloto u SUCH 
S(POLAR)CH NTCH Nordvikens 
Inja) med Nordvikens Tashow (e. 
S(POLAR)CH PDP Little Rocky’s 
Dennis u. PDP S(POLAR)CH NTCH 
Nordvikens Khatanga-Demina)
Annica och Nisse Uppström 
Tel 0643-220 41 www.nordviken.nu

SAMOJED
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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

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

Alaskan malamutes
-avlar för rastypiska hundar 

med drag

PROFILKLÄDER 

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. 

 
Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,  
mobil: 070/6670002

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

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com

0251 - 109 44
Pertti Lehtiranta 
Mia Karacs




