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Besök vår hemsida www.svenskahundfoder.se.
Där hittar du alltid ett foder som passar din hund. Tillverkas och marknadsförs av 

Svenska Hundfoder AB tfn 0500-45 13 90 - info@svenskahundfoder.se

TELLO HIGH-ENERGY är framtaget 
för hundar med högt energibehov, 
såsom jakt- och draghundar, dräktiga 
och digivande tikar samt till hundar 
som har svårt att hålla vikten.

TELLO PREMIUM är ett komplett 
kvalitetsfoder med mycket hög smak-
lighet. Passar till alla hundar och till-
fällen där det ställs höga krav på ett 
väl fungerande foder.

HIGH ENERGY / PREMIUM

TVÅ PRISVÄRDA FODER. 
BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION.

PROTEIN 30%
FETT 22%

PROTEIN 27%
FETT 16%
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POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben. 
Tidningen skall i första hand vara en informationskälla med rapportering om kommande 
och genomförda arrangemang och tävlingar i klubben.Tidningen skall också ge information 
om de polara spetshundraserna samt om hund och friluftsfrågor i allmänhet. 
Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året. 
Mars, juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige 
och övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs,  Västäng 3264,   796 91 Älvdalen

E-POST: polarhunden@glocalnet.net  Tel: 0251-109 44

Ansvarig utgivare: Per Agefeldt, Högfors Gustavsberg 327, 691 92 Granbergsdal 
tel: 0586-122 90, mobil: 070-592 36 13 
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs. (se grå rutan ovan)
Tryckeri: Grafiska Punkten, Växjö.

Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.)
För bokning, kontakta redaktör: Mia Karacs. polarhunden@glocalnet.net
 Västäng 3264, 796 91 Älvdalen
 Tel: 0251-109 44 

 Textsida: 1/1 sida 1/2 sida 1/4 sida
  1500:- 800:- 500:-
Medlemmar annonserar gratis under vinjetten MEDLEMSANNONSER i slutet av tidningen. 
Redaktionen mottager tacksamt material om polarhundar, friluftsliv och berättelser och resultat från aktiviteter 
m.m. som kan vara av intresse i POLARHUNDEN. Vi förbehåller oss rätten att sovra bland materialet samt att 
rätta och förkorta insända artiklar. Bilder emottages tacksamt. Fullständig bildtext inkl. fotografens namn skall 
bifogas. Alla bilder skall vara märkta med namn och adress samt medsänd ett färdigfrankerat returkuvert.

Omslagsfoto: Inskolning av samojedvalpar...  Foto: Annica Uppström 

Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 300:-, familjemedlem 50:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att ringa 
till Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser medlem-
skap i SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS. 
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Gunnel Åkerlind Nytomta gård, ED 80 686 94 Rottneros. Tel: 0565-604 46 
Mail: freddie.akerlind@swipnet.se 

ISSN 0282-1478

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

UTGIVNINGSDAGAR 2007:
 Nummer 1:  Manusstopp 15 feb. Utkommer v. 11 
 Nummer 2:  Manusstopp 11 apr. Utkommer v. 19 
 Nummer 3:  Manusstopp 6 juni Utkommer v. 27 
 Nummer 4:  Manusstopp 29 aug. Utkommer v. 39 
 Nummer 5:  Manusstopp 14 nov. Utkommer v. 51 



SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
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.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Per Agefeldt per.agefeldt@mailbox.swipnet.se 
 Högfors Gustavsberg 327 Tel: 0586-122 90
 691 92 Granbergsdal Mobil: 070-592 36 13

Sekreterare:  Agneta Nilsson Hörnlund sekreterare@sphk.se
 Sandbäcken 1
 542 91 Torsö Tel: 0501-199 54

Kassör: Gunilla Mellgren gunilla@bhc.se
 Torps-Viken 256 Tel: 0691-302 02
 840 12 Fränsta Mobil: 070-681 64 77

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Birgitta Sandin Tel: 0920-252248
Nedre Norra:  Pernilla Persson  Tel: 0670-12508
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-19852
Mälardalen: Britt Forsgren Tel: 08-550 930 43
Södra:  Johan Grönberg Tel: 0481-33020
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 80 99 
Grönlandshund: Anneli Rundberg annrun@spray.se
 Tel: 0503-400 65 
Samojed: Britta Sethsson britta.sethson@minmail.net
 Västanbäck 21,  905 93 Umeå 
 Tel: 090-13 38 53 
Siberian Husky: Birgitta Mjöberg kvarnmyrens@telia.com
 Dalgatan 51,  796 31 Älvdalen 
 Tel: 070-385 96 50

Tävlingsekreterare: Trude Mathisen barrongiz@icqmail.com 
 Sågtäckten 539,  820 72 Strömsbruk 
 Tel: 0650-740304, 073-0291 878
Utställningsekreterare:  Hélène Moubis voxcelestas@yahoo.se
 Åsen 205, 830 70 Hammerdal
 Tel: 0644-103 35, 0706-416 515
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Ännu ett nummer klart. Mitt första år och 
det känns rätt bra faktiskt. Har fått in lite 
rutiner på det hela. Det besvärligaste är nog 
fortfarande mailhanteringen och att försöka 
se till att allt som ni har skickat kommer med 
och inte glöms bort. 

Julen börjar närma sig. Och tyvärr alldeles för 
fort. Jag har inte hunnit börja handla ännu 
och det är inte många helger kvar. Dessutom 
så har ju snön äntligen kommit till Älvdalen 
så det där med att julhandla känns inte som 
en hög prioritet. Å andra sidan vet jag inte 
vad mina tonårsdöttrar skulle säga om jag, 
på julaftonen, sa: Jag har inte hunnit handla 
några julklappar. Fullt upp med hundarna :-). 
 Att sambon inte skulle bry sig vet jag ju, men 
hur gör man med barnen?

Reglerna för medlemsannonserna har änd-
rats lite grann. Från och med nästa nummer 
är det max. 15 rader per annons, vilket mot-
svarar ca. 500 tecken. Så tänk på det när ni 
skickar material till mig. 

Allt jag har kvar att säga till Er nu är:

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Njut av er ledighet, det är ett bra år med tan-
ke på hur de röda dagarna är, man behöver 
inte ta sååå många semesterdagar för att ha 
ledigt riktigt länge :-). Vet inte riktigt hur jag 
gör ännu. Om jag ska stänga tryckeriet eller 
inte.  Det är inte lika lätt när man driver eget. 
Finns det jobb så passar man väl på.

Ha det riktigt gott nu

//Mia

Alaskan malamuten SnoCrib Deep-
creek Chief, 7 v.

Foto: Johanna Kaati
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LEDAR
      SKALLET
WSA
Så har det då hänt, WSA (World Sleddog Association) har fått en svensk ordförande. 
Vid WSAs årsmöte i Völklingen, Tyskland valdes Janne Nordlöf till organisationens 
ordförande för de kommande tre åren. Han efterträder Bernd Keusemann som lett WSA 
sedan starten för tolv år sedan. Janne Nordlöf är välkänd och aktad i draghundskretsar 
i Europa, och han valdes med 90 % av de avgivna rösterna. Det här är, menar jag, ett 
tecken på den betydelse som Sverige och Norden har för draghundssporten i Europa. 
Det innebär naturligtvis också ytterligare krav på oss. Vi måste gå i första ledet när det 
gäller att utveckla draghundssporten med renrasiga polarhundar. Det innebär också 
ett ansvar att verka för att stärka organisationen. Situationen idag är inte optimal. Det 
finns för många europeiska organisationer som försöker göra samma sak samtidigt 
inom draghundssporten. Det måste vi, på sikt, försöka ändra på. Vi tjänar alla på att 
bli flera som jobbar mot samma mål i en europeisk organisation. Parentetiskt kan 
också nämnas att undertecknad valdes till vice ordförande i WSA. 

Var då allt bara positivt vid WSAs årsmöte? Nej så enkelt är det dessvärre inte. Visst 
fick vi igenom den förändring som vi motionerat om beträffande uppdelningen av 
raserna även i pulkastil och linkörning. Det innebär att en kategori omfattar alla 
raserna, och en annan omfattar grönlandshund, samojedhund och alaskan malamute. 
Alltså i praktiken en kategori för siberian husky, och en annan för övriga raser. Det 
är bra! Det som däremot inte är bra är att en motion som innebär att hundarna i 
nordisk stil ska köras på rad med fasta skacklar fick majoritet. Bevekelsegrunden för 
motionärerna var risken att köra över hundarna vid linanspänning. Vad vi än tycker 
så är det alltså det som gäller vid VM i Åsarna, och det är således bara att vända 
tillbaka till gamla tider.

Inför VM
I samband med kvalificeringstävlingarna för VM är det viktigt att, i möjligaste mån, 
följa WSAs tävlingsreglemente. Banlängder och åldersgränser finns angivna på SPHKs 
hemsida. För hundarna gäller att de ska vara minst 15 månader i sprintklasserna och 
18 månader i distansklasserna under tävlingshelgen. Enligt WSAs reglemente får inga 
dispenser lämnas.

Draghundsportförbundets årsstämma
Vid SDSFs årsstämma i Östersund valdes Ulf Jönsson från SPHK Gävle-Dala till 
skattmästa-re. I idrottskommittén invaldes Johan Grönberg från SPHK Södra och Inga-
Lill Bladh från SPHK Västra. Janne Nordlöf från Nedre Norra ingår i förbundsstyrelsen. 
Det här ger oss ytterligare kraft och det är ett förtroende att förvalta. Lycka till!

Exteriördomarkonferens
Vi har nu fått ett positivt besked från SKK att vi får anordna en domarkonferens under 
år 2010. Den kommer att förläggas till Trängslet som ligger i Älvdalens kommun i 
Dalarna. Det är hög tid att vi får träffa utställningsdomarna och informera dem om 
hur vi ser på våra raser och vad som är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att ha 
bra arbetande polarhundar som väl uppfyller rasstandarden för respektive ras. Det 
här kommer också att innebära mycket arbete för rasklubbarna. Det ska tas fram 
underlag och raskompendium som ska godkännas av SKK. Ett bra tips är att starta 
arbetet i god tid. Vi är framme vid våren 2010 fortare än vi tror!

Logotype
Hur ser vi ut egentligen? Ja det är faktiskt ett enda stort virrvarr. Vartenda distrikt har 
sin egen logga, och jag tror att detsamma gäller rasklubbarna. Så kan vi naturligtvis 
inte ha det. Vi skickar ingen gemensam signal, utan en mängd av olika signaler som 
gör det väldigt svårt att förstå hur vi hänger ihop. Det ska vi försöka att ändra på. 
Jodå, jag vet att det inte kommer att bli populärt överallt, men det måste ändå göras. 
Vi måste visa att vi är en organisation. Styrelsen kommer att lägga ett förslag till 
årsmötet 2008, och så får vi se vad beslutet blir.

Vinter
Här på Baståsen, som ligger i skärningen mellan Gästrikland, Hälsingland och Dalarna 
har vi i skrivande stund (medio november) c:a 15-20 cm snö och några minusgrader. 
Det är en bra början på vintern. Jag hoppas att det håller i sig och att vi alla får en 
bra vinter som ger oss möjligheter att njuta av snön tillsammans med våra fyrbenta 
vänner. Avslutningsvis ber jag att få önska er alla och era familjer en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Ha det!
Per Agefeldt, ordf.

Siberian huskyvalpen Wild Tribe’s Zaphy-
ras första bad , hon skuttade gladeligen  
i sjön.

Foto: Johan Hagberg 
Ägare: Wild Tribe´s kennel 
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SV

ENSKA POLARHUND

KLUBBEN

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Anna Niskanen, Roger Karlsson

Nedre Norra
Eva Höiem, Anna Lundström, Annica Fjällborg, Carina Landin, Clara Berlage, 
Jörgen Dahlberg, Martin Eriksson, Jens Hansson, Birger Voigt, 
Henning & Petra Vüst, Rebecka Öberg

Mälardalen
Cecilia Eriksson, Johan Wikström, Olof Ljungberg, Sanna Hietasaari, Emilie 
Stivnert, Jenny Wasserman

Västra
Marie-Louise Hansson Stenhammar, Theresia Hochålzer, Marie Johansson, John 
Magnusson, Carina Markert, Frida Björkman, Camlla Bengtsson

Södra
Christel Bengtsson, Jessica Danielsson, Paula Hernandez, Jan Klauser, Fanny 
Larsson, Martina Melander, Madeleine Carlsson, Tobias Staaf

Norge
Torbjörn Jörgensen, Line Löw

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.

Svenska polarhundlubben, har ett nytt rekord igen! Vi är nu över 1 400 medlemmar! 
Till oss ALLA, önskar jag en riktigt GOD JUL & ETT  GOTT NYTT – 2008. 

P.S Inte så märkvärdigt för alla er norr om Östersund (mitten på Sverige), men idag 
11/11 snöar det i Värmland, det bådar gott. D.S

Hälsningar Gunnel Åkerlind / medlemsansvarig

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 Bjursås, siberian husky
13 sept Tiveden, Västra
02 nov Hökensås, 
 alaskan malamute

2007
071215 Vinterupptakt, Koppången, Gävle Dala

2008
080102-080105 Ungdomsläger, Åsarna, Nedre Norra
080105-080106 Trettondagsrace i Nornäs med möjlighet att köra dragprov
080112-080113 KM Nedre Norra, Lillholmsjö, Obs-tävling
080118 Årsmöte, Grönlandshund
080117-080120 Vinterträff, Nederhögen, Grönlandshund
080201-080202 Polarhundmästerskap, KM Gävle Dala i Särna
080214-080220 Samojedveckan, Furudal
080216-080217 SHAM-draget i Nornäs med möjlighet för meritering för alaskan  
 malamute, siberian husky och grönlandshund.  
 Rasmästerskap för siberian husky
080217-080224 Malamuteveckan i Särna
vecka 10 2008 Polarhunds VM, Åsarna
vecka 11 2008 Polardistans
080315-080316 Fäbodraget 45 år, Gävle Dala
080329-080331 Beaver Trap Trail, Norråker, Nedre Norra
080427 Vagnsrace, Vaggeryd, Södra
080913-080914 Höstträff, Bjursås, Siberian Husky

Aktivitetskalender

Utställningar

Team Nordic sleddogs säsong 2007. Alaskan 
malamute och grönlandshund i spannet.

Foto: Malin Aspaas
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Ordförande
Per Skye 
tel: 0225-41121 
per.skye@telia.com 

Sekreterare
Anna Skye 
tel: 0225-41121

Kassör
Ulf Jönsson 
tel: 0303-525 04

Mediaansvarig & 
Webbmaster
Mats Gelotte 
tel: 0247-33241 

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

www.sphk.se/gavledala

Från ordföranden
Oj vad fort det går. Redan dags för vintersäsongen, årets höjdpunkt med gnistrande 
snö, fina spår och arbetsglada hundar. Det är vad jag hoppas på och hittills verkar 
det lovande. I fjol var det 7 grader varmt i skrivandets stund och hundar såg ut som 
grushögar efter en träningsrunda. I år har hundarna redan gått 4 vänder med släde.
Vi har haft en bra uppslutning på Gröna kortet utbildningen, även många kom till 
Vagnsracet i Ålheden. Det var också jättekul att det var många nya och nygamla 
medlemmar som kom. Annars verkar det vara VM i Åsarna som engagerar folk. Många 
ringer och frågar om våra uttagskriterium och de finns numera på våran hemsida. 
Vi jobbar också med att Polarhundsmästerskapet ska bli en lyckad tävling samt att 
Fäboddraget, som är kanske Sveriges äldsta ”tävling”, kan genomföras. Se separata 
annonser på dessa evenemang.
Ännu en gång hoppas jag att det blir en fin vinter och att många kommer ut på våra 
aktiviteter. Även om ni inte tävlar finns alltid behovet av en till funktionär.
/ Per

Välkommen till Särna och

SPHK Gävle Dala står som arrangör för Polarhundsmästerskapen 2008. En tävling 
för alla renrasiga polarhundar. Polarhundsmästerskapet är också en kvalificerings-
tävling inför årets VM, så därför tillämpas WSA:s regler gällande anspänning.

Klasser Sprint
Slädhundsstil 2-spann 2x5 km junior gratis
 4-spann 2x10 km  400 kr
 6-spann 2x15 km  400 kr
 8-spann 2x15 km  400 kr
Lina 1-spann 1x15 km  400 kr
 1-spann 1x5 km junior gratis
Pulka stil 1-4 hundar  1x10 km  400 kr
 1-4 hundar 2x15 km  400 kr
 1-4 hundar  2x30 km  400 kr
 1-2 hundar  1x5 km junior gratis
Vid start i 2 endagarstävlingar utgår 50% rabatt på andra starten
Klasser Distans
Slädhundsstil begränsad (3-6 hundar) 2x50 km 450 kr 
Slädhundsstil öppen (7-12 hundar) 2x50 km 450 kr 
Pulka stil 1-4 hundar  2x50 km 450 kr

A Siberian Husky 
B Alaskan Malamute, Samojed och Grönlandshund 

Dam och herr klasser i pulka stil och lina. Vid färre deltagare än 3 av endera könet blir det 
en gemensam klass i respektive stil. Vikter enspann 20 kg, tvåspann 40 kg, trespann 
55 kg och fyrspann 65 kg. om tik eller tikar deltar i spannet reduceras vikten med 5 kg. 

