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Nytt nummer nytt utseende

Hej alla hundmänniskor! Tidningen som ni nu
håller i er hand är första numret ut med den
nya designen. Vissa av er kanske inte märker
så stor skillnad, medan andra kanske reagerar
på att tidningen inte ser ut som den brukar.
Många av de nya logotyperna finns med som
det tidigare fattats beslut om, samtidigt som
det gjorts en del omändringar på sidlayouten
i övrigt.
Detta nummer, sommarnumret som vi kallar
det, vet vi av erfarenhet kan innehålla en
hel del tomma sidor som måste fyllas, och
vi är därför tacksamma för allt material
som kommit in utifrån. Samtidigt måste vi
dock fortfarande påminna vissa av er om att
manusstoppet måste hållas! Som vi nämnt
tidigare finns det nu längre inga garantier för
att material som inkommer försent tas med i
tidningen…
Vi har nu kommit igång på allvar med
arbetet av de ”nygamla” medlemsprofilerna,
och i detta nummer har vi även premiär för
ungdomsprofilen. Vi tycker att det känns
viktigt att vi försöker börja uppmärksamma
våra yngre medlemmar i klubben lite extra,
för utan dessa duktiga och målmedvetna
ungdomar, vilka ska då ta över efter oss den
dagen då vi trillar av pinnen? I samma veva
väljer vi därför också att ge er en massa sköna
bilder från Barn med hund, som arrangerades
under utställningen i Bjursås i maj. Det var en
sann fröjd att se dessa barn kämpa för att visa
upp sina hundar i utställningsringen, vissa av
dem med hundar större än dem själva…
När ni läser detta har midsommar redan
passerat, och vi hoppas att ni fick en solig och
trevlig sådan. Ha nu en riktigt bra sommar så
ses vi till hösten igen!
// Josefin & Mia

Malamute-tiken Sila har påbörjat sin
sommarträning.
Foto: Ida Vähäsalo
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LEDAR
SKALLET
Årsmöte
Den 23 maj genomfördes, i samband med Gävle-Dalas utställning i Bjursås,
SPHKs årsmöte. Det var som vanligt ett välbesökt årsmöte. Det är något som
vi i styrelsen glädjer oss mycket över. Det visar på det stora intresse som finns
för klubbens verksamhet. De styrelseledamöter som stod i tur att avgå omvaldes. Detsamma gäller ordföranden, som också fick förnyat förtroende. Vi
tackar för det! Bland de tre suppleanterna kom ett nyval. Den nye är Fredrik
Petri. Fredrik finns i Södra distriktet, och hans ras är Samojedhund. Vi hälsar
Fredrik välkommen till SPHKs styrelse. Den som lämnade var Malin Sundin. Malin har varit en aktiv styrelseledamot utifrån sin suppleantplats. Hon
har gjort värdefulla insatser, och vi är tacksamma att vi har Malin kvar som
tävlingssekreterare. Där har hon bringat reda i oredan. Tack Malin!
Grafiskt program
En viktig fråga på årsmötet var beslutet om det nya grafiska programmet.
Där fick styrelsen i uppdrag att fullfölja arbetet baserat på de principer och
skisser som redovisades vid årsmötet. Det innebär att vi kan säga tack och
adjö till de mer än 20 olika logotyper som vi använt. Nu kommer SPHK att
gå fram med en logotypestruktur som omfattar såväl distrikt som rasklubbar.
För SPHK och distrikten innebär det identiska logotyper, med undantag för
distriktsbenämningen. Rasklubbarna har frihet att använda den rasspecifika
bild som de själva väljer. Ett krav är dock att den ska vara tryckbar i alla
de sammanhang där den ska användas. I programmet finns också regler för
typsnitt, färgsättning och övriga nödvändiga komponenter. I det här numret
av Polarhunden använder vi, i så stor utsträckning som möjligt, de nya logotyperna. Det känns väldigt bra. Nu har vi ett gemensamt ansikte utåt.
Etiskt program
En annan viktig punkt på årsmötet var det etiska programmet. Efter en del
debatt antogs styrelsens förslag. Det var ett klokt beslut. Nu har vi riktlinjer
i SPHK för hur vi ska behandla varandra och våra hundar.
Nya meriteringsregler
Styrelsen arbetar fortfarande utifrån det beslut som fattades vid årsmötet
2007, som innebär att styrelsen ska verka för att cert ska utdelas till samtliga
hundar som tilldelas CK i bruksklass. Huruvida det kommer att vara möjligt
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är, just nu, osäkert. SKK har skickat ut en remiss om gemensamma nordiska
utställningsregler, och om det regelverket antas så faller möjligheten att
dela ut certen i bruksklass. Mot den bakgrunden valde styrelsen att inte gå
fram med förslaget på årets årsmöte. I övrigt fortskrider arbetet med de nya
meriteringsreglerna. Jag noterade i en insändare i Polarhunden att det finns
ett tryck från SKK att likrikta meriteringsreglerna för våra fyra raser. Så är
naturligtvis inte fallet. Våra fyra raser är olika, och ska så förbli. Däremot
försöker styrelsen att hitta gemensamma nämnare som innebär att flera raser kan meritera vid samma tillfälle. Vid ett provtillfälle/tävling hoppas vi
nå fram till att raserna kan tävla mot varandra på samma distans, men med
olika vikter. Det skulle ge fler meriteringstillfällen samtidigt som det skulle
innebära en stor förenkling för våra arrangörer. Styrelsen vill också ha ett
likartat upplägg i samtliga raser, dvs en merit för att ställa ut i bruksklass,
en lite tuffare för att få ut utställningschampionatet, och ytterligare ett steg
för Polarhundchampionatet. Låt oss se var vi landar. Det kommer att bli en
spännande process.
Polarhundsmästerskap
Styrelsen har ännu inte fattat beslut om var 2010 års Polarhundsmästerskap
ska gå av stapeln. Det vi vet är att det kommer att ske vecka 5 2010. Vi för
en fortlöpande dialog med två av distrikten och vi hoppas att vi snart har ett
besked framme.
Snart blir det mörkare
Idag är det den 28 maj. Det innebär att det är mindre än fyra veckor till
midsommar. Då vänder det. Vi går åter mot mörkare tider, snö och kyla.
Polarhundstider!
Ha det!
Per Agefeldt, ordf.