Sista anmälningsdag 11 januari 2008 till: Anna Skye  Djusa 117, 776 96 Dala 
Husby 0225-411 21 E-post  per.skye@telia.com. 
Betalning till SPHK Gävle Dala´s plusgiro 93 24 27-8 uppge namn och klass. 
Inga efteranmälningar.

Information Ulf Jönson 0303-525 04, 070-529 44 10, Anna och Per Skye 0225-411 21
OBS Veterinärbesiktning sker på torsdag eftermiddag/kväll. Märkning enbart chip
Tävlingen är förlagd till fredag och lördag, och avslutas med middag och prisutdel-
ning på lördag kväll. Middagen kostar 150 kr. Middagen beställs hos Anna Skye 
Enklare servering vid start och målområdet.
Boende bokas på Särna Camping tel 0280-830 02 eller 070-652 28 02

Varmt Välkomna till SPHK Gävle Dala, 
Polarhundsmästerskapet och Särna

Gefjy och Ull, alaskan malamute, får smaka på 
kött

Foto: Malin Aspaas
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SPHK Gävle-Dala inbjuder till anrika

den 15-16 mars 2008

Fäboddraget är ett tvådagars lopp i naturskön dalamiljö på Orsa Finnmark. 
Passar både för motionärer som tävlingsåkare, både pulkastil och slädhundstil.
Det finns numera två distanser: 2x30 km och 2x15 km. 
Priset är den traditionella Gustafspinglan som alla deltagare som fullföljt loppet 
får samt ett vandringspris till den klubb med flest deltagare i mål.

Regler enligt Svenska Draghundsportförbundet.
Start och mål vid Rosentorpsvägen.
Banlängd 2x30 km och 2x15 km både pulkastil och slädhundstil.
Anmälan per post: Anna Skye Djusa 117, 776 96 Dala Husby.
E-post: lena.e.lindberg@banverket.se 
Uppge namn, adress, tel nr: antal körda fäboddrag, klubb och ras.

Anmälningsavgiften är 400 kr för 2x30 km och 300 kr för 2x15 km som betalas 
till plusgiro SPHK Gävle Dala 93 24 27-8. 
Sista anmälnings- och betaldag är 080302.
OBS Inga efteranmälningar.

Enklare servering på start och målområdet.
Logi: Gratis tältplatser vid start/mål. Övrigt boende kontakta Kristina Sundin 
Orsa 0250-441 95, Karin och Owe Dobbert Rosentorp 0250-239 10, Noppikoski 
Vandrarhem 0250-830 00.
Det finns möjlighet till dusch, bastu och badtunna i Rosentorp (förbokning av 
tunnan och bastun innan start)
Information Per och Anna Skye 0225-41121 073-661 67 78

SPHK Gävle Dala önskar Er alla, gammal som ung, 
nya som erfarna, till en trevlig hundkörar helg  på Koppången

Mellandagsträff i Evertsberg
Den 27:e till 30:e december är det ”Mellandagsträff” strax utanför Evertsberg, 
Dalarna.

En jaktstuga är bokad i den lilla byn Tvåråberg, och sover gör vi på golvet med 
liggunderlag och förslagsvis sovsäck. Eftersom det är ett enkelt boende, blir det 
även en låg kostnad: 50 kr/natten och person. Dusch och bastu finns tillgängliga i 
Evertsbergs bystuga ca 10 km bort. Ingen extra kostnad för detta.

Denna träff är både för dig som är ny och för dig som är erfaren. Skoterleden går 
direkt utanför stugan, så många mil finns det att köra om man så vill. För dig som 
är ny och kanske har din första hund, är detta ett ypperligt tillfälle att kanske få 
lära känna andra eller prova din hund tillsammans med en äldre erfaren hund 
framför släden. Detta är ett bra tillfälle för alla att få njuta av snö, vacker utsikt 
och underbar natur!

Förslag på gemensam, enkel middag fredag eller lördag kväll finns, vid tillräckligt 
många intresserade. Maxkostnad 50 kr. Säg till om du är intresserad av detta vid 
anmälan. Hoppas vi syns!

För anmälan: maila till ulrica@project.se alternativt skicka sms på 070 – 257 26 19. 
Ring om du har frågor. I anmälan talar du om följande: namn, hur många människor, 
hur många hundar samt om intresse för den enkla middagen finns. Vill du bara 
komma någon av dagarna är det helt ok, skriv då vilka dagar du kommer i anmälan. 
Välkommen! 
 Ulrica Öhman

Ophir & Lösset har missuppfattat slädhundens uppgift... Foto: Malin Sundin
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Hej

Eftersom vi i Mälardalen inte har resurser att ordna ett eget KM så kör vi tillsam-
mans med Gävle-Dala i samband med polarhundsmästerskapet vecka 5 i Särna så ni 
anmäler er till  Gävle-Dala  och sen delar vi ut priserna efter hur ni kommer in i mål 
och placerar er. Det är till stor vikt att det är bra spår att köra på med snö framför allt 
för er som ska köra VM. Sen behöver vi några frivilliga funktionärer som kan hjälpa 
till med diverse göromål inför tävlingen. Ni som kan ställa upp kontaktar Anders, 
framför allt är det till stor vikt att alla hjälps åt med tanke på kommande år så vi kan 
ordna eget KM 2009 i vårat distrikt.

Höstutställningen i Herrfallet genomfördes med ett stort deltagande ca 170 hundar 
anmälda. Och många  tyckte att Arboga var en bra plats så  vi ska försöka behålla 
den platsen för kommande år. 

Gröna kortet: Det kom in många anmälningar så vi kommer att ha utbildning vid 
flera tillfällen så alla får chansen till utbildning.

Arbetsgrupperna ser ut så här:

Utställning: Britt Forsgren, Ann-Charlotte Lidgren, Yvonne Wahlström.

Dragsport: Freddy Jimenez, Anders Larsson, Lollo Werra, Sofia Ducemark, Pelle 
Ducemark,  Alf Jakobsson och Kent Hjelm.

Övriga aktiviteter: Peter Wahlström, Madde Eriksson, Eliza Tiirikainen, Elisabeth 
Styffe och Torhild Lamo.

Meningen med dom här arbetsgrupperna är att dom ska samarbeta med varandra i 
respektive grupp och tillsammans ordna aktiviteter.

Ni som är medlemmar kan komma med förslag och även ordna någon aktivitet det 
är bara att kontakta någon av oss så sätter vi ut på hemsidan, det behöver inte kosta 
nåt om alla tar med sig egen förtäring. Tex  klövjetur, dragträning, eller bara träffas 
vad som helst.

Till sist håller vi tummarna för våra medlemmar som ska köra VM 2008 och önskar 
dom lycka till.

Och vi hoppas att vi får snö
hälsningar Britt med styrelsen

http://malardalen.sphk.se

Ordförande
Britt Forsgren 08-550 930 43

Vice ordförande
Peter Wahlström 08-590 87712

Sekreterare
Anders Larsson 08-591 433 82

Kassör
Madelene Eriksson 0581-620 623

Ledamot
Freddy Jimenez 08-712 97 33

Suppleant
Lollo Werra 070-6001294

Suppleant
Elisabeth Bjur Styffe 0171-417202
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SPHK MÄLARDALEN INBJUDER TILL 
OFFICIELL UTSTÄLLNING 

LÖVUDDEN VÄSTERÅS 2008-05-01
Domare alaskan malamute och samojed: Kerstin Einarsson.
Domare siberian husky och grönlandshund: Gunilla Sandberg.

ANMÄLNINGSAVGIFT: 
Valpar    (4-6 månader) (6-9 månader) 100 kr 
Juniorklass  9-15 månader 250 kr 
Unghundsklass  15-24 månader 250 kr 
Bruksklass 250 kr 
Öppen klass   från 24 månader 250 kr 
Champion klass 250 kr 
Veteran klass  från  8 år 150 kr 
Veteran klass över 10 år gratis

Från och med den tredje fullbetalande hunden reduceras priser med 100 kr per 
hund, som fullbetalande hund räknas inte valpar och veteraner.

OBS. Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen.

Sista anmälningsdagen 2008-04-01.

Anmälningsavgiften sätts in på pg. 293110-3 SPHK Distrikt Mälardalen.

Anmälan sändes till: Ann-Charlotte Lidgren 
 Parkvägen  16 c 
 762 51 Rimbo 
 ann-charlotte.lidgren@telia.com

Vid frågor kontakta: Britt 08-550 93043 
 Ann-Charlotte 0175-70248 
 Yvonne 08-590 87712 
 Eva 019-243078 
 Ingrid 0586-12290

Ägare till fjolårets BIR-hundar tag med vandringspriser och statuer.

Logi: Lövudden Hotell / vandrarhem 021-185230 Camp: 021-140279

VÄLKOMNA

Sphk Mälardalen var inbjudna till Samojedringens träff i Fjällnora, utanför Uppsala, 
den 14 oktober. 
Britt, Anders, Peter och Yvonne åkte dit med hundar, linor och 3-hjuling. Vi hjälptes åt 
att träna hundar på en kort bana några timmar. Där fanns många duktiga draghundar 
(c:a 51 st) och intresset för dragträning från c:a 40 st hussar och mattar var stort. 
Efteråt bjöds det på grillad korv, kaffe och läsk. En mycket rolig och trevlig träff. 
Jag hoppas att sammanslagningen av klubbarna genomförs så att vi får fler aktiva 
medlemmar i olika aktiviteter runt om i Mälardalen.

Anders Larsson SPHK Mälardalen

Polaris Brun och Röd nu för omg, leverans

polaris annons.indd   1 2008-02-15   16:46:21

”Chiliway’s Black Barrel ”Chess” och Chiliway’s 
Bowmore Voyager ”Scott” på cykeltur med Jan-
ne Berzén.” Foto: Camilla Dehlin-Johansson 
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Norsk Polarhundklubb ønsker svenske løpere velkommen til 

LØPSHELG PÅ FEMUNDTUNET 
29 FEBRUAR TIL 2 MARS 2008

Sted: Femundtunet  ligger i grensetraktene mellom Sverige og Norge i naturskjønne 
Drevsjø kommune, 28 mil nord for Oslo. 

Innkvartering  og  middag på lørdag bestilles direkte hos Femundtunet innen  
16. februar: tlf: + 47 62 45 90 66, http://www.sjumilskogen.no/ny/femundtunet. 
Priser: Leiligheter, hytter, enkle og doble rom fra kr 300,- til kr 850,- pr døgn. Mid-
dag ca kr 150 for alle over 14 år og 75 kroner for barn. 

LØP.
Polarhundløpet ( P-LØPET): ca 100 km. Åpent for registrerte hunder av NP`s raser. 
Klasser: Nordisk: 1-, 2,- og flerspann(3-5 hunder), felles dame- og herreklasse. Slede: 
4-, 6- spann, åpen klasse (inntil 12 hunder). Obligatorisk utstyr i samtlige klasser. 
Løpet går i fjellterreng. Egen gjesteklasse for sibirian husky.
Pris kr 650,-. Påmeldingsfrist 16 februar 2008.

5-mila: mellom ca 50km. Åpent for reg. hunder av NP`s raser. 
Klasser: Nordisk: 1- og 2-spann, felles dame- og herreklasse. Slede: 4- og 6-spann.
Obligatorisk utstyr som for P-løpet. Egen gjesteklasse for sibirian husky.
Pris kr 550,-. Påmeldingsfrist 16 februar 2008.

PÅMELDING/BETALING INNEN 16 FEBRUAR 2008.
Til konto 51360570057. Norsk Polarhundklubb v/ Silje Trannum, Turistvegen 68, 
2390 Moelv, +47 95142656, e-post: s85trannum@hotmail.com. NB! Husk merk 
innbet. med spannkl, navn, tlf nr.

Ved for sen betaling økes prisen med 20%. Endring av spannklasse etter 27. februar 
medfører et tillegg på 10% dersom ikke veterinærattest fremvises.

Premiering: Beste tredjedel i hver klasse. I tillegg vil det bli trukket flotte sponsorgaver. 

Fredag 29. februar: Kjøremøte kl 21:00. Husk regnr og vaksinasjonsattest /span-
nopplysningsskjema. Trekking av startrekkefølge. Påmelding til søndagens løp

Lørdag 1. mars: Start for P-løpet kl 08:00 og for 5-mila kl 08:30. 

Søndag 2. mars: En-spanntest (ca 10 km). Gratis. Snørekjøring og 4-spann slede (ca 
10 km) kr 50,-. Barneløp: Gratis. Påmelding innen lørdag.

Utstyr: Utstyrsliste vil bli lagt ut på www.polarhund.no under Løpshelg på Femundtunet. 

Ytterligere informasjon vil bli lagt ut på Norsk Polarhundklubbs hjemmesider: 
www.polarhund.no. 

Ja så sitter man här med ett brutet ringfinger och kollar på snön utanför fönstret. 
Ingmar är ute och kör med hundarna och kommer in och rapporterar att de verkligen 
är på hugget. Själv kan jag bara längta och hoppas att snön är kvar om tre veckor 
när gipset är borta.

Ledsen är jag också av andra skäl. Det finns de som använder sina hemsidor och 
gästböcker för att sprida förtal, ondsint skvaller och allmän dynga. Stundtals når 
diskussionerna sådana nivåer att det hotar att skada rasklubben. Från styrelsen 
vädjar vi nu om att folk ska sansa sig och att läsa på SKKs hemsida om vad som står i 
brottsbalken och vilken webpolicy SKK har. Vi vädjar också om att ni som har aktiva 
gästböcker håller ordning på inläggen så att det inte dyker upp några kränkande inlägg. 
Vi för också en diskussion med SKK om när medlemmarnas ansvar tar slut, styrelsens 
ansvar tar vid och när SKK finner anledning att lägga sig i.

Vi är ju ändå alla ägare och en del är också uppfödare av en av de allra vänligaste och 
go’aste hundraserna som finns. Varför kan inte hundens temperament få smitta av 
sig lite på alla oss ägare? De diskussioner som flammar upp med jämna och ojämna 
mellanrum skadar inte bara rasklubben utan kan också ge den vackra och stolta 
samojedhunden ett dåligt rykte.

Vill också påminna om en av paragraferna i grundstadgan
Det åligger varje medlem i SKK-organisa tionen:
…….. att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK 
eller dess medlemsorganisationer.

För övrigt hoppas jag att ni inte glömmer bort diabetes projektet i Uppsala. Det är ett 
jättespännande och viktigt projekt. Svenska forskare ligger i forskningsfronten i världen 
i detta fält som kan få stor betydelse inte bara för våra älskade hundar men också för 
de tvåbenta varelser som kallas människor. Till förra arbetshelgen med SPHK-styrelsen 
föreslog jag faktiskt att dessa framstående forskare borde få bli hedersmedlemmar i 
SPHK. Fick inget gehör då, men kanske längre fram.....

Britta Sethson ordförande

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: 013-583 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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NORDISKT SAMOJEDMÄSTERSKAP I DRAG 
16 – 17  FEBRUARI 2008

PLATS: Ore Fritids Stugby & Camping i Furudal, ca 4 mil norr om Orsa. OBS! 
För mästerskapsstatus krävs tre startande i varje klass. Vid få startande i en klass 
slås klasser ihop.

LÖRDAG:  SÖNDAG:
Slädhundstil 4-spann ca 10 km Slädhundstil 4-spann ca 10 km
Slädhundstil 6-spann ca 10 km Slädhundstil 6-spann ca 10 km
1-spann pulkastil herr ca 10 km 1-spann pulkastil herr ca 10 km
1-spann pulkastil dam ca 10 km 1-spann pulkastil dam ca 10 km
Öppenklass pulkastil herr ca 10 km Öppenklass pulkastil herr ca 10km
Öppenklass pulkastil dam ca 10 km Öppenklass pulkastil dam ca 10km 
Linkörning herr och dam ca 10 km Rekryteringsklass och Juniorklass 

Slädhundstil och pulkastil är en 2-dagarstävling där segraren utses på söndagen. 
Helgens tävling är samtidigt ett provtagningstillfälle för polarhundsprov 2. På lör-, 
sön-, mån-, tis- och onsdag finns det möjlighet att avlägga Polarhundtest A.
Tisdag och onsdag, 19 – 20  februari: Tillfälle att avlägga Polarhundtest B, 
2x30km. 

Linkörning, rekryteringklass och juniorklass är inofficiell. Rekryteringsklassen är 
öppen för dig som aldrig kört rekryteringsklass eller tävlat tidigare.

STARTAVGIFT: Pulkastil NM 350 kr (2-dagarstävling)
   Slädhundstil NM 350 kr (2-dagarstävling)
 Rekryterings klass  50 kr (inofficiell)
 Linkörning  100 kr(inofficiell)
 Juniorer Gratis
 Polarhundtest  A 100 kr (per dag och hund)    
 Polarhundtest B 250 kr (2-dagarstest 19-20/2)

ANMÄLAN: Endast skriftlig anmälan sändes till: Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp 1, 
585 99 Linköping. Tfn: 013-583 73 e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com 
 SISTA ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSDAG: 2008-02-01 (Obs! gäller 
dragtävling) Anmälan är bindande. Efteranmälan kan tas emot, men endast i då 
befintliga klasser och mot en extra avgift av 100kr.
POSTGIRONUMMER: 23 83 54-5, SPHK:s rasklubb för samojed.
ESDRAS:s regler, översatt till svenska gäller. Förarlicens och medlemskap i SKK 
eller SPHK krävs (eller motsvarande utländsk organisation).
För utlandsägd hund påminns om att kopia på registreringsbeviset ska medtagas 
till dragtävlingen. Gäller alla hundar oavsett om de deltagit förut eller inte.

Ni som har vandringspriserna till dragtävlingen, kom ihåg att ta med dessa.

SPHK:s RASKLUBB FÖR SAMOJED INBJUDER TILL 
SAMOJEDERNAS VINTERTRÄFF  

14– 20 FEBRUARI 2008

OFFICIELL UTSTÄLLNING FREDAGEN DEN 15 FEBRUARI
(Endast samojeder)

PLATS: Ore Fritids Stugby & Camping i Furudal
DOMARE: Freddie Klindrup

ANMÄLAN: Endast skriflig anmälan sändes till 
Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. Tfn: 013-583 73
e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com 
Anmälan via email. Kontrollera att bekräftelse kommer inom 3 dgr, annars ring 
Fredrik

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4 – 6 mån, 6 – 9 mån   125 kr
Junior-, bruks-, unghunds- och öppenklass  250 kr
Championklass   250 kr
Veteranklass 8 – 10 år     180 kr
Veteranklass över 10 år   GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  100 kr/hund

SISTA ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSDAG: 2008-01-05 efteranmälan i 
mån av plats tom.  2008-01-14 mot en extra avgift på 100 kronor / hund. 
(Obs! Gäller utställningen)
POSTGIRONUMMER: 23 83 54-5, SPHK:s rasklubb för samojed
För utlandsägd hund påminns om att  kopia på registreringsbeviset ska medtagas 
till utställningen. Gäller alla hundar oavsett om de deltagit förut eller inte.

Ni som har vandringspriserna till utställningen, kom ihåg att ta med dessa.. 

STUGBOKNING sker direkt till stugbyn på telefon: 0258-107 00, så hjälper de 
till så gott de kan. Då det är lite svårt med boende så därför önskar vi att ni bor 
ihop så mycket som möjligt, så fler får bo på området.

GEMENSAM MIDDAG: På lördag kväll blir det gemensam middag direkt efter 
årsmötet.
Anmälan till middagen till Britta Sethson på telefon 090-133 853 eller via mail 
på: britta.sethson@minmail.net senast den: 1/2-08



22   Polarhunden 5/2007 Polarhunden 5/2007   23

snår och höga stenpartier, klippor. Det var verkligen upp och ned och förbi buskage. 
För Aslan var det väl ingen svårighet att följa spåret, men jag som höll i spårlinan 
och skulle hänga på, jag fick verkligen jobba. Jag tog Aslan av spåret ibland för att 
spåra förbi risiga buskage. Hunden ska spåra ljudlöst och jag fick naturligtvis inte 
prassla i buskarna.  Här och där stannade Aslan upp och sniffade och vädrade högt. 
Han rundade, gick tillbaka för att komma på spåret igen. Aslan slog gärna i spåret, 
han kryssade för att känna efter var spåret gick. Jag tänkte ibland att nu har han väl 
tappat bort sig. Men ”Lita alltid på hunden” hade ju mina kursledare sagt. ”Ha tillit 
till din hund. Vänta och se vad den gör. Hunden vet vad han gör.”

När vi hade spårat en dryg halvtimme skulle vi uppför en liten bergsknalle. Aslan 
stannade upp, vädrade och lyssnade. Svansen gick fram och tillbaka. Han satte sig 
ned. Jag stannade också och pekade mot ett snår. Skytten gick tyst fram och kikade. 
Alldeles intill, under ett par granar såg vi den rödbruna kroppen av ett rådjur.  Skytten 
tog fram sitt gevär. En smäll och rådjuret var borta.

Aslan fick gå fram och nosa. Mycket beröm. Matte var stolt och glad, kunde knappt 
hålla tillbaka tårarna. Min stora pojke!  Min duktiga hund!  

En instruktör sade till mig en gång under en kurs att det bästa man kan göra för att 
träna självförtroendet hos hunden är att låta den använda nosen. Detta tips fick jag 
av honom. Det kan man börja med.

Man kan låta hunden spåra sin favoritleksak. Ta med hunden ut och bind honom vid 
ett träd. Gå framåt en bit – hela tiden så att han ser dig. I slutet av spåret lägger du 
sedan leksaken. Gå inte tillbaka till hunden i samma spår utan gå en annan väg. Säg 
”sök” till hunden och ge mycket beröm när han hittar sin leksak.

Tips!  Jag brukar ibland göra ett korvspår om jag inte har tillgång till blod. Jag river 
upp en liten fläck i skogen eller gräsmattan och trampar ner ett par korvbitar. Då luktar 
det korv om mina skor.  Så går jag en bit in i skogen, eller på gräsmattan, och lägger 
här och där en bit korv och i slutet av spåret lägger jag en stor bit korv. Så hämtar jag 
hunden och låter den nosa på platsen där jag trampat ner en korvbit och säger ”sök 
spår”. Mycket beröm när hunden hittar korvbitarna. 

När jag gick min första eftersökskurs, en intensivkurs på tre dagar, sade kursledaren till 
mig. ”Du har en ovanlig hund. Jag har aldrig haft en samojed på någon eftersökskurs 
förut, men han är duktig.”

Louise Bonta
Nedre Norra

Vet ni hur stor del av hjärnan hunden använder när den nosar och söker?
Hela 35 % av hundens hjärna används vid nos- och sökverksamhet. Vi människor 
använder ca 4-5 % av vår hjärnkapacitet. Där ligger vi minsann i lä.

En kväll för något år sedan ringde telefonen hemma hos mig på juldagskvällen. Ett 
par av mina vänner hade varit ute för att jaga rådjur. När en av dem stod på pass gick 
en ståtlig bock förbi. Han siktade och sköt men missade och rådjuret försvann in i 
skogen. Han var inte säker hur pass skadat djuret var men att det var skadat visste 
han, eftersom det var rätt mycket blod på skottskadeplatsen. Var skottet hade träffat 
någonstans kunde han inte heller berätta. Han och de andra jägarna hade följt spåret 
en bra bit in i skogen i hopp om att hitta rådjuret, men utan resultat. Blodspåren 
upphörde och de hade vänt tillbaka eftersom det började mörkna och det var rätt så 
oländig terräng. Klockan var runt 8 på kvällen när han ringde och han undrade nu 
om jag kunde komma med min samojed Aslan dagen därpå för att söka efter rådjuret. 
Aslan, som inte finns kvar längre tyvärr, var en duktig eftersökshund. Jodå, nog kunde 
vi det alltid. 

Sagt och gjort. På morgonen annandagen klockan 8 träffades vi. Det hade snöat mycket, 
ca 25 cm,  under natten och det var svårt att ta sig fram med bil men dagen var klar 
och det var ca 5 grader kallt. Min kamrat och jag träffades och han visade mig var 
han hade stått när han sköt, från vilket håll rådjuret hade kommit och var det hade 
stått när det blev träffat av skottet. Han pekade också ut i vilken riktning han trodde 
att djuret hade gått efter påskjutningen och berättade att han och de andra hade gått 
runt och letat efter rådjuret. Hmm…., tänkte jag, inte bra, att trampa omkring i spåret; 
det bara förvillar hunden när den skall börja spåra. Var börjar spåret egentligen och 
vart leder det? Och med all snö sen! Hur kommer Aslan att klara det här?

Jag satte Aslan en bit från skottskadeplatsen och gick fram för att undersöka den. 
Det hade kommit mycket snö så det var naturligtvis svårt att se något, men för Aslan 
var det viktigt att känna igen rutinerna och han satt lugnt kvar och tittade intresserat 
på. Han hade ju varit med förut så han visste vad det handlade om. Därefter gick jag 
tillbaka till honom, tog av honom kopplet och satte på spårselen. Nu var det alltså 
jobb. Så fick han gå fram till skottskadeplatsen och lukta. Han fick kommandot ”Sök 
spår!” Aslan började med att gå med nosen i backen och söka lågt för att plocka upp 
vittringen efter rådjuret. Svansen gick fram och tillbaka hela tiden. Det märktes att 
han var motiverad och tyckte det var kul. Eftersom jägarna hade trampat runt tog 
det en liten stund innan han hittade spåret. Men så bar det iväg. Aslan först, sedan 
kom jag bakom med spårlinan i handen och sist en skytt. Terrängen var oländig, risiga 

Text: Louise Bonta
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KALLELSE 
SPHK:s rasklubb för samojed kallar till årsmöte 

lördagen den 16/2-2008 kl: 16.00  Plats: Furudal. 

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. 
Motioner skall vara styrelsens sekreterare 

Linda Almquist Gerstorp Tjärarp 1 585 99 Linköping 
tillhanda senast 18/1-2008.

Meriteringstillfällen för samojed under vintern 2008
 Är det något meriteringstillfälle ni saknar så vänligen hör av er till meriteringsansvarig 
Linda på tjararpssamojederna@hotmail.com så snart som möjligt.

Januari
Nornäs 5-6/1 – 08   Polarhundstest A och Polarhundstest B
Lillholmsjö 12-13/1-08 Polarhundstest B. Polarhundsprov 2 för slädekipage.  
 Ingen meritering för nordiskt pga viktreglerna. 
 Utanför tävlan kan ev polarhundstest A köras.
Hamra 26-27/1-08 Polarhundstest A

Februari
Särna 1-2/2-08 Alla prov möjliga
Furudal NM 16-17/2-08  Polarhundsprov 2
Furudal 19-20/2-08  Polarhundstest B
Furudal 16-20/2-08  Polarhundstest A ett tillfälle / dag dessa dagar kommer att ges.  

Mars
VM Åsarna 7-9/3-08 Polarhundsprov 2 och Polarhundstest B för slädekipage.  
 Ingen meritering för Nordiskt pga viktreglerna. 
Fäbodraget  15-16/3-08 Polarhundstest B och Polarhundsprov 2 ev polar- 
 hundstest A
Polardistans  v11 Polarhundsprov 2

Norge 
P-löpet ( Polarhundstest B) och Norsk vintersamling (Polarhundstest A ) men vet 
inte datum för dessa ännu.
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Hej på er i Stugorna
Just nu sitter jag, den 16 nov, och tittar ut över ett vitt landskap. Den första snön kom 
för ett par dagar sen. Tyvärr för lite för släde och för mycket för vagn.
Men den snö som har kommit försvinner troligen över helgen så träningen kan komma 
igång igen.
 Som tur var så kom inte snön till årets upplaga av Kosta off Snow. Som alla nog vet var 
det i år klassat som Riks Mästerskap på barmark. Resultatet kan ni gå in på Södras 
hemsida och läsa och även på Svenska draghundsportförbundets sida. Tillställningen 
avlöpte väl, inga allvarliga skador inträffade. Hundarna sprang på bra och folket verkade 
ha trevligt.  Så summan av kardemumman är att södra har haft ännu en trevlig träff. 
Södra har också haft en Gröna Kortet utbildning i höst. Sammanlagt vad det 18 stycken 
som genomförde kursen i Vaggeryd. 
Ja nu framöver börjar den verkliga träningen för VM. Till en början med träning på 
grusvägar och vagn, senare förhoppningsvis på snö med släde.
Även en hel del slädtävlingar är inbokade under vinten.
Nu får ni har en trevlig och förhoppningsvis VIT jul så hörs och ses vi på någon tävling 
eller träff framöver.

Ordf. Johan Grönberg

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

www.sphk.se/sodra

Sekreterare
Mari Christoffersson 
tel: 0474-405 75
mari.christoffersson@bahnhof.se

Kassör
Anne Andersson Grönberg 
tel: 0481-330 20 

sphksodra@passagen.se

SPHK Södra inbjuder till

OFFICIELL UTSTÄLLNING
lördagen den 26 april 2008

Plats: Vaggeryd     Domare: Lennart Edfors

UPPLYSNINGAR:  Eva Skullman 011-740 81 eller Fredrik Petri 013- 583 73

ANMÄLAN  på SKK:s tresidiga blankett (en sida per hund räcker)/ SPHK´s blankett 
skickas till Fredrik Petri Gerstorp Tjärarp1 585 99 Linköping eller till 
tjararpssamojederna@hotmail.com (om ni mailar kommer bekräftelse 
inom ett par dagar, annars ring )

ANMÄLNINGSAVGIFTER:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 100 kr
Juniorklass, unghundsklass, öppen klass
championklass, bruksklass 220 kr
Veteranklass 8-10 år ( obs från 8 år nu) 180 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass 100 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2008 04 02 efteranmälan mottages i mån av plats tom. 
den 2008 04 15 mot 50 kr extra / hund.  Postgiro: 4753981-2, SPHK Södra.

Ni som vann vandringspris förra året ombeds ombesörja att dessa kommer till  
utställningen!

Dom som vill kan stanna och tälta eller bo på vandrarhemmet som finns i närheten. 
(adventure krokavadet vandrahem 0705-767206) På lördagen efter årsmötet så kan 
vi grilla och ha trevligt tillsammans.På söndagen är det tänkt att dom som vill kan 
köra lite vagn på det fina motionsspåret.

På lördagen håller SPHK södra sitt årsmöte efter utställningens slut, se separat 
kallelse.

Trycksaker, skyltar, original, klädtryck m.m.

exempel:
Almanacka med Dina favoritkort 189:-/*139:-
T-shirt med egen text/logga 109:-/*89:-
Pussel med Ditt favoritkort 99:-/*89:-
Bildekaler, ring för offert
Skyltar, ring för offert
*= pris för följande i samma bildserie

Mia´s tryckverkstad   Bondgårdsvägen 3   796 31 Älvdalen
0251-105 70   076-136 22 77

www.mias-tryckverkstad.com
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Femundlöpet 2008
Så är det återigen dags för en av säsongens stora långdistansevenemang Femundlöpet 
2008, Europas största långdistanstävling. Tävlingen invigs den 30 januari och pågår 
till den 5 februari.
Femundlöpet är en öppen långdistanstävling för både blandraser och renrasiga hundar 
såsom siberian husky, alaskan malamute, samojed och grönlandshund. För siberian 
husky är tävlingen på försök ett meriteringstillfälle. Deltagarna tävlar i två klasser F 
600 (12 hundar) och F 400 (8 hundar). 

F 600 startar den 31 januari, mitt inne i Röros centrum. Framför sig har förarna ca 
625 km. Efter banan ska de passera 7 checkpunkter. Den kortaste etappen mellan 
checkpunkterna är 30 km och den längsta 120 km.

F 400 startar den 1 februari. Framför sig har förarna ca 405 km. Efter banan ska de 
passera 5 checkpunkter. Där den kortaste etappen mellan checkpunkterna är 30 km 
och den längsta är 85 km.

Båda klasserna har två obligatoriska vilor, en på sex timmar och en på åtta timmar. 
De första förarna beräknas komma i mål den 4 februari.

Följ de svenska deltagarna på Femundlöpets hemsida. Här kan man på ett bra och 
överskådligt sätt följa deltagarna under tävlingens gång på www.femundlopet.no

Anders Hörnlund

Dopingbestämmelserna ska skydda hunden - från förarens tävlingsiver!
En viktig bakgrundsfaktor till de dopingbestämmelser vi nu levt med i drygt 10 år var in- 
förandet av toto på hundkapp, då både hundorganisationerna och ansvariga myn-
digheter krävde tydliga regler så att hundar inte skulle dopas och så att mindre goda 
kapplöpningshundar inte skulle avlivas på löpande band. I samband med detta tog man 
ett helhetsgrepp på djurskyddsfrågorna vid all form av tävling, prov och utställning. 
Även tidigare hade det ju som bekant varit förbjudet att exempelvis färga hundarnas 
päls och nos på utställning.

Det kan inte nog understrykas att huvudmotivet till de nuvarande dopingbestämmel-
serna är djurskyddet. Detta måste betonas, eftersom det annars blir svårt att förstå att 
sådana åtgärder som smärtstillande medel, akupunktur, kiropraktik mm skulle räknas 
som ”doping eller annan otillbörlig påverkan”. Anledningen till restriktionerna är alltså 
helt enkelt att en hund som behöver någon form av behandling uppenbarligen inte är 
frisk och därför inte ska delta i olika tävlingsformer som i grunden görs för förarens 
tillfredsställelse. Utgångspunkten är nämligen att en hund på tävling, utställning eller 
prov inte får vara skadad eller sjuk!