Vildmannens

Draglinor och tillbehör

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

Hundkörning • Utrustning
Tillverkning • Skärslipning
Polarhunden 3/2009
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Foto: Camilla DehlinJohansson

sig underbart egenhändigt nyfångade goda räkor vilka vi njöt av på kvällen. Vi hade
mycket givande samtal och fick ta del av varandras verksamhet ute i landet och tillsammans planera inför framtiden.

Ungdomssektionen

Helgen gav oss nyckeln till framtiden och en bra början på vårt gemensamma samarbete i distrikten. Det kommer årligen att arrangeras ett vinter- och ett höstläger för
ungdomar och vi ska tillsamman hjälpa varandra med planering och genomförande.
En sida på SPHK.S hemsida för ungdomar ingår i planerna. Det finns mycket vilja
och möjligheter ute i landet!

Över Norra

Har Du som ungdom några funderingar eller idéer om vår verksamhet så tveka
aldrig - ring till mig, Caroline 070/5477539. Jag finns här främst för Er ungdomar.

Caroline Hoffman Jönsson
0671-201 19, 070-547 75 39
carolinehoffmanjonsson@telia.com
Johanna Adolfson
070-228 09 26
jojsan@telia.com

Nedre Norra

Kristina Widborg Ahlstrand
0709-634 795
0671-200 16
kristinawidborgahlstrand@yahoo.se
Emelie Henriksson
073-038 83 21
0942-211 00
emelie@tjalbergetskennel.se

Gävle Dala

Cecilia Lönnberg
0248-401 27
cecilia.lonnberg@leksand.se

Mälardalen

Kariitta Ryttinger
kita751@hotmail.com
Elisabeth Styffe
0171-417074
076-1661816
elisabethstyffe@hotmail.com

Västra

Mats Eliasson
0304-502 67
0706-852 188
44eliasson@telia.com

Södra

Torbjörn Antonsson
0455-190 17
Högalidsvägen 9, 370 30 Rödeby
torbjorn-antonsson@annemonenshuskys.se

Alaskan malamute

Mia Karacs
0251-109 44
Västäng 3264, 796 91 Älvdalen
mia@kalippoq.com
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Ungdomssidan
Nu har vi kommit in i juni månad och värmen har
vi inte sett så mycket av här uppe i Norrland. Skönt
för våra polarhundar men för oss människor känns
det lite väl kallt med 6 grader men vi är ju vana kan
man säga. Det gäller ju att se fördelarna i det mesta
och i detta fall så får vi ju uppleva vårens vackra
blomning mycket längre.
På ungdomssidan har det hänt en hel del sedan jag
sist fick äran att skriva till Er. I slutet av april hade
vi en angenäm och trevlig träff i Svartnäs, i närheten av Falun. Fyra distrikt av sex kunde delta och
vi hade bjudit in Svenska draghundsportförbundets
ungdomsansvarige, Ulla-Kari Pontén. Ulla-Kari gick
igenom flera olika viktiga punkter allt från hur vi kan
arbeta med ungdomar inom sporten till hur vi ska
söka medel för detta. Hon gick också igenom hur
Svenska draghundsportförbundet är uppbyggt och
hur organisationen tillsammans med andra organisationer samverkar och är uppbyggda i gemensamma
nätverk och hur det kan gynna ungdomsverksamheten. Vi hade grupparbeten kring policyfrågor och
handlingsplan mm och Per Agefält, SPHK:s ordförande gjorde oss äran och deltog i våra grupparbeten
kring dessa funderingar.
Mats Eliasson, ungdomsansvarig i SPHK Västra
kom från det vackra Västkusten och hade tagit med

Nu jobbar vi för Rikslägret 2009 den 6-9 aug och det har kommit in många anmälningar! För Er som inte redan har anmält så gör det NU! Sista anmälning är 090715
. Jag ser fram emot att träffa ER alla, så väl ungdomar som ungdomsledare.
Väl mött i på Flatö!
/ Caroline

Resultat på Nedre Norras
utställning den 16 maj i
Hammerdal var följande!
Vann gjorde
Mina Andersson, Hammerdal
Följande vart tvåor
allihopa sa domaren
Dante Dahlgren
Johan Nordqvist
David Olofsson
Lovisa Jönsson

Frasse Hed med sina Alaskan malamuter i Koppången, Orsa
Foto: Malin Aspaas
Polarhunden 3/2009
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Nya Ungdomsprofilen möter Agnes Christoffersson
– En fartälskande tjej med glatt humör