Ordet ”doping” får de flesta att tänka på idrottsmän som tar prestationshöjande medel. 
Men i hundsammanhang är alltså utgångspunkten inte denna - hunden kan ju, till skillnad 
från idrottaren, inte själv avgöra vilka hälsorisker den vill ta genom att äta diverse ”kost-
tillskott” mm. Utgångspunkten när det gäller doping och annan otillbörlig påverkan på 
hund är alltså inte i första hand ”fuskaspekten”, även om denna aspekt också finns med 
i bakgrunden, t ex vid konkurrensbedömningar. Utgångspunkten är djurskyddet!
Det är inte som Lonäs skriver att karenstiderna för olika (läke-)medel har beräknats 
utifrån den tid som det tar för hunden att utsöndra substansen ur sin kropp - helt 
enkelt eftersom vi för de flesta medel saknar exakt kunskap om denna ämnesomsätt-
ning, som dessutom kan vara olika för olika raser. Nej, karenstiderna har istället satts 
utifrån ett djurskyddsperspektiv, dvs karenstiderna har beräknats utifrån den tid det 
beräknad ta för hunden att tillfriskna från den sjukdom/det tillstånd som vanligtvis 
behandlas med den aktuella åtgärden/substansen.

Även om det är av mindre intresse för SDSF kan det också påpekas att det inte är som 
Lonäs skriver att det är förbjudet att påverka pälsen på agilityhundar. Pälsbestäm-
melserna avser endast utställning, vilket betyder att den som inför ett jaktprov vill 
färga pälsen på sin hund knallröd inte möter något hinder i dopingbestämmelserna 
(så länge färgämnet inte är hälsovådligt, förstås). 

Avslutningsvis kan det konstateras att de svenska dopingbestämmelserna har uppmärk-
sammats internationellt och nu successivt anammas av allt fler av FCIs kommittéer 
och därmed i FCIs regelverk. Nyligen har också den finska kennelklubben antagit ett 
dopingreglemente som i mycket stor utsträckning liknar det svenska.

Anders Eriksson
Ordf Nationella Dopingkommissionen, Ordf Svenska Vorstehklubben

Denna kommentar är tidigare publicerad i Svensk Vorsteh nr 3/2007. Anders Hörnlund med siberian husky startar ut på Polardistans 2007. Foto: Annica Uppström
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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

Vintertid..!!??
När jag sätter mig att skriva det här så regnar det ute och är en ganska dyster höstdag. 
Men när ni läser dessa rader så hoppas jag att ni har drivor med snö och mycket 
lediga stunder för att ut och ”jobba” med era hundar i det vädret som de är skapta 
för: SNÖ!!!!!
På tal om snö så får vi hoppas att 2008 har lite bättre framförhållning än det här året 
som gått och laddar med en hel del av den varan inför våran vinterträff/årsmöte med 
polarhundprov/test i Nederhögen 17-20:e januari. (se annons i detta nr) 
Årsmötet är alla medlemmars chans att styra SPHK´s rasklubb för grönlandshund mot 
sina mål. Ett tillfälle att göra sin röst hörd. En möjlighet att påverka och förbättra vår 
ras. Har ni något som ni känner att ni tycker man kan förändra och har ett förslag 
på ett nytt sätt för att ta sig dit så: lämna in en motion om det till årsmötet! Kom och 
var med i arbetet och tala om vad ni tycker i vissa frågor.
Jag vill än igen ta upp detta med att jag önskar att ni anmäler er till att vara fadder 
åt nya grönlandshundsägare som finns i närheten av er och där ni bor. För att kunna 
stötta och informera om grönlandshunden och om aktiviteter etc.
För min egen del så hade jag planer inför 2008 med mina hundar, tyvärr så hade jag en 
brand i mitt hus som gjorde och gör att livet i ett antal månader blir lite annorlunda än 
planerat. Jag är nu inneboende i ett torp i tivedskanten och jag kom dit i släptåg med 
8hundar och 2katter. Vattenpumpen i brunnen har krånglat och vi har i några veckor 
nu inte haft något vatten. Då inser man hur omständigt allt blir när man inte har vatten 
i kranen och hur mycket vatten man gör av med när man har några hundar. Det är till 
att fylla dunkar vart man än är och kånka och bära var dag. Rörmokaren som lovat 
att komma och installera den nya pumpen för två veckor sedan som fortfarande inte 
ordnat det är en helt annan historia…
Den här julen får jag fira utan mina egna fyra väggar hemma och det skall nog gå 
bra.
Så här när det närmar sig årsmötet så vill jag passa på att tacka för tiden som 
ordförande. Varmt tack till alla som funnits där och stöttat mig i det arbete och som 

varit till stor hjälp under vägens gång. Jag nämner inga namn, därmed ingen glömd. 
Jag hoppas att ni tycker att jag förvaltat klubbens anda intakt och jag överlämnar nu 
i januari över arbetet till nästkommande ordförande. Nu skall jag lägga mer av min 
tid på mina härliga hundar som jag har i mitt liv och försöka att inte ägna så mycket 
tid åt papper och sittandes vid en dator. 
Det har varit väldigt lärorikt och jag har lärt känna en massa trevliga människor runt 
om i landet. Det har gjort mig många erfarenheter rikare. Idag har jag mer förståelse 
för att folk som ”sitter” i en styrelse ”arbetar” ideellt och lägger ner en massa tid på 
detta av sin fritid. 
TACK FÖR MIG!!
Vi ses i Nederhögen i januari hoppas jag…
God jul & Gött Nytt 2008!

Anneli

SPHKs rasklubb för 
grönlandshund 

kallar till årsmöte

Datum: 
fredagen den 18e januari 2008 

Tid: 
ca kl 17.00

Plats: 
Nederhögens vildmarkscenter

Motioner skall vara 
sekreteraren tillhanda senast 
fredagen den 28 december.

E-mail: 
sekreterare@gronlandshund.sphk.se

Välkomna!
Styrelsen

Godkända 
meriteringsstillfällen 2008

Styrelsen för rasklubben har beslutat att 
följande arrangemang är godkända meri-
teringstillfällen.
 

5-6 jan: Trettondagsrace i Nornäs, Dalar-
na, Rasklubben för Alaskan Malamute

Vecka 3: Nederhögen, Jämtland, Rasklub-
ben för Grönlandshund

1-2 februari: Polarhundsmästerskapen, 
2 x 3 mil och 2 x 5 mil, Särna, SPHK 
Gävle-Dala  

16-17 februari: SHAM-draget, Nornäs, 
Dalarna. Rasklubbarna för Siberian 
Husky och Alaskan Malamute.

Vecka 11: Polardistans 15 och 30 mil, 
Dalarna, SPHK Västra. 

10-11 mars: Fäbodraget, Dalarna. SPHK 
Gävle-Dala. (Endast polarhundprov)

Kontaktperson i rasklubben
Gunilla Mellgren, 0691-302 02, 070-681 
64 77, gunilla@bhc.se, Torps-Viken 256, 
840 12 Fränsta



32   Polarhunden 5/2007 Polarhunden 5/2007   33

Dragmeritering 2007
För dragmeritering av grönlandshund finns både polarhundprov och polarhundtest. 
Från och med januari 2008 gäller nya regler för vikter. Kompletta regler för meritering 
finns utlagt på rasklubbens på hemsidan.

Polarhundprov (dragprov)
Rasklubben rekommenderar att alla hundar som används i avel har ett godkänt po-
larhundprov. Godkänt polarhundsprov krävs för att delta i bruksklass på utställning 
och för att få titeln svensk utställningschampion.

Provets sammanlagda distans är minst 6 mil och ska köras under två dagar i rad (t ex 
3 + 3 mil). Provet kan avläggas både i pulkastil och slädhundsstil och med draglast 
enligt nedan. Tidsgränsen för godkänt prov är segrarens tid +50 %. Dessutom krävs 
att tre spann fullföljer tävlingen.

Polarhundtest (championatprov)
Tre godkända polarhundtest och minst en 2:a på utställning krävs för att din hund 
ska bli polarhundschampion. Testerna måste avläggas under minst två säsonger och 
minst ett måste vara i enspann. 

Testet kan avläggas på två typer av tävlingar, dels tävlingar med samma distans- 
och viktkrav som vårt polarhundprov dels vid nonstoptävlingar om minst 100 km. 
Tidsgränsen för godkänt test är segrarens tid +15 %. Det krävs alltid att tre spann 
fullföljer tävlingen.

Draglast
Pulkastil, 2 dagar: Enspann 20 kg, tvåspann 40 kg, trespann 55 kg och fyrspann 65 
kg. Om tik deltar i spannet reduceras vikten med 5 kg. 
Slädhundsstil, 2 dagar: Vikt enligt pulkastil, vid fler än 4 hundar görs ett vikttillägg 
med 10 kg/hund. Generellt viktavdrag för föraren görs med 40 kg. 

Vid tävlingar under tre eller flera dagar samt nonstoptävlingar ska draglasten vara 
den utrustning som arrangören kräver för att tävlingen ska kunna genomföras på ett 
säkert sätt

Registrering av dragmerit
Blankett för registrering av dragmerit finns på rasklubbens hemsida. Hela spannet ska 
fyllas i på blanketten, ange därför vilka av hundarna du avser att meritera. Komplett 
ifylld meriteringsblanketten ska överlämnas till arrangören före start.

Av arrangören underskriven blankett, resultatlista samt kopia på stamtavla för hundar 
som inte är svenskregistrerade skickar du omgående efter tävlingen till rasklubbens 
kontaktperson. Meriteringen ska godkännas av rasklubben och SHPKs tävlingssekre-
terare samt vara SKK tillhanda senast 30 dagar efter genomförd meritering.

Avgiften för meritering ingår normalt i startavgiften till tävlingen.

SPHK´s Rasklubb för GRÖNLANDSHUND
VINTERTRÄFF

17 – 20 januari 2008
Nederhögens Vildmarkscenter,

Ca 3 mil söder om Åsarna

PROGRAM
Torsdag 17 januari

Skidteknikskurs, (skate), från kl. 10.00 till ca 14.30.
Genomgång praktiskt av de fem olika växlarna.

Instruktör: Lisa Lindblom, Åsarna

Fredag 18 januari
Grönlandslöpet, (dragprov), 1:a dagen, 3 mil

 Första start kl. 10.00 
Barntävling, start kl. 11.00, 1:a dagen, 4 km alt. 7 km

Årsmöte kl. 17.00

Lördag 19 januari
Grönlandslöpet, (dragprov), 2:a dagen, 3 mil

Första start kl. 10.00
Barntävling, start kl. 11.00, 2:a dagen, 4 km alt. 7 km

Gemensam middag och fest med prisutdelning kl. 19.00

Söndag 20 januari.
Fri åkning och hemfärd

Logi: 160 kr/natt och pers. Barn under 12 år: 80 kr/natt. Medtag sänglinne. 
Självhushåll.

Anmälan OBS! Bindande anm. Senast torsdag 10 januari till Lars Hammarfalk, 
0682 – 220 75 el. 070 – 376 33 19

(Tag gärna med något bidrag till Grönlandslöpets prisbord.)

Välkomna!



34   Polarhunden 5/2007 Polarhunden 5/2007   35

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
SPHK:s rasklubb för siberian husky

kallar till årsmöte

Årsmötesförhandlingar enligt SPHK:s stadgar för rasklubbar. 
Motioner skall vara rasklubbens styrelse tillhanda senast fem veckor

före årsmötet.
Mötet hålls i samband med Rasmästerskapet/SHAM-Draget i Nornäs.

Datum: lördagen den 16 februari
Tid: kl 17.00

Plats: Nornäs (lokal meddelas på plats)

VÄLKOMNA!

Ordförande 
Birgitta Mjöberg Dalgatan 51, 796 31 Älvdalen 
070-385 96 50, 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 
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
Nils Hjelm, Västtjär 43, 820 71 Ilsbo
0650-74 20 60  unisak@telia.com

Utställningsansvariga
Chicki Runnquist, 0241-221 45 
Susanne Simonsson, 0250-445 42

Bruksavelspris till Snowtrails Linda 
Följande avkommor till Snowtrails Linda ligger till grund för det tilldelade priset:

S(POLAR)CH Unisak’s Look
(Ägare Mats Eriksson och Eva Skogh)
S(POLAR)CH Unisak’s Dexter
(Ägare Anders Larsson)
S(POLAR)CH Unisak’s Jet Bandit
(Ägare Per och Ingrid Agefeldt)
Unisak’s Rush Bandit
(Ägare Magnus och Anette Eriksson)
Unisak’s Linda Best
(Ägare Nils och Sickan Hjelm)
Unisak’s Linda Flyer
(Ägare Mats Eriksson och Eva Skogh) 

Bruksavelspris till Unisak’s Linda Best 
Följande avkommor till Unisak’s Linda Best ligger till grund för det tilldelade priset:

S(POLAR)CH Unisak’s Balto Best
(Ägare Peter och Lotta Antoniusson)
Unisak’s Beda Best
(Ägare Per och Ingrid Agefeldt)
S(POLAR)CH Unisak’s Billie Best
(Ägare Martin och Maria Bröms) 
 S(POLAR)CH Unisak’s Dizl
(Ägare Helen Israelsson) 
Unisak’s Luna
(Ägare Urban och Malin Svensson)
Unisak’s Izac
(Ägare Fredrik och Gunnel Åkerlind)

Bruksavelspris till Unisak’s Savoy 
Följande avkommor till Unisak’s Savoy ligger till grund för det tilldelade priset:

S(POLAR)CH Unisak’s Ottey
(Ägare Nils och Sickan Hjelm)
S(POLAR)CH Unisak’s Sudden
(Ägare Anders Larsson)
S(POLAR)CH Unisak’s Nik
(Ägare Anders Larsson)
S(POLAR)CH Unisak’s Jana 
(Ägare Martin och Maria Bröms) 
Unisak’s Inuk
(Ägare Nils och Sickan Hjelm)
Unisak’s Towa
(Ägare Lars och Kerstin Gustafsson)

Hunden längst till höger på bilden är Snowtrails Linda
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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

I skrivande stund så ligger det ett decimetertjockt snötäcke i Ljungans dalgång där jag 
bor. På höjdlägena är det uppemot 3 dm, alltså fullt möjligt att köra hund så nu vankas 
slädpremiärturen för säsongen. Undrar vem som är ivrigast jag eller hundarna?
I Nedre Norra så är förberedelserna i full gång både för KM:et i Lillholmsjö och 
Polarhundsvm i Åsarna. 
För några veckor sedan så hade Svenska Draghundsportsförbundet sitt årsmöte i Östersund. 
Glädjande var att så många polarhundsmänniskor var närvarande. Vid mötet valdes 
Ulf Jönsson (GD) till skattmästare, Johan Grönberg (södra) och Inga-Lill Badh 
(västra) in i idrottskommittén. Förutom dessa nyvalda så har Janne Nordlöf 1 år av 
sin mandatperiod på styrelseplatsen i Draghundsportförbundet.
Sammantaget tycker jag att SPHK har en mycket stor möjlighet till att vara med och 
påverka framtiden för draghundsporten.

För ett förtjänstfullt arbete i klubben Nedre Norra erhöll Jessica Olofsson och Caroline 
Hoffman-Jönsson var sitt förtjänstmärke i brons. Prestationsmärke i silver fick Ulrika 
Karlsson och brons Sven Plesner för sina insatser i WSA-EM i Slovakien. Ulrika Karlsson 
fick även E-cup pokal för sina insatser vid SM i Skellefteå. 1:a plats i BC-Sverigecupen 
(flest tävlingsdeltagare i grupp B C) togs hem av Nedre Norra.
Samtliga gratuleras till sina utmärkelser.
Nu får vi hoppas att snön får ligga så att alla kan träna inför vinterns tävlingar och 
att alla som i likhet med mig bara kör ändå får många trevliga turer.

Alf Hallén
Ledamot styrelsen Nedre Norra

Detta blir sista gången som jag skriver något på  Nedre Norras sidor.
Enär jag har informerat klubbens styrelse och valberedning  om att jag ej kandiderar 
ytterligare en period som ordförande eller annan styrelsepost, så vill jag nu passa på 
att tacka Er alla för förmånen att ha fått lära känna ER, att ha fått umgås med Er 
och att ha fått arbeta med Er för att sprida kunskap och publicitet för våra polara 
raser och för vår klubb SPHK Nedre Norra. Det har för mig varit mycket givande 
och jag har fått vänner runt om i stora delar av Europa. Det är för mig ovärderligt. 
Så än en gång tack för att Ni finns och har funnits i mitt liv. Janne Nordlöf 

I 
S(POLAR)CH Unisak’s Balto Best 
(Ägare Peter och Lotta Antoniusson)
S(POLAR)CH Unisak’s Billie Best 
(Ägare Martin och Maria Bröms) 
S(POLAR)CH Unisak’s Dizl 
(Ägare Helen Israelsson)
S(POLAR)CH Unisak’s Brimer 
(Ägare Catarina Södersten)
S(POLAR)CH Unisak’s Sudden
(Ägare Anders Larsson) 
S(POLAR)CH Unisak’s Rimfaxe 
(Ägare Hans-Gunnar och Mona Sjöö)
Unisak’s Nike 
(Ägare Hans-Gunnar och Mona Sjöö)
Unisak’s Albin 
(Ägare Magnus och Anette Eriksson)

II 
S(POLAR)CH Unisak’s Look  
(Ägare Mats Eriksson och Eva Skogh) 
S(POLAR)CH Unisak’s Gaia 
(Ägare Helen Israelsson) 
S(POLAR)CH Unisak’s Kappi 
(Ägare Börje Jansson)
S(POLAR)CH Unisak’s Falki 
(Ägare Marie Israelsson)
S(POLAR)CH Unisak’s Faxi 
(Ägare Ola Lindgren)
Unisak’s Peluk 
(Ägare Urban och Malin Svensson)
Unisak’s Koyman 
(Ägare Fredrik och Ulrika Neiman)
Unisak’s Ajva 
(Ägare Fredrik och Ulrika Neiman)

III 
S(POLAR)CH Unisak’s Dexter 
(Ägare Anders Larsson)
S(POLAR)CH  Unisak’s Jehu  
(Ägare Nils och Sickan Hjelm) 
S(POLAR)CH Unisak’s Kamak III
(Ägare Marie Israelsson)
S(POLAR)CH Unisak’s Katek II
(Ägare Marie Israelsson)
S(POLAR)CH Unisak’s Saytena 
(Ägare Marie Israelsson)

SKK:s Bruksuppfödarpris har fyra gånger tilldelats kennel Unisak
Följande hundar och ägare står bakom de här priserna

Unisak’s Jajaq 
(Ägare Torsten och Anna Lisa Ärlesjö)
Unisak’s Indy 
(Ägare Lena och Sverker Björk)
Unisak’s Inuk 
(Ägare Nils och Sickan Hjelm)
Unisak’s Towa 
(Ägare Lars och Kerstin Gustafsson)

IV
S(POLAR)CH Unisak’s Nik 
(Ägare Anders Larsson)
S(POLAR)CH Unisak’s Jana 
(Ägare Martin och Maria Bröms) 
S(POLAR)CH Unisak’s Ottey 
(Ägare Nils och Sickan Hjelm)
S(POLAR)CH Unisak’s Jet Bandit
(Ägare Per och Ingrid Agefeldt)
Unisak’s Rush Bandit 
(Ägare Magnus och Anette Eriksson)
Unisak’s Linda Best  
(Ägare Nils och Sickan Hjelm)
Unisak’s Linda Flyer 
(Ägare Mats Eriksson och Eva Skogh) 
Unisak’s Tyson  
(Ägare Nils och Sickan Hjelm)
Unisak’s Barbara 
(Ägare Nils och Sickan Hjelm)

Poängtabell för Siberian husky

Polarhundchampionat       5 poäng
1:a pris polarhundprov 3   4     ”
2:a pris polarhundprov 3   2     ”
3:e pris polarhundprov 3   1     ”

I Polarhunden 2/2007 finns utförliga 
regler för SKK:s Bruksavelspris och 
Bruksuppfödarpris, förkortat BAP 
och BUP. För BAP krävs minst 25 po-
äng för avelstik och 50 för avelshane, 
för BUP är minimipoängen 35.
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Inför PolarhundsVM 2008 i Åsarna
De av SPHK fastställda reglerna för kvalificering till PolarhundsVM 2008 fanns med 
i föregående nummer av Polarhunden.

I kort så skall alltså styrelsen i varje distrikt besluta om de förare från distriktet som 
önskar köra på VM är direktkvalificerade eller om de måste åka på två kvalificerings-
tävlingar. Det är styrelsen som skall bedöma om föraren har tillräcklig tävlingsvana 
samt huruvida han/hon klarar 150%-regeln.

Innan kvalificeringstävlingarna vill jag från VM-kansliet ha in en lista från varje di-
strikt med namnen på de som ämnar köra för sitt distrikt samt om de skall kvala eller 
ej och om möjligt vilka kvalificerings tillfällen de tänker delta på. Denna lista är sedan 
en tid tillbaka utskickad per mail till sekreteraren i varje distrikt. Kansliet kommer 
att notera om förarna klarar 150% men huvudansvaret att kontrollera detta ligger på 
respektive styrelse. I de fall där föraren klarat sig vid ett tillfälle men inte på det andra 
åligger det på styrelsen att ta beslut om föraren skall ex delta på ytterligare ett kvalifi-
ceringstillfälle eller anses som kvalificerad eller ej. Kansliet tar inga sådana beslut.
 
Alltså för distriktet:
1. Ta emot intresseanmälningar från sina distriktsförare (även förare från ert distrikt 

men med licens i annan draghundklubb) 
2. Besluta om direktkvalificering eller ej 
3. Sammanställa och vidarebefordra distriktslista till VM-kansliet innan kvalificerings-

tävlingarna 
4. Bevaka kvalificeringstävlingarna och distriktförarnas resultat 
5. I oklara fall, ta nytt beslut och meddela förare samt VM-kansli.

Själva anmälningen (och betalning) till VM ombesörjer sedan varje förare själv. Inga 
efteranmälningar kommer att godtas. Betalningen av startavgiften skall göras i god tid 
innan VM. Den som ej erlagt startavgift via SPHK NN:as postgiro tillåts ej starta.

Inom SPHK Nedre Norra kommer vi även att tillämpa dessa ”tilläggsregler”:
• Förarna kvalkör i den klass man ämnar delta på VM 
• Ungdomar 12 tom 16 år som ämnar delta i slädhundstil (from 14 år 4-spann, from 

12 år 2-spann enligt regelverket tillåtet) kommer vi att kräva deltagande på två 
kvalificeringstillfällen, detsamma med 16-åriga ungdomar som ännu inte fyllt 17 
i nordisk stil (from 16 år enligt regelverket), oavsett tävlingsvana. Detta är för att 
förbereda dem bättre inför ett VM vilket innebär betydligt tuffare klimat än vad 
man är van vid från våra nationella tävlingar.

Vi rekommenderar detta även till övriga distrikt när ni nu skall besluta om kvalificering 
eller ej. Träna på och hör gärna av er om ni funderar över något!

Vänliga hälsningar  //Jessica Olofsson
Kansli PolarhundsVM 2008,  jessica@polarhundsvm2008.se,  0642-30211

Det är INGET krav på Rabiesvaccination för våra hundar i Sverige och 
det är INGET krav på att föraren ska ha Gröna kortet.

Ja, så var det då dags att göra som luffaren,
att tacka för sig och gå.

Drygt 8 år har gått sedan jag tog mina första staplande kliv in i Svenska polar-
hundklubben, Nedre Norra distriktet. Nästan lika länge har jag haft förmånen 
att få vara en del av styrelsen.
En förmån är det att få vara med där det händer, ha möjlighet att påverka, få chans 
att skapa något för andra, tillsammans med andra. Att man sedan som jag hittar 
sin äkta hälft där i styrelsen är en förmån vilken kanske är få förunnad.

Att vara styrelseledamot är för mig ett 
ansvarsfullt uppdrag. Jag har fått ett 
förtroende som jag måste förvalta väl. 
Åtminstone borde det vara så. Många 
gånger har jag en känsla av att det 
nästan är slagsmål, inte om vem som 
skall få uppdraget utan om vem som 
skall slippa.
Därför vill jag hävda att det är valbered-
ningen som har det viktigaste uppdraget 
inom en förening, företag eller vad det 
nu må vara. 
Ett ideellt arbete som styrelseledamot innebär förutom förmånerna jag tidigare 
nämnt också mycket arbete/tidsåtgång på bekostnad av familj och eget intresse. 
Man måste vara beredd att sätta sina egna behov lite åt sidan, mer eller mindre 
naturligtvis beroende av hur aktiv den övriga styrelsen är.
Förr eller senare når man en gräns (tror jag) när man inte räcker till längre, i vart 
fall om man har annat i livet än sin förening. Dit har jag nått nu.
Jag känner att jag vill ha mer tid över åt familjen och våra hundar. Den lilla fritid 
som ett heltidsarbete lämnar kvar på ett dygn räcker helt enkelt inte till allt.
Dessutom kan det nog vara skönt för Nedre Norra att slippa ur greppet från 
ett envist, drivande fruntimmer av sällan skådat slag. Det ger möjlighet till nya, 
friska fläktar.

Min mandatperiod tar slut nu i och med årsmötet i januari 2008 så det bereder ett 
ypperligt tillfälle att kliva åt sidan för att ge syre åt nya, hungriga föreningsmän-
niskor som jag hoppas att valberedningen har funnit på. Eller ännu hellre, vilka 
har anmält sitt intresse själv.
SPHK NN är en fin klubb väl värd att förvalta. Ta god hand om den!
Själv skall jag tyst (hur nu det skall gå…) se på från sidan, använda sista rycket 
till PolarhundsVM 2008 för att sedan helt ägna mig åt min familj och min egen 
hundkörning.

Jessica Olofsson
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från ca 19.00 Invigning av Världsmästerskapen
  Festligheter i byn, bla inbjuder Åsarna Skicenter till pubafton

Lördag 8/3
09.00  Första start av mästerskapens andra dag
ca 19.00 Mushers Dinner på Åsarna Skicenter

Söndag 9/3
09.00  Första start av mästerskapens tredje och sista dag
ca. 16.30 Prisutdelning och mästerskapens avslutande

Observera att program samt tider ännu ej är helt fastställda.

I övrigt kan nämnas att förutom minimarknaden så kommer ett till synes stort utbud 
av mat & dryck att finnas till försäljning uppe vid Kyrkstadion (tävlingsarenan).

Det kommer att finnas gott om parkeringsplatser för besökare och media i nära an-
slutning till start/målområdet.
Inträdesavgift för besökare:  vuxna 100:- (inträde för hela helgen)
 barn 10-14 år 50:-

Träning av hundar görs ej på tävlingsspåren före eller under VM. Hänvisning sker till 
träningsspåren (10 resp. 20km) i Storhallen,ca 4 km från Åsarna by. Spåravgift betalas 
till Åsarna IK via Skicenter, 50:-/dag eller 250:-/vecka.

Jag ser fram emot att få vara delaktig i ett MEGA event, gör inte ni?!

Jessica Olofsson för VM-organisationen, Kansli PolarhundsVM 2008
jessica@polarhundsvm2008.se    0642-30211

SPHK – Nedre Norra inbjuder
Till öppen draghundstävling 2008 01 12-13 i Lillholmsjö

Tillika klubbmästerskap för renrasiga polara NN-hundar samt årsmöte. Regler och 
klasser för våra polara raser enligt WSA. För övriga raser gäller ESDRA och våra 
nationella tilläggsregler för släde- och pulkastil.

Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar lördag 080112 kl 17.00 och därefter 
gemensam middag för samtliga på värdshuset. Anmälan om logi och middag görs till 
Gästgivargården 0645-410 32

Lördag och söndag vet.besiktning från kl 08.00. Första start kl 11.00
Anmälningsavgift för sprint 300:- (2-dagars tävling), distans 450:- (2-dagars tävling)
Endast pulka distans tävlar en dag till en kostnad av 225:-
Sista anmälningsdag 08 01 09

Klasser och distanser kan komma att förändras beroende på tävlingsförhållanden så 
håll utkik på  tävlingskalendern och SPHK Nedre Norra´s hemsida där vi redovisar 
ev förändringar.

Väl mött i Lillholmsjö hälsar SPHK Nedre Norra 

Vilket Världsmästerskap det kommer att bli!!

I skrivandets stund (början på november) ligger ett snötäcke över VM-spåren på när-
mare 3 dm. Åsarna IK med Thomas Wassberg i spetsen har redan börjat preparera 
spåren, 5 samt 10 km är körbara.
Anmälningarna började tidigt att anlända till VM-kansliet, listan uppdateras kontinu- 
erligt på www.polarhundsVM2008.se under Anmälda förare resp. Entries. Vi har till och  
med tagit emot anmälningar från Sydafrika. Prognosen tyder på omkring 300 förare/
åkare vilket gör att Åsarna by kommer att invaderas av ett par tusen polarhundar!!

En minimarknad kommer att finnas i direkt anslutning till start/målområdet. Utbudet 
kommer att vara nationellt såväl som internationellt. Har även du intresse av att med-
verka med dina produkter (behöver ej vara hundrelaterat) ombedes du att kontakta 
kansliet å det snaraste. Kostnaden för att delta hela helgen (7-9/3-2008) med sina 
produkter är enligt nedan:
Ett utrymme på  2 x 3m 500:-
 2 x 5m 800:-
Varje utställare ombesörjer själv att ta dit bord etc.

VM-festen inleds redan på onsdagen den 5/3-2008 i femtiden med ett stort draghunds-
symposium anordnat av Royal Canin, första delen på onsdagskvällen, andra delen 
på torsdagskvällen. Hela programmet med viss reservation för ev tidsändringar kan 
ni se på inbjudan härintill.
Alla inbjuds att delta vilket jag starkt rekommenderar då vi har chansen att få lyssna till 
tre mycket intressanta föreläsare, bla Jacques Philip som körde sitt första Iditarod 1985.

Det preliminära programmet under VM-dagarna ser i korthet ut enligt nedan:

Onsdag 5/3
Ca 17-21 Royal Canin ”Dogs on snow” symposium del 1

Torsdag 6/3
07.00  Sekretariatet öppnas
07.30-16.30 Besiktning av hundarna 
15.00  Royal Canin ”Dogs on snow” symposium del 2
Fredag 7/3
09.00  Första start Polarhunds VM 2008
  Minimarknad vid start/målområdet
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Dominique Grandjean, DMV, PhD, HDR
A graduate of Ecole Nationale Vétérinaire d´Alfort (1979) and a Veterinary Doctor, 
Dominique Grandjean is also a Doctor of Nutrition and an Accredited Supervisor at 
the Research Department. Professor at his alma mater, he is Director of the Unité de 
Médecine de l´Élevage et du Sport, where he lectures on nutrition and coordinates a 
national training course on Disaster and Environment Veterinary Medicine. At the Paris 
Fire Department he is Lieutenant Colonel, Chief Veterinarian and Technical Veterinary 
and Canine Adviser, in charge among other things of SAR dog teams, a post he also 
holds for the Paris defence area. A lover of sled dogs, Dominique has held the post of 
Veterinarian at most of the major professional races (including the Iditarod in Alaska 13 
times) and Chief Veterinarian of the famous Alpirod, Scandream (Lapland), the Alaska 
Come Back (Alaska) and many European and World Championships. He is currently 
Director of the La Grande Odyssée race, after having been its Chief Veterinarian in 
2005. Author of several hundred articles and papers devoted to sporting and working 
dogs, and about twenty books, including three encyclopaedias, all devoted to the 
dog, he has been honoured by Académie Vétérinaire de France, on three separate 
occasions, and has received the Tom Cooley Award and the Pride Lifetime Award in 
the United States for his research on sporting and working dogs, which is currently 
focused on oxidative cellular stress connected with physical effort by the dog in 
extreme environments. 

Jacques PHILIP
Born in France, graduated from medical school in 1980. This is about when I started 
mushing after I brought back my first dog, a Siberian Husky named Rhino from the 
Yukon Territory. After spending one winter in Alaska in 1981, I raced limited class 
in Europe for 3 years before I went back to Alaska to run my first Iditarod in 1985. 
I enjoyed spending that winter with Joe Redington Sr known as the “Father of the 
Iditarod”. Joe thought me a lot about long distance racing and he also gave me a 
lot of advice when I took a team to the summit of Denali We adopted the American 
citizenship in 2002 and have no plans to move out of Alaska at the moment. The last 
four summers, I have been working on glaciers in Skagway and Juneau for  Alaska 
Iefield Expeditions, allowing thousands of people to discover sled dog sport. My other 
passion is programming computers. I used to write Kennel Management, Nutrition and 
Training applications…

Sarah Rivière
Graduated from the National Veterinary School of Lyon in 2000. The same year she 
went to work for the Breeding and Sport Medicine Unit (UMES) at the Alfort Veterinary 
School in Paris. Sarah has worked for five years in canine sports medicine, developing 
the use of functional rehabilitation and physiotherapy for domestic carnivores. She 
conducted studies in the ethnology of detection dogs (she obtained a Master of Science 
in this field). She was also Veterinary Captain of the Paris Fire department. Sarah joined 
the research team at Royal-Canin in September 2005 and is responsible for scientific 
studies and communication.