Det är hög tid för Polarhundklubbens duktiga och aktiva ungdomar att få
uppmärksammas lite extra i tidningen, och därför har vi nu premiär för deras
alldeles egen sida, Ungdomsprofilen. Här kommer intervjufrågan att gå runt
bland barn och ungdomar, och ge er läsare en chans att få veta lite mer om den
yngre generationen hundförare!
Först ut i Ungdomsprofilen är 15-åriga Agnes Christoffersson. Hon bor tillsammans med mamma Inger, pappa Stefan, bror Elias och syster Tova i byn
Kvarnsjö, som ligger 15 minuter från Åsarna. Familjen har sex siberian huskys
och har hållit på med drag sedan 2003 ungefär. Mamma Inger tävlade förut
men nu är det framför allt Agnes som står för den delen, då är det favoritklassen 4-spann sprint som gäller.
Hur mycket hjälper du till med hundarna
till vardags och med vad i så fall?
– Det är jag och mamma som hjälps åt med
hundarna. Jag är med och matar och rastar
dem, både i rastgård och på promenader, och
jag hjälper även till att städa hundgårdarna
och sådant. Jag och mamma tränar hundarna
tillsammans också, berättar Agnes.
Har du någon favorithund?
– Ja, han heter Kibo och är en riktig myshund!
Han är inte den bästa draghunden men han är
go och har en stark personlighet.
Vad är det bästa med att ha polarhundar?
– Man har en aktiv ras och på så sätt blir man
aktiv själv. Det är kul att få sticka ut och träna
och tävla, träffa folk och få röra på sig!
Agnes är väldigt nöjd med siberian huskyn
som ras. På frågan om hon någon gång skulle
skaffa sig en annan ras än någon av de polara
hundarna, blir svaret direkt en hundras som
är aktiv. Det skulle absolut inte bli något i
stil med en chihuahua förklarar hon. Och
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det märks att Agnes tycker om att vara aktiv
med sina hundar. Det blir en del simträning
med dem, hon ger sig ut på springturer med
hundarna, går vanliga promenader och ibland
blir det även tillfälle att visa upp några av dem
i utställningsringen.
Utöver hundlivet är fotboll Agnes största
fritidsintresse. Hon har spelat sedan hon var
åtta till nio år gammal, det blir träning och
match ett par gånger i veckan tillsammans
med någon cup då och då. Om Agnes ska
beskriva sig själv som person är hon en glad
tjej med lätt för skratt, som är högljudd och
som samtidigt har lätt för att bli sur.
Du har precis gått ut årskurs 8 och nästa
år är det dags att välja gymnasium. Har
du funderat något kring det?
– Jag har funderat jättemycket men inte
kommit fram till något än. Jag har tänkt lite
på media kanske, för att jag tycker om att
skriva! Jag hörde något om att man kanske
kan välja draghund som en typ av inriktning
på gymnasiet, och det vore ju kul om man
kan göra det.

Agnes har tävlat i sprint med sina siberian
huskys sedan 2004, hittills som junior men
till nästa säsong blir det dags att gå upp i vuxenklassen. Det har gått riktigt bra för henne på
tävlingarna, bland annat så vann hon 4-spann
sprint för juniorer på SM i Gafsele i år, och
på Polarhundsmästerskapet i Hamra slog
hon sig in på en hedrande tredje plats totalt
sett bland de vuxna konkurrenterna i samma
klass. Agnes är helt på det klara med varför
just 4-spann sprint lockar henne mest.
– Det är kul att köra fort! Långturer hemma
kan vara trevligt det också, men på tävling ska
det gå undan, förklarar hon enkelt.
Vad är ditt bästa minne med hundarna?
– Det var när jag tävlade på Nordic Open
2004. Jag kom körandes på målrakan med
mitt 2-spann, och körde om Manfred Witschels
12-spann! Det var kul att han stannade till och
lät mig köra om, det var häftigt.
Har du varit med om något otäckt, pinsamt
annorlunda eller så med hundarna?
– Inget speciellt så men hundslagsmål är
aldrig kul. Det har jag varit med om. Oftast
har det gått bra men en gång gick det ganska
illa med en hund. Vi var inte hemma när det
hände, utan kom hem och två hundar satt
helt blodiga i hundgården, det var verkligen
inte kul att se.
På frågan om tips till andra angående hundarna ger Agnes förslag på matningen av valpar.
Hon tycker det är viktigt att lära valparna sitt
samtidigt som de ska visa att de har kontakt
med än innan man ställer ner maten, så de
lär sig att inte bara kasta sig över matskålen
direkt. Agnes tycker också att det kan vara bra
att lära hundarna att få mat på olika tider, på
så sätt slipper man eventuellt gnäll från dem
om man av någon anledning inte kan mata
dem när man brukar.

Agnes med hundarna.

Har du några förslag på vad ungdomssektionen i din klubb eller distrikt kan göra
mer för dig och andra ungdomar?
– Jag har inga konkreta förslag men jag tycker
absolut att de ska fortsätta med lägren. Det är
bra att få träffa andra ungdomar med samma
intressen, få träna hundarna och så. Jag har
mest varit på vinterläger men det har även
blivit två sommarläger. De är också viktiga
eftersom man då får träna sig själv, där pratar
man om den egna träningen, fysik, kost och
liknande saker.
Vem vill du att vi ska intervjua nästa
gång och vad är din personliga fråga till
denna?
– Ta Rebecca Öhberg. Fråga henne om hon
kommer fortsätta att konkurrera mot mig
nästa säsong fast att hon har flyttat in till
stan nu!
Av Josefin Andersson

Polarhunden 3/2009
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Vi gratulerar
våra duktiga
juniorer

Foto: Josefin Andersson och
Camilla Dehlin-Johansson
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Lise-Lott Bergström/Luleå, Benny Lundberg/Piteå, Robert Oje/Luleå, Jenny Björnström/Luleå
Nedre Norra
Mona Granberg/Mellansel
GävleDala
Sabine Goerke/Sågmyra
Mälardalen
Vivianne Leidegrant/Solna, Kenneth Norberg/Hallstavik, Ann-Sofi Fog-Pedersen/
Kolsva
Västra
Susanne Haag/Vara, Mikael Lann/Götene, Anna-Maria Andersson/Västra Frölunda,
Håkan Antonsson/Göteborg
Södra
Kent Karlsson/Höör, Alexandra Krantz/Jönköping, Niklas Pettersson/Norrköping,
Mikaela Stefansson/Kisa, Astrid Eiderbrant/Växjö, Puck Samuelsson/Norrköping,
Anne Sandberg/Norrköping, Mikael Sandberg/Norrköping
Utländska
Kjetil Olsen/Heggedal-Norge, Harald Johnsen/Mo i Rana-Norge, Petra Stephan/
Hällestad, Tommy Brewitz/Lekeryd
Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här: Ring SKK,08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre
10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli medlem i SPHK och vilken ras du har.
SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver och det blir färre fel. SKK skickar dig ett
inbetalningskort och du blir medlem så snart du har betalt. Din distrikstillhörighet
styrs av ditt postnummer men om du av någon anledning vill byta distrikt, så är
du välkommen att kontakta undertecknad. Glöm ej heller att ändra din adress, om
du flyttar. Snabbast går det om du ringer SKK, men det går också bra att kontakta
mig.
Nu är det bara ungefär en månad kvar tills höstmörkret infinner sig och vi får ta fram
pannlampan och börja höstträningen. Glöm inte att lösa licensen. Den gäller som
försäkring även under träning.
hälsar
Freddie Åkerlind / medlemsansvarig SPHK
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Harmoniserade utställningsregler inom Norden
– Kan äventyra rasklubbarnas beslut om cert i bruksklass

Tre av fyra rasklubbar har i arbetet med de nya meriteringsreglerna beslutat att man
vill införa cert i bruksklass. Nu kan klubbarnas arbete med frågan vara gjort förgäves. Samarbetsorganet Nordisk Kennel Union (NKU) har presenterat ett förslag till
nya gemensamma utställningsregler för de nordiska länderna, och där finns inte cert
i bruksklass med.
Det blir allt vanligare att aktiva utställare besöker sina grannländer för att pröva
chanserna i utställningsringen. Men faktum är att reglerna för utställning skiljer sig
åt länderna emellan. Med detta som bakgrund har en arbetsgrupp med representanter
från de fem nordiska kennelklubbarna arbetat fram ett förslag med målsättningen
att försöka harmonisera de olika ländernas utställningsregler. Detta görs genom en
kompromiss av ländernas nuvarande bestämmelser.
Nu är det upp till Sveriges alla special- och länsklubbar att diskutera förslaget och
skicka in ett remissvar till SKK. SPHK:s ordförande Per Agefeldt berättar att styrelsen
har svarat på SKK:s remiss.
– Vi tar vår utgångspunkt i majoriteten av våra rasklubbars syn på de nya meriteringsreglerna. Det innebär att vi säger nej till SKK:s förslag i vissa delar. Vår viktigaste
invändning är naturligtvis att det blir omöjligt att dela ut cert i bruksklass, och också
omöjligt att ge cert till alla ck-hundar i bruksklass, förklarar han.
NKU:s förslag innebär nämligen att certifikatet alltid ska delas ut i bästa hanhund
och bästa tik, även för de raser där det krävs bruks- eller jaktprovsmeriter för att
erhålla cert. I dessa fall ska certifikatet tilldelas den bäst placerade hunden i bästa
hane och bästa tik, som uppfyller kravet för provmerit. Nya förslaget innebär även
att det endast ska delas ut ett certifikat per kön, även hos de raser som idag belönar
alla ck-hundar med cert.
NKU:s arbetsutskott kommer under hösten att behandla och sammanställa inkomna
svar från respektive land, för att i december fatta eventuella beslut i frågan. Under
2010 startar sedan en längre process med regelskrivning, IT-korrigeringar och utbildning. Den första januari 2011 ska de nya reglerna börja gälla, och året kan ses som
ett provår. Fungerar allt som det ska då kommer regelverket sedan att låsas tillsvidare
från 2012.
Av Josefin Andersson

Polarhunden 3/2009
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Vaggeryds utställningen 090425

Noatak’s Snowdog Ukaleq du Yra,
fem månader gammal.

www.sphk.se/sodra
sphksodra@passagen.se
Ordförande

Jeanette Persson, 0430-261 42
Hasslövägen 121
312 97 LAHOLM
malamutejeanette@yahoo.se

Sekreterare

Mari Christoffersson, 0474-405 75
mari.christoffersson@bahnhof.se

Kassör

Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20

Foto: Linda Söderström

Nu har sommaren kommit till Skåne. I helgen vart
det nästan 30 grader, då får man inte mycket gjort.
Utställningen i Vaggeryd blir bara mer populär. Så
många hundar o förhoppningsvis nöjda utställare.
Vill passa på att tacka alla som hjälpt till o speciellt till Linda o Eva som har lagt ner mycket tid på
utställningarna under åren. Tyvärr blir vi av med
Eva som ska flytta till Särna o kärleken (lycka till)
men förhoppningsvis kanske Linda blir kvar. Ett
Stort Tack. När ni läser detta så förhoppningsvis
sitter jag på Kebnekaises topp med mina vänner o
hundar. Ha en spännande o lat o givande sommar.
Glöm inte den coolaträff som Stefan ska ha i Kyrkhult.
// Jeanette