INBJUDAN 
ROYAL CANIN “dogs on snow” symposium 5 - 6 mars 2008
I samverkan med Svenska Polarhundklubben Nedre Norra,

 WSA WORLD CHAMPIONSHIPS SLED DOG 2008, 
Sprint- och distans

Onsdag 5 mars 

16:00 – 17:00 Samling, registrering 
17:00 – 17:15 Välkomnande 
17:15 – 18:00 Prestigious sled dog races – Dr. Vet.Med.  
 Dr Jaques Philip http://blog.noatak.com 
18:00 – 18:45 Racings sled dogs most common health problems; Update 
 Prof., Vet., Dominique Grandjean UMES, Univ. Nantes 
 http://dominiquegrandjean.com  
18:45 – 19:15 Förfriskning 
19:15 – 19:45 Prevention, a key for success Prof., Vet., Dominique Grandjean UMES,   
 Univ. Nantes http://dominiquegrandjean.com  
19:45 – 20:00 Nutritional answers Vet. Med.Dr Sarah Riviere, R&D Royal Canin   
 Frankrike 
20:00 – 21:00 From idea to race – tools for selection etc  
 Dr. Vet.Med.Dr Jaques Philip, Fairbanks Alaska

Torsdag 6 mars

15:00 – 15:45 Feeding sled dogs properly Dr. Vet.Med.Dr Jaques Philip delar  med sig   
 av sina erfarenheter  
15:45 – 16:30 Energy requirements in racing dogs; from quantity to quality    
 Prof., Vet., Dominique Grandjean UMES, Univ. Nantes  
16:30 – 17:00 Nutritional answers – Med.Dr Sarah Riviere, R&D Royal Canin Frankrike 
17:00 – 17:30 Förfriskning  
17:30 – 18:15 Oxygen, mandatory but dangerous; the oxygen paradox  
 Prof., Vet., Dominique Grandjean UMES, Univ. Nantes 
18:15 – 19:00 Nutritional answers - Med.Dr Sarah Riviere, R&D Royal Canin  Frankrike 
19:00 – 19:30 Reproduction-Dr.Vet.Med.Dr Jaques Philip http://blog.noatak.com 
19:30 – 19:45 Nutritional answers - Vet. Med.Dr Sarah Riviere, R&D Royal Canin   
 Frankrike
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WWW.POLARHUNDSVM2008.SE 

Anmälan till VM 2008 /, Åsarna, 2008 03 07-09 
Insändes till VM-kansliet med fördel via email 

OBS! Sista dag för anmälan 2008-02-24. Ingen efteranmälan! 

Förare  Licenstillhörighet (klubb) Födelseår 

Adress Tel bostad Tel arbete 

Postnr Postadress 

E-post 

Avser deltagande i 

O-class 1       3 x 24 km 
O-class 2       3 x 24 km 

A-class 1           3 x 18 km 
A-class 2           3 x 18 km 
B-class 1           3 x 15 km 
B-class 2           3 x 15 km 

C-class 1       3 x 10 km 
C-class 2       3 x 10 km 
D-class 1       3 x 5 km 
D-class 2       3 x 5 km 

  Pulka-1 D sprint  3 x 15 km 
  Pulka-2 D sprint  3 x 15 km 
  Pulka-1 H sprint  3 x 15 km 
  Pulka-2 H sprint  3 x 15 km 

SJ1-1 class       3 x 15 km 
SJ1-2 class       3 x 15 km 

Klasser utan VM-status 
  Pulka-1 D/H 12-15  3 x 5 km 
  Pulka-2 D/H 12-15  3 x 5 km 
Lina-1 D/H 12-15   3 x 5 km 
Lina-2 D/H 12-15   3 x 5 km 
Slädhundsti-1, 9-11  3 x 5 km 
Slädhundsti-2, 9-11  3 x 5 km 

D1-class 1    3 x 42 km 
D1-class 2    3 x 42 km 
D2-class 1    3 x 52 km 
D2-class 2    3 x 52 km 

DO-1 class    3 x 52 km 
DO-2class     3 x 52 km 
DS-1 class     1 x 52 km 
DS-2 class     1 x 52 km 

Vilket typ av fordon har du? 
 Husbil/stor skåbil  Bil-släpvagn  Vanlig bil/ Van 

Teamleader: 

Email/Telefon:

I anmälningsavgiften ingår Mushers dinner för den tävlande + en (1) handler 
WSA-Medlemmar               70 EURO   75 EURO (svensk, siberian husky, slädhundstil) 
EJ WSA-Medlemmar          80 EURO       85 EURO (svensk, siberian husky, slädhundstil)

Klasser utan VM-status: ingen startavgift dock kostnad för Mushers dinner om man vill delta på den 
Bokning av Mushers dinner sker hos Skicenter (se nedan)

För svenska deltagare insättes avgiften på P.G. 69074-3 SPHK Nedre Norra. 
Utländska deltagare: IBAN SE70 9500 0099 6042 0069 0743 BIC NDEASESS 
Bokning av logi hos Skicenter tel:  0687-302 30  fax: 0687-30360 
 info@asarnaskicenter.se 
Hos Skicenter bokas även Mushers dinner för övriga (förutom den tävlande + 1 handler)  
Uppgifter om den tävlande/ Speakerhjälp 

Hej alla!
Äntligen har snön och kylan kommit, så nu står det hund körning på programmet 
fram för allt! Hoppas ni alla har kommit i gång med träningen runt om i hela landet 
– om inte så är det dags! Den första kvarliggande snön kom faktisk på fredagskvällen 
när vi samlades i Åsarna för årets Malamute Special – tyvärr blev det inte så tillpass 
med snö att vi kunde köra släde på söndagens race. Vi hade ett rekordstort antal 
anmälda hundar på Specialen i år med tanke på att vi hade lagt Specialen ganska så 
långt norrut. Styrelsen var lite skeptisk till hur många anmälningar vi skulle få men 
det blev hela 86 st – med riktig många valpar och unghundar i ringen – verkar lovande 
för framtiden. Allt flöt på bra när domaren och hans ringpersonal kom i gång – i år 
hade vi öppen kritik och vi hade lyckas att få tag på bra högtalaranläggning, så alla 
kunde följa med i domarens bedömningar. Det verkade vara mycket uppskattat och 
det var lite roligare att stå på ringsiden och höra domarens kritik och förklaring på de 
olika placeringarna. Efter utställningen hade vi det årliga medlemsmötet – protokollet 
från mötet ligger ute på hemsidan. Ett viktigt ämne på medlemsmötet var frågan om 
anslutning till SKK:s hälsoprogram. Efter en seriös debatt med olika aspekt kom 
mötet överens om att rasklubben ska prova att bli ansluten till SKK:s hälsoprogram 
vad gäller höfterna på våra hundar. Mötet hade önskan om att vi i framtiden endast 
skall kunna registrera valpar efter föräldradjur som är fria på höfterna – alltså endast 
A eller B status på höfterna. Avelsrådet har fått i uppdrag från styrelsen att få ut 
information om hälsoprogrammet till våra medlemmar via hemsidan. Har ni frågor eller 
kommentarer till detta är ni välkomna att kontakta avelsrådet eller styrelsen. Styrelsen 
tog beslut om att inte kora Årets Malamute och Årets Rookie på medlemsmötet med 
bakgrund i att endast 1 förslag har kommit in – och det var lite oklart om det var ett 
förslag på Årets Malamute eller Årets Rookie. Detta beslut ledde till en diskussion om 
vi överhuvudtaget ska fortsätta att kora Årets Malamute och Årets Rookie om inte 
våra medlemmar skickar in förslag?!?! Efter diskussion kom mötet överens om att 
vi i första hand ska komma överens om och tydliggöra reglerna för Årets Malamute 
& Årets Rookie. Olika förslag på regelsätt kom upp på mötet – dessa ligger ute på 
hemsida i en ”förslags låda”, kolla och skriv din kommentar. Tanken är att vi ska 
komma överens om detta så vi kan ta beslut i Särna på årsmötet hur vi ska kora 

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 Synva Bratberg, 
Daretorp, N. Hagen, 522 91 Tidaholm, 
tel: 0502-100 45, mob: 070-328 18 53, 
synva@spray.se

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
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1-spann Cykel:
1. Tobias Mårtensson ...............23,20
2. Ulf Nordling .........................24,12
3. Ulf Nordling .........................28,19
4. Lotta Olausson .....................29,45
5. Leif Björneseth .....................39,55

2-spann trehjuling:
1. Henrik Emanuelsson ............27,46
2. Sandra Ohlson .....................29,50
3. Henrik Emanuelsson ............30,00

4. Linda Olson .........................30,31
5. Tim Anderson ......................31,07
6. Rebecca Persson ...................36,20
7. Ida Vähäsalo ........................37,35

4-spann trehjuling:
1. Annica Carlsson ...................21,47
2. Jörgen Sandquist ..................23,20
3. Lars-Ola Lundborg ..............24,15
4. Ulrika Öhman ......................32,50

Hej på Er!
Vi har i dagsläget en väldigt hög andel hundar med HD-fel. Det är absolut inte 
bra för en så pass stor ras som vår som dessutom ska fungera som en arbetande 
slädhund.
Av dom hundar registrerade 1999-2004 som är röntgade har mellan 21-25 % 
fått diagnos HD C, D eller E, med undantag för hundar registrerade 2002 där 
”bara” 9 % är HD-belastade.
För hundar födda 2005 är andelen med HD-fel 7 %, men här är inte så stor 
andel undersökta än så siffrorna kan ju komma att ändras.

Rasklubben planerar att ansöka om anslutning till SKK:s hälsoprogram, i första 
hand när det gäller HD. Det är ett sätt att uppmärksamma och kunna ta hänsyn 
till ett ärftligt problem i aveln. Genom att status är känd före parning får uppfö-
daren ett underlag när det gäller att bedöma djurets lämplighet för avel. Uppfö-
darna medverkar till att minska risken för att sjukdom nedärvs till avkomman.
Om ansökan godkänns av SKK kommer det att innebära att båda föräldradjuren 
måste ha känd HD-status innan parning för registrering av valpar.
Från ett ev. godkännande gäller 6 månaders informationstid innan programmet 
kan sättas in. T.ex. grönlandshund och samojedhund är redan anslutna och sam-
ojeden dessutom med tillägget att bara friröntgade hundar får användas i avel.
Vi hoppas att ni alla är med oss i våra försök att få vår ras friskare!

 Bifogar resultaten på hälsoundersökta hundar under augusti-oktober. Som synes 
fortsätter det att dyka upp hundar med ärftlig katarakt.
Det är verkligen viktigt att fler ögonundersöker sina hundar, även dom som inte 
ska gå i avel, för att vi ska kunna få lite klarhet i omfattningen.

Åsa Karlsson/avelsrådet

SPHK’s rasklubb för ALASKAN MALAMUTE
Resultat från Vagnsrace i Åsarna 071104

Årets Malamute i framtiden. För 2007 gäller att förslag med motiveringar skickas till 
ordförande och styrelsen kommer att rösta mellan alla inskickade förslag – resultaten 
som tas med i motiveringen ska vara från 2007. Efter medlemsmötet åt vi en riktig 
bra middag på Åsarna Skicenter och spänningen med lotteriet utlöstes under kvällen. 
Söndag morgon var det dags för vagnsrace – en del av spåren fick vi lägga om i sista 
sekunden på grund av snön som hade lagt sig som is på delar av sträckan Det blev en 
ca. 7 km slinga med mycket varierande spår kvalitet, men alla tog sig runt utan större 
problem – och Annika Carlsson kunna igen i år ta med hem vandringspriset för årets 
snabbaste ekipage. Bilder och resultat härifrån ligger också ute på hemsidan. 
På SPHK:s arbetshelg togs beslut om att 2 arbetsgrupper ska bildas - en som ska se 
över reglerna för certifikattilldelningen på utställningar i framtiden – Christer Afséer 
och Marjut Johansson representerar rasklubben i denne arbetsgrupp. I den andra 
arbetsgruppen, som ska se över möjligheterna för att förenkla meriteringsreglerna för 
alla de 4 polara raserna sitter Peter Pettersson och Malin Aspaas som rasklubbens 
representanter. Arbetet i grupperna har börjat ganska nyligen – mer information 
kommer sen.
Nästa aktivitet för klubben blir HUND2007 i Stockholm. Här kommer vi att delta 
med en rasmonter både lördag och söndag – när ni läser detta har denna aktivitet 
redan varit, så rapport härifrån får ni i nästa nummer av Polarhunden. 
Sen vill jag påminna om anmälningsfristen för Malamuteveckan i Särna vecka 8/2008 
– hoppas att riktigt många av er kommer att delta i år också.
Sist och inte minst önskas ni alla en riktig mysig och trevlig jul och ett lyckobringande 
nyår. Karina Andreasen, ordf. 

SPHK’s rasklubb för ALASKAN MALAMUTE

Resultat från specialutställningen i Åsarna 071103
Domare: Arvid Göransson

BIR Valp: Eastern Hill Longdistance Stripe
BIM Valp: Mackinaw Belle Star

BIR Bruks: Noatak’s Stormy Polar du Breeze
BIM Bruks: Kiwalina’s Pawnee Kanga

BIR Veteran: Stormy Monday’s Nebraska
BIM Veterna: SuCh NuCh Mackinaw Sunlight Reedhood

BIR: Silent Ridge Canadian Cody
BIM: Arctic Trail Qhole

Bästa uppfödargrupp: Kennel Noatak’s
Bästa avelsgrupp: Silent Ridge
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Reg.nr Namn Födelsedatum Diagnos AD
S43472/2005 Nordic Sled Dog's St Nuyak 2005-06-18 HD grad A artros ua (0) 
S68479/2005 Snocrib Qannik-O'Onak 2005-11-26 HD grad A artros ua (0) 
S53570/2005 Noatak's Endurance Togo Du Kuling 2005-07-13 HD grad A artros ua (0) 
S57963/2006 Cahppes Buddy Longway 2006-08-15 HD grad A artros ua (0) 
S50799/2006 Night Trail Xciting Appeal 2006-07-10 HD grad A artros ua (0) 
S43469/2005 Nordic Sled Dog's St Alcor 2005-06-18 HD grad A artros ua (0) 
S10055/2006 Mackinaw Red Seal 2005-11-28 HD grad B artros ua (0) 
S45630/2006 Arctic Trail's Vandal 2006-05-07 HD grad B artros ua (0) 
S64075/2004 Arctic Trail's Reservoir Dog 2004-10-09 HD grad B artros ua (0) 
S29608/2006 Silent Ridge Divine In Snow 2006-03-28 HD grad B artros ua (0) 
S29604/2006 Silent Ridge Decoy Of Snow 2006-03-28 HD grad B artros ua (0) 
S31713/2004 Marmott 2004-03-22 HD grad B artros ua (0) 
S29602/2006 Silent Ridge Dusty Of Snow 2006-03-28 HD grad D artros ua (0) 
S46257/2006 Nanook Spirit Let's Have Fun 2002-11-06 artros ua (0) 
S17638/2005 Queen-Anne 2005-01-22 artros ua (0) 
Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos 
S10055/2006 Mackinaw Red Seal 2005-11-28 Öga ua 
S48904/2004 Silent Ridge Chilly-Willy 2004-06-25 Öga ua 
S45621/2006 Arctic Trail's Xembla 2006-06-01 Öga ua 
S54751/2005 Polar Trax Blast Of Past O'Sarmik 2005-07-25 Öga ua 
S50799/2006 Night Trail Xciting Appeal 2006-07-10 Öga ua 
N08068/00 Trap Line Cougar Izo 2000-03-31 icke ärftlig katarakt 
S49671/2004 Jiepeer's Kwiniuk 2004-07-01 Öga ua 
S43467/2005 Nordic Sled Dog's St Larvik 2005-06-18 Öga ua 
S37519/2001 Jiepeer's Whontlea 2001-05-04 Öga ua 
S50797/2006 Night Trail Xciting Emotions 2006-07-10 Öga ua 
S46257/2006 Nanook Spirit Let's Have Fun 2002-11-06 Öga ua 
S59256/2006 Night Trail Magical Mystery Tour 2006-09-21 Öga ua 
S59258/2006 Night Trail Magical Mystery Journey 2006-09-21 Öga ua 
S59259/2006 Night Trail Magical Mystery Voyage 2006-09-21 Öga ua 
S57712/2002 Eastern Hill Hunting Hawk 2002-10-08 Öga ua 
S65875/2004 Aluk's Still Going Black 2002-08-10 Öga ua 
S58386/2006 Black Lotus Double X's Trademark 2006-07-05 icke ärftlig katarakt 
S57962/2006 Cahppes Broncho Buster 2006-08-15 Öga ua 
S68479/2005 Snocrib Qannik-O'Onak 2005-11-26 katarakt BP 
S50795/2006 Night Trail Xciting Xpression 2006-07-10 katarakt BP 
S29608/2006 Silent Ridge Divine In Snow 2006-03-28 katarakt BP 

SHAM-draget
16-17 februari 2008 i Nornäs, Dalarna

Ett unikt samarrangemang mellan rasklubbarna för alaskan malamute och siberian husky 
och ett meriteringstillfälle för alaskan malamute, siberian husky och grönlandshund.