Njuter av tillvaron vid Trollsjön
Foto: Margot Björnström
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Efter lång tids förberedelser och mycket arbete var det så dags igen för årets utställning i Vaggeryd med SPHK södra som arrangör och då vi - Linda och Eva i spetsen.
Även detta år fick vi ett rejält startfält och med 154 katalognummer var det den största
utställningen vi har haft hittills, den har ju ökat varje år så vi får se hur Södras är nästa år…
Eva hade lovat domarna bra väder och det kunde hon hålla även i år då solen strålade
från en blå himmel och det var varmt och skönt ute.
Platsen i Vaggeryd är ju jättebra då skogen ligger precis bredvid och skugga till
hundarna därför är mycket lätt att finna. Det blev en tidig morgon och mycket som
skulle styras med på morgonen, men när klockan var slagen 09.00 kunde allt börja
precis som planerat.
Domare i ring 1 som dömde alla vuxna Siberian Husky var Robert Sellevik från
Norge och i ring 2 dömandes Siberian Husky valpar samt Samojeder och Alaskan
Malamutes var Anna Törnlöv. Grönlandshundar hade vi inte en enda anmäld- var är
ni grönlandsfolk ?? Ni måste väl visa upp eran ras och är då inte SPHK ett bra tillfälle. Dessutom kommer det alltid en del för att bara titta på polarhundsraserna och
då saknas eran ras, det är mycket synd tycker vi. Så ryck upp er grönlandsfolksägare
och kom och anmäl era hundar även i söder.
Stämningen verkade vara riktigt bra och de flesta verkade mycket nöjda med dagen tycker jag då den började dra sig mot finaler där domare Anna Törnlöv skipade
rättvisa i ringen.
Ett långt strå drog Samojeden Bivvilis Ayla of Antarctica som var flitig representant
i finalringen och som avslutade med att bli BIS.
2 nya champions korades i Vaggeryd och vi gratulerar ägarna till Swedsams You
Made My Day (samojed) och Gunnhild av Vargevass (Siberian Husky) som tog sina
sista cert och blev champions för dagen.
Dessutom hade vi en extra utdelning i finalen då det i två av raserna ingick veteraner på 14 år!! Och det är ju otroligt härligt med våra raser att de är pigga och
fräscha ändå upp i den åldern. Siberian Huskyn Robin 14 år tilldelades även ck och
blev placerad som bästa hane 3 och då även BIR veteran det är starkt gjort i den
konkurrensen. Alaskan Malamute Iglo 14 år blev slagen i rasen av sin 10 åriga son
Cool som istället blev BIR Veteran. Men bara att far och son tävlar i veteranklass är
ju ganska häftigt eller hur.
Hoppas de återkommer nästa år som 15 åringar, det vore skoj. Fullständig resultatlista hittas på SPHK Södras hemsida.
Efter en fin dag och finalerna var avslutade var det så bara att samla ihop allting
och städa iordning området för att sedan påbörja resan hemåt.
Tack alla för en trevlig dag och ett extra tack till våra sponsorer för alla fina priser.
Tack till: Agria, Biodistra, Folksam, Huskylyan, Kennel Amkida, Mera Dog, MRkoppel, Mushami Alltia, Parma, Tvättex och Vildmannen.
Sedan återstår bara att säga TACK för oss då vi lämnar över arrangemanget av
denna utställning till nya förmågor.
Tack för oss/ Linda och Eva
Polarhunden 3/2009
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http://www.sphkvastra.se
Ordförande
Marie Saul, 0522-65 00 15 eller
073-99 11 646
musch@spray.se

Noatak’s Snowdog Iluk Du Yra, Alaskan Malamute.
Har precis kommit iland efter sin simträning.

Daniel Wallin står och fiskar och Järnviljans Luna hjälper till
att spana. Plats - tjärn i skogarna utanför Älvdalen.

Foto: Ida Vähäsalo

Foto: Ulrika Öhman

Hej ALLA!

Visst går tiden fort! I skrivande stund är det endast
två !!! veckor kvar till mitten av sommaren-midsommar. Jag upplever att vi i år har haft en lååång vår
Ungdomsansvarig
och det var länge sedan jag kände så, jag har glömt
Mats Eliasson, 030-45 02 67
hur gott det är med en låång vår. Nåväl planering
Kårehogen 106, 474 93 Ellös
behöver göras ändå och i västra distriktet har vi SimKassör
matorp framför oss, domare är klara se annonsen.
Andreas Larsson, 0709-74 96 39
Av olika anledningar har det dröjt med att få ut den
95Larsson@gmail.com
på hemsidan och vi beklagar detta. Vi jobbar på att
Webbansvarig
skärpa oss på alla vis.
Mats Jonsson
webmaster@sphk.vastra.se
Jag inbillar mig att det är för alla som för mig, de
flesta iaf. att arbetet inkräktar på fritiden och det är
Valberedning
Mats Jonsson, 0709 66 51 65
ju på fritiden vi har möjligheter att arbeta med det
Matz Thuresson, 0707 88 02 46
vi brinner för, nämligen HUNDERIET. En stor del
för oss just nu i Västra är planeringen av och med
DEN STORA GREJEN i år Riksidrottslägret för
hundungdomar det har kommit in många anmälningar och spridningen geografiskt
är stor vi hoppas att det är väskusten som är en orsak till detta. Visst är det bra att
ungdomar får möjligheter att få komma till olika ställen i vårt avlånga land det finns
så många fina platser där Orust är en. Vi efterlyser naturligtvis hjälp med funktionärskapet detta gör sig inte självt. Min planering är att vara med hela tiden OM mitt
mormorskap inte infinner sig just då! Av väldigt tycker jag, uppenbart skäl kommer
jag då att ”varsla” mig själv utan uppsägning, vilket gör att det behövs en ”standin”
för mig är det DU?? Kontakta Mats E. jag försöker sprida och leva efter att
Sekreterare

Ingen kan Allt
Alla kan Något
OCH
TILLSAMMANS kan vi MYCKET
ha en go’ sommar vi ses o höres Marie
Polarhunden 3/2009

Ordförande

Britt Forsgren, 08-550 930 43

Anki Heinonen, 031-748 45 05
anki.heinonen@telia.com
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Vice ordförande

Hej

Först vill jag tacka alla som ställde ut sina hundar i
Norberg samt be om ursäkt för att PM:et inte kom
ut i tid mm.
Nu planerar vi för en kurs i gröna kort utbildning. Kursen kommer att hållas i Strängnäs med start
fredag kväll den 2 oktober till söndag den 4 oktober,
se separat inbjudan.
Den 10 oktober är det återigen utställning i Arboga med middag på kvällen. På söndagen den 11
oktober har vi barmarkstävling som sedvanligt.
I och med utställningen i Arboga så har vi fått
förstärkning av två personer, det är Linda Almqvist
och Camilla Dehlin-Johansson.

Kent Hjelm, 0152-183 85

Sekreterare

Anders Larsson, 08-591 433 82

Kassör (utom styrelsen)

Sig-Britt Nyström, 0152-132 80

Ledamot

Leonard Antonsen, 070-397 86 88
Rebecca Persson, 073-417 28 92

Suppleant

Christer Johansson, 018-344322
Alf Jacobsson, 070-7243196

Sen vill jag påminna om rikslägret för ungdomar som
arrangeras av Väsras distrikt den 6-9 augusti.
Även lite tjat om ni vill ordna någon träff själva så
kontakta Ankie så sätter hon ut på hemsidan. Det
kan vara vad som helst. Själv tänker jag åka ut och
tälta några helger under sommaren med mina hundar
vid någon sjö där hundarna och jag kan svalka av
oss. Vore skoj med sällskap.
Med vänlig hälsning. Britt med styrelsen.

LP1 SilverflocksSnowAkela uner en promenad i Kvikkjokk
Ägare: Marika Landfors
Polarhunden 3/2009
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SPHK Mälardalen
inbjuder till
OFFICIELL UTSTÄLLNING
lördagen den 10 Oktober 2009
Plats: Herrfallet, Arboga
Domare Siberian Husky och Grönlandshund: Lennart Edfors
Domare: Alaskan Malamute och Samojed: Göran Hallberger
UPPLYSNINGAR:
			
			

Britt Forsgren 08-550 930 43
Camilla Dehlin-Johansson 018-344 322
Linda Almquist 013- 583 73 (endast om anmälan)

ANMÄLAN på SKK:s tresidiga blankett (en sida per hund räcker)/ SPHK´s blankett
/ SPHK mälardalens blankett skickas till Linda Almquist Gerstorp Tjärarp1 585
99 Linköping eller till tjararpssamojederna@hotmail.com (om ni mailar kommer
bekräftelse inom ett par dagar, annars ring) (alla anmälningar skall ske via ifylld
blankett)
ANMÄLNINGSAVGIFTER:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån			
Juniorklass, unghundsklass, bruksklass,
öppenklass, championklass			
Veteranklass
8-10 år				
Veteranklass över 10 år				
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass		

150 kr
250 kr
200 kr
GRATIS
150 kr

SISTA ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSDAG: 2009-09-07 efteranmälan
mottages i mån av plats tom. den 2009-09-14 mot 50 kr extra / hund.
Postgiro: 293110-3 SPHK Mälardalen.
På lördagen blir det gemensam middag som bokas direkt till Herrfallets fritids och
konferensanläggning på tel. 0589-401 10
Boende bokas på Herrfallets fritids och konferensanläggning på tel. 0589-401 10
På söndagen blir det barmarksdrag som man kan anmäla på plats.
Varmt Välkomna till härliga Herrfallet i Arboga!
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GRÖNT KORT FÖR DRAGHUNDSFÖRARE