 Sträckor: SH spann: AM spann: Pris:
 5 km junior 1,2,4-spann (junior) Gratis
 10 km 4-spann 1,2,4-spann 350:-
 15 km 6-spann 1,2,4-spann 350:-
 30 km 8-spann 1,2,4-spann 350:-
   4-,6-spann släde
 50 km Begränsad, Öppen  400:-

Pulkastil: 1-, 2-, 4-spann (även siberian husky vid intresse)
Slädhundstil: junior, 4,6,8, begränsad (max 6 hundar), öppen – spann.
Vill man bara delta en dag under helgen är det halva anmälningsavgiften (175-200:-/spann).
Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt tävlingslicens. Ifylld spannöversikt skall 
lämnas före start. Prisutdelning sker på söndagen efter tävlingens slut.
Start och mål i Nornäs by. Alla de polara raserna är hjärtligt välkomna!

Middag serveras på lördag kväll till självkostnadspris. OBS! Detta måste anmälas samtidigt 
som tävlingen då vi beställer mat efter antal personer som beställt. Vilket innebär att man 
inte kan anmäla middagen på plats!!!!

Boende alternativ 1: I privata stugor, 8 bäddar i vandrarhemmet i Nornäs för 190: -/dygn 
och bokas hos Rigmor Lindeborg på tele 0251-60035.
Boende alternativ 2: På hårt underlag i Nornäs bystuga eller i Nornäs skolan 85: -/dygn 
och person. Extra madrasser går att hyra för 25: -/dygn, bokas hos Ninni på nedanstående 
telefonnummer eller via e-post. Dusch och bastu finns att tillgå i Nornäs bystuga.

Anmälan och information om tävlingen sker hos respektive rasklubb.
För AM/grönlandshundar/samojed: Ninni Hjortvall på 0702-272856 alt 
0251-60120, ninni.hjortvall@edu.alvdalen.se
För siberian husky: Birgitta Mjöberg, 0251-123 36 alt 0703-859650

Sista anmälnings och betalningsdag: söndagen den 20 januari 2008.
Betalning sker till respektive rasklubb på följande postgiro:
SPHKs rasklubb för alaskan malamute: 69 79 25 – 6
SPHKs rasklubb för siberian husky: 38 70 52 – 4
Alaskan malamuter och grönlandshundar har möjlighet att ta dragprov 2x3 mil, vid minst 
3 startande. 
Möjlighet för dragmeritering för Siberian husky i slädhundstil, seniorklasserna, vid minst 3 
startande. Observera att årets SHAM-drag är rasmästerskap för siberian husky!

Rasklubben för siberian husky & alaskan malamute hälsar er välkomna till en 
trevlig hundkörarhelg!

Snöträff i Nornäs trettonhelgen 5-6 januari 2008
Banor: 2x30 km och 2x10 km med möjlighet att köra dragprov

Se fullständig annons i förra numret
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Välkommen till Polardistans 2008! 
SPHK:s LÅNGDISTANSTÄVLING 10 -15 MARS 2008 

POLARDISTANS 160 km - POLARDISTANS 300 km  - POLARDISTANS 400 KM

Välkommen till en distanstävling över 160, 300 eller 400 km i vänlig fjällterräng, 
myr och storslagen skogsmark. Start och mål på Särna Camping. Tävlingen är öppen 
för registrerade polarhundar. Alla deltagare skall medföra mat och utrustning för sig 
själva och sina hundar. Hjälp utifrån får ej tagas. Tävlingen går på markerade leder. 
Bansträckning: Terrängen runt Särna

Startavgiften inkluderar karta, avgift för dragmeritering, startfrukost och bankett lördagen 
15/3. Startavgift sätts in på: Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Andreas Larsson, 
Bandvägen 5, 460 20 Sjuntorp 
IBAN NO: SE5880000836839843366932
Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. Om du har problem med 
betalning eller anmälan, skicka ett mail till 95larsson@gmail.com
Utrustningslista och övriga upplysningar skickas till deltagarna vid anmälan. 
Arrangörerna förbehåller sig rätten att inställa tävlingen vid för få anmälda deltagare. 

Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com. 

Det går även bra att kontakta tävlingsledare Ulla Lindroth Andersson, tfn: 0171-57969, 
e-post: kaptenU@telia.com eller kassör Andreas Larsson, tfn: 0520-444340, 
0709-749639 e-post: 95larsson@gmail.com.

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS
Den naturliga utmaningen
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http://www.sphkvastra.se 

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

Sekreterare Synva Bratberg
0502 10045 eller 0703 281853
synva@spray.se

Kassör Andreas Larsson
0520-44 43 40, 0709-74 96 39 
eller 0520-47 26 09, 
95Larsson@gmail.com eller 
andreas.larsson@anatrollhättanVÄSTRA

Webbansvarig Jennie Cederwall
webmaster@sphkvastra.se

Ungdomsansvarig Mats Eliasson
Kårehogen 106, 474 93 Ellös
030-45 02 67

Hej Alla!
En riktigt god jul och helg till Er med mycket fina snöspår som ger god energi! Västras 
verksamhetsår slutar 31/12 för första gången  allt i enlighet med SPHKs stadgar. 
Valberedningen har varit i full gång en stund,ta kontakt  om Du har förslag eller själv 
är intresserad av  att vara med och utveckla  och förändra. Det har varit mycket 
under hösten med matnyttig information från SPHK och på SDSFs årstämma i 
Östersund som Ni också kan ta del av. Jag vill uppmana Er om att läsa SPHKs 
stadgar reviderade från i år, läs protokollet från arbetshelgen i augusti och titta och 
bekanta Er med SDSFs hemsida där vi åxå hittar mycket information som kan vara 
till gagn för oss.
Se separata annonser och på  vår hemsida om våra förestående aktiviteter och PLANERA 
för årsmötet 6/4.
Vi vet  alla att utveckling och förändringar är en pågående  process som rör oss alla 
och vi har alla  ett ansvar bla för att se till att Ni syns på Era turer på vilket sätt vet 
väl alla vid det här laget, om inte -REFLEXVÄSTEN.
Planera med de datum Ni  redan vet och jag vill be Er möt upp på ÅRSMÖTET det 
är en chans att påverka!

Ingen kan Allt 
Alla kan något och 

TILLSAMMANS kan vi mycket
Vi ses o höres Marie

Kallelse till årsmöte i SPHK Västra 
6 april, 2008

På Kungajakts museet, Älgens berg, Hunneberg

Alla medlemmar, nu har ni chans att påverka. 
Verksamhetsplanen gör vi tillsammans

Dagordning, revision och verksamhetsberättelser finns på hemsidan eller på plats
Vi bjuder på fika i trevligt miljö

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!!

SPHK:S

Den naturliga utmaningen
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UNGDOMSLÄGER
LEKVATTNET

29 februari till 2 mars, 2008
Västra inbjuder alla ungdomar mellan 7 och 20 år till ungdomsläger i Lekvattnet.
Det kommer att bli lite teori och mycket hundkörning.
Boende blir på vandrarhem så ta med lakan eller sovsäck
Kostnaden för ungdomar blir 100 kr. vilket inkluderar kost och logi

Anmälan och betalning innan 13 februari.
Anmälan till Mats Eliasson på tfn 0304-502 67 eller 0706 852 188
Betalning till Västras bankgiro 5413-5595, märk inbetalning med Lekvattnet och 
deltagares namn.
Föräldrar betalar direkt till vandrarhemmet med ordinarie priser. Bokning görs 
via Mats Eliasson

VÄLKOMNA!

Västra inbjuder till 
barmarksträff på

Backamo
i all enkelhet 12-13 april

Vi står för grillen och 
ni står för...

”Inträde” 50 kr pr pers

Möjlighet för övernattning 
finns, ta kontakt med 

Marie Petersén 
tfn 0522-29065

VÄLKOMNA!!

Alaskan malamuterna Trap Line Nimble Paw 
Akke och Hot-Trot’s Snow-Face.

Foto: Britt Sikström

Jeti, alaskan malamute,  8 veckor, i samspråk med husse Johann.  Foto: Marit Kangas

Törstiga hundar.  Foto: Malin Aspaas
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• 5-6 Oktober: Övre Norra deltar med egen monter vid Kiruna Slädhundklubbs 
Seminarium för Arbetande Hundar.

• 17 November: Övre Norras medlemmar erbjuds Gröna Kortet ut-
bildning i Arvidsjaur. Utbildare är Kenth Smitt.  (Kursen blev snabbt  
fullbokat så förhoppningsvis anordnas fler kurstillfällen)

• 2 December: Övre Norras styrelse har arbetshelg i Jokkmokk.

• 26 Januari: Övre Norra arrangerar Kiruna Snowdog, en inofficiell polarhunds-
utställning för våra fyra raser. 

• Februari: Kiruna Slädhundklubb arrangerar Öppna SM i Kiruna. En meriterande 
tävling för Siberian Husky. Läs mer på www.kshk.se

Rapport från Kiruna Slädhundklubbs Seminarium om 
”Arbetande hundar” 6-7 oktober 2007 i Kiruna

Text: SPHK Övre Norra

Den första veckan i oktober arrangerade Kiruna Slädhundklubb sitt återkommande 
Seminarium om Arbetande Hundar. Denna gång var även SPHK Övre Norra på plats 
med egen monter på den välbesökta mässan som alltid arrangeras i samband med 
seminariet. I montern presenterades material om klubbens fyra raser och om SPHK:s 
och Övre Norras aktiviteter.
 
Till seminariet hade Kiruna Slädhundklubb bjudit in flera intressanta föreläsare. Tyvärr 
hade det stora dragplåstret Lance Mackey, vinnare av årets Iditarod och Yukon Quest, 
lämnat återbud i sista stund.  ”From Sleddog-Driver to Sleddog-Diva” stod det lite 
skämtsamt i programmet... 

Hege Ingebrigtsen från Narvik inledde seminariet.  Hennes film var kul att se, bl. a. hade 
hon en swimmingpool åt sina hundar! Filmen visade också hennes barmarksträning 
med 4-hjuling och hur hon vattnade sina hundar med sprutflaska och sedan lät dem 
bada i en sjö. Det såg härligt ut när en flock fågelhundskorsningar kom springande 
tätt tillsammans, före och efter  träningen. Som hundskor hade hon innerslang från 
cykeldäck vilket tydligen var mycket hållbart. 

Jo Svenstad stod näst i tur och berättade om avel och om betydelsefulla hundar. Jo tog 
upp vikten av att använda sig av genomavlade linjer när man utavlar, endast då kan man 
i förväg bilda sig en uppfattning om  hur kommande generationer kommer att se ut. 
 
Lars Monsen, äventyrare av rang, visade sin film från Alaska där han färdades med 
sina hundar genom alla årstider. Vi fick se hundar som drog släde, som simmade efter 

Hej Medlemmar!

Det är många saker på gång just nu, både inom Övre Norra och inom andra klubbar 
här uppe i norr. Ett tips till alla medlemmar är att då och då kika in även på övriga 
hundklubbars hemsidor. Ofta tipsar vi om arrangemang på vår egen hemsida men 
ibland kanske vi missar något. Övre Norra är ett stort distrikt och ibland kan det 
finnas aktiviteter nära din hemort som anordnas av andra klubbar. Om du vill vara 
riktig aktiv med din hund, till exempel inom drag och i tävlingssammanhang, kan det 
vara värt att höra efter vad som är på gång även inom andra klubbar. Viktigast är ju 
att du och din hund/hundar har roligt tillsammans! Och när du tävlar representerar 
du givetvis Övre Norra!

Det är mycket glädjande att flera av våra medlemmar har löst tävlingslicens inför 
kommande säsong. Licens behöver du för att få tävla med dina hundar (även 
dragmeritering). Inom Övre Norra är det vår sekreterare Johanna Adolfsson som 
administrerar era ansökningar. Se mer info på hemsidan.

Övre Norra har under hösten utbildat två utställningsansvariga enligt SKK:s nya
regler för utställningar. Under Kiruna Snöfestival i slutet på januari är det dags för 
Övre Norras inofficiella polarhundsutställning Kiruna Snowdog 2008. Se särskild 
inbjudan i detta nummer.

Styrelsen efterlyser förslag på vilka aktiviteter ni önskar genomföra under 2008. 
Allt är möjligt så skicka in förslag! Nedan följer en sammanfattning av genomförda 
och kommande aktiviteter under hösten och vintern 07/ 08.  Njut av den härliga 
dragsäsongen, kom ihåg att vattna hundarna ordentligt och lycka till på kommande 
arrangemang! 

God Jul önskar SPHK Övre Norra 
genom Marit Kangas 
maritkangas@hotmail.c

www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande Vakant
Vice ordförande Anna Kuru akuru@spray.se 
Sekreterare Johanna Adolfsson jojsan@telia.com
Kassör Anette Isaksson aeandersson@hotmail.com
Distrikt Johanna Adolfsson jojsan@telia.com

Luleå-Arvidsjaur-Piteå Birgitta Sandin sandin@nymanen.com
Överkalix-Övertorneå-Jokkmokk Johanna Kaati 
johanna@snocrib.com tel: 0923-105 55
Gällivare-Kiruna Anna Kuru akuru@spray.se 
tel: 070-512 98 81
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hans kanot, som försökte skrämma bort närgångna björnar; filmen visade verkligen 
att hunden är människans bästa vän. 

Harris och Ginger Dunlap, kennel Zero, var ytterligare två intressanta föreläsare. 
De står bakom den så omtalade Kennel Zero med uppfödning av - till en början - 
Siberian Husky. Ginger berättade att alla världens hundraser härstammar från fyra 
olika typer av vargar. Hon nämnde även de problem som finns i (bl. a.) huskyn idag; 
ögonsjukdomar. ”Sjukdomar finns på alla kennlar, så sopa rent i eget hus innan du 
anklagar grannen”, var hennes budskap, och hon tillade att en del helt sonika väljer 
att inte se problemen, istället för att ta itu med dem. Paret Dunlap förmedlade även 
rådet att inte bara studera den hane/tik du tänkt använda, utan även dess syskon. Här 
har man en fördel av att använda sig av äldre hundar som redan gått i avel, då kan 
man studera resultatet av tidigare kombinationer.  
Den mest rörande föreläsningen stod Hans Petter Dalby för. Dalby blev tvåa på 
Finnmarkslöpet 1000 km men vann priset för bäst omhändertagna hundar - vilket 
han tyckte var snäppet bättre. Dalby visade en film från tävlingen och berättade om 
sin träning och hur viktigt det är att etablera enskild kontakt med varje hund. Under 
tiden som han och hundarna kämpade på fjället låg hans pappa svårt cancersjuk, 
dock med förhoppningen om att få se sin son gå i mål på en av de mest ärofyllda 
långdistanstävlingar som finns. Direkt efter målgång for Hans Petter till sjukhuset där 
hans far avled två dagar senare. 

Under söndagen fanns möjlighet att ställa frågor till (nästan) alla föreläsare. Ginger 
& Harris Dunlap, ett mycket sympatiskt gammalt par med gedigna kunskaper i 
genetik, fick inte helt oväntat frågan om varför de använde alaskan huskies på sin 
kennel.  Svaret var självklart; för att de ville vara bäst i tävlingsspåren! Påståendet 
om att de sålt korsningar som renrasiga avfärdade paret med en suck. ”Vad hade vi 
för anledning att göra det?” De fann frågan märklig och sa att det bara var i Norden 
och i Storbritannien som de anklagades för att ha bedrivit oseriös avel. Huruvida 
Zerohundarna var renrasiga eller ej är upp till var och en att bedöma, och på seminariet 
fanns ju möjlighet att konfrontera uppfödarna själva. 

Och så var det lördagskvällen; få klubbar kan ställa till med såna fester som 
Kiruna Slädhundklubb! Utanför klubbstugan fanns värmande eldar med nygrillade 
suovaskebaber och inne i stugan med barservering stod ett live-band för underhållningen. 
Det var verkligen fest denna kväll!

SPHK Övre Norras monter på mässan var väl synlig bl. a. tack vare de fina Banderollerna 
som Marit Kangas ordnat genom sponsring. Något som även drog besökare till vårt 
bord var Birgittas Sandins vackra glassmycken. Birgitta skänkte en del av intäkterna 
från försäljningen till Övre Norra, det tackar vi för!!

Vi som stod i montern denna helg var; Anna Kuru, Agneta Henriksson, Elisabeth 
Lönnberg, Eva Nätteldal, Emelie Lindberg, Birgitta Sandin och Johanna Adolfson.

SPHK Övre Norra Inbjuder till Inofficiell Polarhundsutställning
För alaskan malamute, grönlandshund, samojed och siberian husky

 i samband med Kiruna Snöfestival

KIRUNA SNOWDOG 2008
DEN ARKTISKA UTMANINGEN

200km norr om Polcirkeln ligger Kiruna, Sveriges nordligaste stad. Mitt under 
den rådande polarnatten arrangeras Kiruna Snöfestival som en hyllning till den 
arktiska vintern. Snön ligger djup på marken och den lilla fjällstaden är smyckad 
med skulpturer av is. Samer tävlar i kapplöpning med sina renar och på torget 
samlas ståtliga polarhundar för att göra upp, inte bara om vem som är Sveriges 
vackraste, utan även vem som är bäst rustad för ett nordligt klimat. Förra året seg-
rade en ung alaskan malamute som rest hela vägen från Kanada för att delta.  Vem 
vinner i år? Kanske tar en samojed eller en grönlandshund hem prisbucklan?  