SPHK, distrikt Mälardalen inbjuder till ”Grönt kortutbildning”
den 2-4 oktober 2009 i Strängnäs.
Kursen ger behörighet till deltagande på draghundstävlingar arrangerade av de olika
distrikten i Svenska Polarhundklubben samt andra klubbar anslutna till Svenska Draghundsportförbundet. Kursen behandlar inte bara ämnesområdet tävlingar. En stor del
av kursen ägnas också åt allmän omvårdnad av hund, lagar och förordningar, utrustning
samt träning av hund. Plats: Strängnäs Brukshundklubbs klubbstuga, Skogstorp.
(Vägbeskrivning, se hemsida www.strangnasbk.com).
Kursen börjar fredag 2 oktober kl. 20:00 och avslutas söndag 4 oktober kl. 14:00.
Logi (16 sängplatser) finns i anslutning till kurslokalen. Det går även att ligga på
golv för den som tar med luftmadrass. Parkering för husvagn och bra plats för den
som vill tälta. Det finns möjligheter att köra kortare träningsrunda med sina hundar.
Vid tillräckligt stort antal deltagare kan lunch, middag och kaffe köpas på plats.
Kursavgift inkl. logi 450 kr (300 kr skall betalas vid anmälningstillfället till SPHKMälardalen PG 29 31 10-3). 150 kr vid kursstarten.
Sista dag för anmälan och betalning 2009-09-20.
OBS! Antalet deltagare är begränsat. Först till kvarn gäller.
Anmälan och frågor om arrangemanget till
Anders Larsson, tel. 08-59143382, 070-2183916, e-post: alars@telia.com

Utställningar
090705
090905
090906
090912-13
090926
091010
091031
100515
100821

Piteå, ÖN
Simmartorp, Västra
Orsa, Grönlandshund
Bjursås, Siberian Husky
Inoff. Dala-Floda, GD
Arboga, Mälardalen
Malamute specialen, AM
Junsele, NN
Hammerdal, NN

Aktiviteter
090806-09
090821-23
090823
090829-30
090829-30
090918-20
090919-20
090926
091003-04
091002
091003-04
091004
091010-11
100308-12

Riksläger
Kickoff inför hösten, Evertsberg
Kurs, Fjälläventyr, steg1, M
Familjehelg, Kärringforsen
Träff i Ånnaboda, Samojed
Klövjetur, AM
Samojedhelg
Kurs, Fjälläventyr, steg2, M
Slädhundssem. i Kiruna
Rasträff för Alaskan Malamute
Björnrundan, Nornäs
Barmarkstävling, GD
Höstträningsträff, AM
Polardistans
Polarhunden 3/2009
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SPHK Gävle-Dala inbjuder till
FAMILJEHELG I KÄRRINGFORSEN
BJÖRBO 29-30 augusti

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Gunilla Mellgren på Jämtdraget.
Foto: Malin Aspaas

Cecilia Lönnberg, 0248-401 27
cecilia.lonnberg@leksand.se

Sekreterare

Roland Stigestad, 023-71 16 31
roland_nubbis@hotmail.com

Kassör
Ulf Jönsson, 0303-525 04

Ord ledamöter

Anna Skye, 0225-411 21
per.skye@telia.com
Petter Hillborg

Suppleanter

Åsa Norell
Jens Lindberget

Mediaansv. & Webbmaster
Mats Gelotte, 0247-332 41

Snöinfo Koppången
Owe Dobbert, 0250-23910
Erik Sundin, 0250-441 95

Ordförande har ordet
Sommaren har gjort sitt intåg och med den kommer hundutställningarna. Gävle-Dala har haft sin
första officiella utställning på 3 år. Ett stort tack till
alla funktionärer som bidrog till att göra helgen 2324/5 i Bjursås så lyckad. Vi kommer att utvärdera
utställningen och åtgärda ev "barnsjukdomar" till
nästa år . Ingenting är ju så bra att det inte kan
göras bättre. Oavsett om man trivs bäst i skoterspåret på fjället eller i utställningsringen ska man som
medlem ha klart för sig att distriktens officiella utställningar betyder en hel del både ekonomiskt och
ur trovärdighetssynpunkt gentemot SKK/SPHK. Det
ligger i alla medlemmars intresse att utställningsverksamheten fungerar på ett seriöst sätt. GävleDalas styrelse välkomnar därför ännu fler frivilliga
funktionärer till kommande utställningar.

Gävle-Dala planerar en Gröna kortetutbildning under hösten. Om du är intresserad
är det mycket viktigt att du hör av dig och skriver upp dig på en intresselista. Kursen
är prel. planerad till senhösten men vid stort intresse är det möjligt att kursen kan
förläggas tidigare under hösten.
Nu väntar lata sommardagar både för mig och hundarna. Fördelen med att vara lärare är ju att man har sommarlov även som vuxen. Enda molnet på sommarhimlen är
det hofulla mullrandet i telefonen. "Boot Camp" är bestämd till v31 vid Abborrtjärn
utanför Rättvik. Kom du också om du har tid, en eller flera dagar.Garanterat planerat
oplanerat men med vissa seriösa inslag.
Vi ses, hälsningar // Cecilia
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En aktivitetshelg för alla intresserade.
Ledarhundstävling i fyra delmoment
för både nybörjare och gamla dragrävar. Poäng från delmomenten läggs
ihop och en vinnare koras. Fina priser!
(De fyra deltävlingarna är utställning,
100 m sprint, lydnadsbana 1-spann,
och ”överraskning”).
Övriga aktiviteter är vagnrace, grillning, tips och råd för nybörjare,
loppis av hundprylar till salu, prova
på för nybörjare med 3 -hjuling eller
kick-bike.
Välkomna till en helg utöver det vanliga.
Du kan campa på platsen eller så finns
det möjlighet att bo i Björbo eller i
Dala-Floda.
För mer info ring Roland
023/711632

SPHK Gävle-Dala
Inofficiell Utställning
Dala-Floda BHK
alla raser, valpar, vuxna och veteraner
Lördag 26:e september
Domare:
Chicki Runnqvist, Zchatsajs kennel
Sista anmälningsdag: 1 september
Vid många anmälningar förbehåller
vi oss rätten att ta in en en extra
domare och flytta raser till denna.
För mer info:
ring Cecilia tel 0248/401 27 eller
besök Gävle-Dalas hemsida