Datum :  Lördag 26 januari 2008 
Plats:  Kupoltorget i centrala Kiruna (Utomhus) 
Tid:  Anmälan och vaccinationskontroll från kl 10:00, bedömningarna inleds  
 kl 11:00. 
Domare:  Meddelas senare på Övre Norras hemsida
Klasser : * Valpklass: 4 - 9 månader 
 * Vuxenklass: 9 månader och äldre 
 * Veteranklass: 8 år och äldre 
 * Kastratklass: Kastrerade, mono & kryptorkida hundar över 9 måna- 
    der (utom tävlan i BIS-finalen).
 * Barn med hund
 * GRATIS BONUSKLASS : Utställningens Vackraste Svans (hemlig gäst- 
    domare!)

Anmälningsavgift: 100 kr per hund.  50% rabatt från och med tredje anmäld 
hund med samma ägare. Betalning senast 18/1-08 till SPHK:s BG : 5458-1111,  
märk betalningen med hundens namn. 

Anmälan senast 11/1-08 till Johanna Adolfson, e-post: sphk@mail.com, 
Tel. 0981-106 47, 070-228 09 26. Vid anmälan ange hundens ras, namn,  reg. nr, 
kön, klass och födelsedata samt ägares namn och adress. Bekräftelse att anmälan 
är mottagen kommer via e-post.  

Medtag registreringsbevis, vaccinationsintyg samt varma kläder!

Hjärtligt Välkomna till oss i Norr!
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hundar och 2-4 personer åker på släden 
som alltid körs av en guide. Det kan vara 
allt från endast 1 person till 350 personer 
i en grupp. Då det är riktigt stora grupper 
är vi ofta mellan 5 till 12 spann samtidigt 
ute och kör och turerna varar 1-4 timmar. 
Ofta kör vi 2 eller 3 turer per dag. Vi 
kör mest under helgerna eftersom det då 
är mest gäster här. Våra gäster kommer 
från hela världen men mest är det tyskar, 
holländare och danskar. Eftersom vi är 
alltför rädda om våra hundar kör gästerna 
aldrig spannen, skaderisken på både 
hundar och folk är för stor då tycker vi.

Vi har väldigt högt ställda krav vad 
gäller kvalitet och säkerhet i vår 
verksamhet och våra hundar är alltid 
vältränade innan säsongen startar. Vi har 
Etours kvalitetsmärkning och är även 
miljöcertifierade av Naturens Bästa. Våra 
gäster får en helt annan upplevelse nu än 
för 20 år sedan.

Kan vem som helst börja köra turister med 
sina hundar eller krävs något tillstånd? 
Det krävs inga speciella tillstånd annat än 
de som Jordbruksverket kan utfärda för 
hundhållning. Man måste följa samma 
lagar som andra företagare vad gäller 
skatter, anställningar och annat. Men vi är 
helt övertygade om att alla inte är lämpade 
att köra turister (vi kallar dem gäster). En 
del kan vara skickliga hundförare men 
sakna social kompetens, andra är helt 
enkelt inte bra på att köra stora spann. 
Vissa förväntar sig nog någon sorts Jack 
London romantisk tillvaro som ”musher” 
medan andra har blivit stjälpta av dålig 
ekonomi. Det är dyrt att ha många hundar 
och man måste kunna ta betalt. Skatt ska 
betalas osv. Det är ett otroligt tungt jobb 
med långa dagar och ingen ledighet under 

hela vintern, så både hundintresse och 
förhållanden kan sättas på hårda prov.

Vad krävs av en hund för att den skall 
fungera i ett turistspann?
För hundarnas del så är det olika vad 
som krävs beroende på vilken typ av 
körning man jobbar med. Gemensamt 
för alla turisthundar är att de måste 
ha en väldig god arbetsvilja och hela 
spannet bör vara bra tränat. Vi föredrar 
att hundarna är fokuserade på sitt jobb 
och helst inte bryr sig så mycket om folk, 
men naturligtvis måste de vara vänliga 
mot människor. De måste alltid vara i 
god kondition, d.v.s. friska, vältränade 
och glada på varje körning.  De hundar 
vi kör är lämpliga att tävla långdistans 
med och de tränas också för det. 

Ni har i nuläget 46 hundar. Är det ett 
lämpligt antal om man vill driva en 
turistverksamhet?
I slutet av 90-talet körde vi storspann åt 
en annan hundförare som hade mer än 70 
hundar. Vi insåg då att man kanske inte 
bör ha alltför många hundar på kenneln 
om man vill ha full kontroll på dem. När 
turismen ökade och jag och Micke startade 
eget beslutade vi oss för att aldrig ha fler 
hundar än vi klarar av att träna själva. Vi 
har satt en gräns vid max 50 hundar på 
vår kennel för att slippa anställa personal. 
I stället gör vi så att när vi behöver fler 
spann än våra tre egna så lejer vi andra 
hundförare med egna företag, och med 
samma kvalitetstänkande som vi har, och 
det fungerar mycket bra. 

Hur mycket tid ägnar ni åt marknadsföring 
och administration?
Svårt att säga, men troligen mer än vi 
anar.  Bokföring har vi en revisor som gör. 

Vilket intresse kom först; intresset för drag 
eller för Siberian Huskies?
Intresset för drag kom först.

När köpte ni er första Siberian Husky och 
när avlade ni er första kull?
Vi har kört korthårig vorsteh i många år 
och hade även ett 10-tal alaskan huskies 
innan jag sommaren 2000 av en slump 
bytte en oljemålning  mot en fin renrasig 
siberianvalp. Jag hade nog inga större 
förväntningar vad gällde drag men hon 
visade sig vara en mycket bra ledarhund 
och intresset för rasen växte snabbt. Vår 
första SH-kull hade vi nog 2001, tror 
jag. Vi köpte 10 hundar till av samma 
ras i slutet av år 2000 från Guldmyrens 
kennel.

Har ni någon favoritlinje?
Vi gillar den klassiska siberian huskyn 
och därför har vi främst hundar från 
Vargevass, Anadyr, Northomes och 
Guldmyrens linjer. Hundar från dessa 
linjer är rastypiska till både utseende och 
temperament. De är mycket arbetsvilliga, 
trevliga och friska och de är på dessa 
linjer vi bygger vår egen Nymånenlinje. 

Ni har tidigare haft Alaskan Huskies men 
har övergått till Siberian Huskies. Från er 
synvinkel, vilka fördelar/nackdelar finns 
med den senare?
Vi har fortfarande ett gott öga till den 
gamla typen av alaskan husky, men de 
blir allt färre. Alaskorna har numera 
alltför mycket fågelhund i sig och det 
gör dom svårhanterliga och fruktansvärt 
skrikiga och högröstade. De har svårt att 

klara kyla och är ofta stökigare än våra 
sibbar. Men de har en arbetsmoral och 
en dragvilja i sig som man måste beundra 
och det är tyvärr egenskaper som till stor 
del har gått förlorade i en del renrasiga 
hundar, förmodligen på grund av att det 
har avlats för mycket på hundar som inte 
har provats i arbete. Det är svårt för oss 
att hitta välbeprövade SH-draghundar att 
använda i avel.  Egentligen är nog just det 
som är det största problemet med siberian 
husky-rasen just nu, för inom de flesta 
linjer finns inga överdrivet stora problem 
med sjukdomar.

Att alaskorna behöver mer mat när 
det är kallt är ju allmänt känt men de 
är varken sjukare eller friskare än de 
renrasiga hundarna. Vi har sällan haft 
problem med tassar, dålig matlust eller 
pälsar varken på de alaskan huskies vi 
har haft eller på våra nuvarande renrasiga 
hundar. Däremot bodde vi tidigare på 
en plats där klimatet var fuktigare och 
då hade vi ganska ofta hundar med 
dåliga halsar, men det har vi inte nu. 

Ni driver en turistverksamhet med 
draghundar. Hur började det hela och 
hur ser verksamheten ut idag? 
Turistkörningen för min del (Birgittas) 
började i mitten av 80-talet med att jag 
ibland på helgerna stod vid en skidbacke 
och skjutsade folk för att köra in till 
hundmatspengar. Jag hade 10 hundar och 
en stor toboggan och folk och ungar satt 
i den och jag körde rundturer för 25 kr 
/ person. Inte speciellt proffsigt tyvärr. I 
våra nuvarande spann kör vi  alltid 10-14 
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men troligen blir det mest jobb även denna 
vinter. Vi har dock anmält ett spann till 
Polardistans 400 km.

När ni kör turister ligger fokus givetvis 
på säkerhet och bekvämlighet för de 
deltagande gästerna. Således kan ni ej 
låta era hundar hålla ett särskilt högt 
tempo under turerna. Hur fungerar det 
egentligen att köra ”turisthundar” på 
en tävling där det istället är fokus på 
snabbhet? Hur laddar ni hundarna inför 
detta? Finns det några fördelar med att 
köra ”turisthundar” på tävling? Finns 
nackdelar? 
Säkerhet, bekvämlighet och fart har 
inte alltid ett negativt samband utan 
vi kan köra relativt fort på våra jobb. 
Farten är ca 16 km / h dvs. hyfsad 
l ångd i s tans fa r t .  Ib land  går  de t  
fortare, ibland långsammare, beroende 
på föret. Sprint intresserar oss inte. 
Bra hundar gillar att jobba och det har 
varit ett av våra mål med aveln att få 
fram hundar som gillar att springa. De 
hundförare vi kör tillsammans med har 
alaskan huskies och vi måste hålla samma 
fart som dem, (en 2 timmarstur varar 
2h, oavsett vilken typ av hund man kör). 

Ställer ni ut era hundar? 
Vi har alltid fullt upp på sommaren och 
har de senaste åren ägnat mycket tid 
åt att bygga en ny kennel/huskyfarm. 
Men vi tänker ställa ut våra hundar i en 

större utsträckning då byggandet är klart. 
Utställningar är viktiga för att kunna se 
andra hundar och träffa hundfolk under 
sommaren. Tyvärr är det alldeles för få 
dragmeriterade / arbetande hundar som 
visas på utställningar. 

Aktiverar ni era Siberian Huskies på andra 
sätt än med drag?
Vi ägnar väldigt mycket tid till våra hundar 
men de är draghundar och används mest 
till det. Vi har ett stort hägn där tillbringar 
tid med dem några timmar per dag under 
sommaren. De springer, leker och badar, 
och under tiden de är i hägnet tränar vi 
inkallning och lite annat. Vi har även 3 
hundar som bor inomhus och av dom är 
två jakthundar.

Hur ser terrängen ut i Auktsjaur och hur 
lång tid på året har ni snö? 
Auktsjaur är ett mycket snösäkert område 
och vi har vinter från slutet av oktober 
till mitten av april. Det är skogs- och 
myrområden med lägre fjäll.

Vilken typ av släde kör ni på träning/
tävling och vilken typ av släde använder 
ni på era turer?
Vi kör mest Oinakka slädar.  Stora 
turistslädar med kraftiga bromsar som 
även är bra träningsslädar. Jag kör en 
Oinakka aludistans på tävling och Micke 
har en BW släde.

Tack för intervjun och lycka till med turer och tävlingar i vinter!

Några tips till den som vill starta upp en 
turistverksamhet? 
Tänk er för och se till att ni har pengar så 
ni klarar några svältår. Det kan ta lång tid 
innan man går i vinst på det här, ofta flera 
år. För en del går det aldrig i vinst. Jobba 
gärna hos någon innan ni startar eget så 
ni lär er yrket. Det är mer en livsstil än ett 
jobb, det finns liksom ingen gräns mellan 
ledighet eller arbete. Det är svårt att leva 
på turistkörning så vi har andra jobb 
under barmarkstiden. Jag är konstnär 
och Micke jobbar på räddningstjänsten. 
Skulle tro att  de f lesta som kör 
turister har andra jobb vid sidan om. 

Vad har ni för erfarenhet i tävlingssam-
manhang och finns planer på att tävla 
under kommande säsong?
Vi har båda kört många Fjälldrag, 11- 
12 stycken, och en hel del nordiskt. 
Micke har kört medeldistans (har ett 
SM-brons) med storspann. Jag har kört 
lite långdistans, bl.a. Polardistans 300 
km. Eftersom hundkörning har varit vårt 
vinterjobb i många år kan vi inte ta ledigt 
och åka på alla tävlingar som vi vill. Vi 
tänker varje år tävla mer än vi gör och 
tränar hundarna inför det. Vi brukar 
hoppas på att hinna köra Polardistans, 
Pasvik, Vindelfjällslöpet, Amundsen...

Birgitta och Mikael Sandin kör turister med sina siberian huskies samt tävlar i långdistans. I år har dom 
anmält ett spann till Polardistans 400 km. 
 Foto: Nymånens Kennel
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SIBERIAN HUSKY

Medlemsannonser

ÖVRIGT

ALASKAN MALAMUTE

Malamutevalpar till salu
En kull föddes den 30 sept -07 efter 
Noatak´s Omen Snöyra du Cheyenne 
och Noatak´s Endurance Gripp du 
Kuling. Båda hundarna är väl prövade i 
drag, Yra har två utställningcert. I övrigt 
två trevliga, arbetssamma hundar vars 
avkomma vi tror kommer att fungera 
socialt och bruksmässigt mycket bra.
Om du är intresserad och vill veta mer så 
hör av dig till Kristin eller Christer 070-
3283056 / 0280-83056 Kennel Noatak 
- med bra malamuter sedan 1988.

1 st Oinakka förhöjd toboggan.
Lastyta ca 190 cm. Originalbroms 
och ”softbroms”, fällbar sits, kraftigt 
lastkapell och slädväska tillverkade av 
Norröna. Slädankare, draglinor/vajer 
för 6 hundar, samt utsträckare för rast/
parkering. Pris: 6000:-

För närmare info och ev. bilder kontakta 
Ewa & Hans Axelhed Tfn kvällstid 0171-
82218 E-post: hans.axelhed@telia.com

OBS! Nya bestämmelser!
Medlemsannonserna får fr.o.m. 2008 vara max 15 rader! Det är ca. 500 tecken.

UTSTÄLLNING
Siberian Huskyklubbens Rasspecial i Bjursås 15-16 september
Domare: Vincent Buoniello, U.S.A. 
Namn:  Chiliway’s Bourbon Blizzard 
e. SUCH NUCH Za´potocky´s Zjervardnadze  u. Qashiwas Eyes of the Sky
Öppen klass tikar: CK BTK 2
Ägare och upfödare: Anna Kuru, Kiruna

MENTALBESKRIVNING
Mentalbeskrivning BHK Malmen  2007-09-08  Mentalbeskrivare: Mia Fredriksson 
Känd mentalstatus 
Ras: Alaskan Malamute 
Namn: SnowNanok LP1
Född: 2006-04-03 
Ägare och uppfödare: Marika Landfors, 
Boden

LYDNAD
Lydnadsprov Nat. 2007-11-11 
SBK Överkalix 
Alaskan Malamute 
SnowNanok 
Klass: 1,1 
Poäng: 163,5 
Godkänt championat: LP1 
Domare: Niklas Westerlund 
Ägare och uppfödare: Marika Landfors, 
Boden

Lydnadsprov Nat. 2007-09-29 
SBK Arvidsjaur 
Alaskan Malamute 
SnowNanok 
Klass: 1,1 
Poäng: 171,5 
Domare: Niklas Westerlund 
Ägare och uppfödare: Marika Landfors, 
Boden

RESULTATBÖRS ÖVRE NORRA

Alaskan malamute, SnowNanok är en lydig 
hund.

Fotograf och ägare: Marika Landfors, Boden 

Valpar väntas vecka 50 efter Yukon Trail 
Dawson (Cool & Vinca von Kuhn) & 
Cheeniks Bonny (Panikpahs Rusty & 
Panikpahs Purple Hazy).
Båda AD fri, HD fri och ögonlysta ua.
Dawson har godkänt Polarhunds test 1 
och Polarhunds test D.
Bonny 3:a på EM MD 4-sp. Var även med 
på min tur Abisko-Åre 2006.
Båda har gått Polardistans.
Mycket trevliga, sociala hundar med bra 
arbetsvilja och temperament!
Säljes enligt SKKs och rasklubbens 
regler.
Endast till aktiva friluftsmänniskor!
 För mer information: Patrik Skarped 
0550-16008. patrik.skarped@bredband.
net  www.skarped.com

Valpar väntas vecka 50.
e: Moon Runs Tuke, s11172/2006 
(e: Sujozov av Vargevass u: Giselle)
u: Dammstugan´s Ljoba Tjalverovskaija, 
s 11114/2001 (e: Cjevonnes Tjalve 
u: Dammstugan´s Fenetchka Klippa)

Det kan eventuellt bli någon valp till 
salu, är du instresserad? Hör då av dig 
till Annika och Micke.
Dammstugan´s Kennel, 0240-30018 eller 
070-243 36 08
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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 
Svenska Polarhundklubben erbjuder profilkläder till 
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

PH 5-2007 omslag.indd   3 2007-12-10   08:24:15



Om tidningen är obeställbar eller  
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