SPHK Gävle-Dala inbjuder till Barmarkstävling söndag 4:e oktober
Plats: Lugnet i Falun
Klasser: t ex 1-flerspann, kickbike och vagn för mer info besök Gävle-Dalas hemsida.
Sista anmälningsdag: 15:e september, efteranmälning i mån av plats
Anmälningsavgift: 150 kr/spann (tom 15/9) Efteranmälning: 200 kr /spann
(se hemsida)
Anmälningsavgiften betalas in till SPHK Gäve-Dalas pg 93 24 27- 8 ange förarens namn och vilken klass du anmäler till.
Licens, Grönt kort och giltiga vaccinationer krävs på förare/hundar, ålderskrav
på hundar se Gävle-Dalas hemsida
Fina priser
Hjärtligt välkomna till en familjefest!
Anmälan/Kontakt: Roland Stigestad 023-71 16 32
Tack på förhand...
Cecilia Lönnberg
Polarhunden 3/2009
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En sommarhäslning från Gunnarsbyn
AM, LP1 SnowNanok....
Äg: Marika Landfors

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Kristina Widborg Ahlstrand
0671-200 16, 0709-634 795
kristinawidborgahlstrand@yahoo.se

Sekreterare

Caroline Hoffman Jönsson
0671-201 19, 070-547 75 39
carolinehoffmanjonsson@telia.com

Ledamot

Pernilla Persson
0644-500 35, 070244 79 92
pernillapersson@vintervisa.com

Ledamot

Ola Olofsson
0642-302 11, 070-30 626 30
krasgarden@tele2.se

Foto: Caroline Hoffman-Jönsson

Hej Alla Medlemmar

Säsongens avslutande utställning gick av stapeln i
Hammerdal den 16 maj.
En lyckad dag med ett åttital hundar i ringen. Det
var många som hade kommit och trotsat den kalla
Nordan, som dock emellanåt fick mothugg av mycket
varma strålar från solen. En vinnarbild i fint väder
finns på hemsidan.

Ledamot

Suppleant

Är du intresserad av mer resultat finns resultatlistan
på hemsidan.

Ulrika Karlsson
0647-311 51, 070-229 30 49

Nästa säsong
Planeringen är i full gång med nästa säsongs
aktiviteter och vi i styrelsen har kommit fram till
att det behövs en aktivitet under hösten också,
medlemsträffen undantagen. I vanlig ordning
planerar vi förstås för en höstträff för samtliga medlemmar. Vi hoppas att du har
möjlighet att komma till den. Du kommer att kunna se fram emot, flera tävlingar,
utställningar och ett tioårsjubilerande ungdomsläger. Håll utkik på hemsidan, så snart
vi har närmare datum skriver vi dem i aktivitetskalendern. Inom det närmaste får vi
hoppas att våra hundar får chans till ett riktigt hundbad och för oss alla lite mer värme
än det är just nu, i början av juni.
Suppleant

Bengt-Åke Sjölund
bengtake.sjolund@swipnet.se

Ha en riktigt avkopplande och vilsam sommar.Vi hörs och ses framöver!
Styrelsen /Kristina
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Ordförande

Mikael Sandin
sandin@nymanen.com

BIS! sh Awanga´s Narnia Lucy, äg. C H-Jönsson
BIM sh Nordvikens Skipper, äg. A o N Uppström
Domaren var Nils-Arne Törnlöv

Benjamin Schaap
070-317 14 18
benjaminschaap2@hotmail.com

www.sphk.se/ovrenorra

Ett gäng Siberian huskies på stranden.

Hej medlemmar!

Vice ordförande

Elisabeth Lönnberg

I skrivande stund (3 juni) har sommaren ännu inte
eles@telia.com
gjort sitt intåg i nordligaste Lappland. Just nu snöar
Sekreterare
det utanför fönstret och tjocka gråa ovädersmoln
Johanna Adolfsson
jojsan@telia.com
skymmer utsikten mot fjällen. Men så här brukar
Kassör
det se ut den här tiden på året; inom loppet av
Lena Anna Buess
en vecka får man ibland byta ut dunjackan mot
kaisehusky@gmail.com
sommarlinnet!
Kontaktperson distriktet:
Om det här numret av Polarhunden utkommer
Johanna Adolfson 070-228 09 26
jojsan@telia.com
som planerat v. 27 betyder det att många av er just
Kontaktpersoner Nära Dig:
nu är i full färd att finputsa hundarna inför helgens
Elisabeth Lönnberg, Piteå
dubbelutställning i Piteå den 4-5 juli. På lördagen
070-587 32 66, eles@telia.com
Anna Sandström, Kalix
den 4 juli går SNKKs internationella utställning av
070-676 01 73
stapeln och på söndagen arrangerar Övre Norra
anna_v_sand@hotmail.com
en nationell utställning för de fyra polara raserna.
Matti Holmgren, Jokkmokk
070-684 22 20
Även om du själv inte planerar att ställa ut får du
info@jokkmokkguiderna.com
gärna besöka utställningen som åskådare eller som
Angelica Lindvall, Gällivare
070-388 78 51
funktionär. Om du aldrig har ställt ut din hund
angelok_84@hotmail.com
tidigare, men är nyfiken på hur det går till, är detta
Agneta Henriksson, Vittangi
agge1971@hotmail.com
ett utmärkt tillfälle att träffa medlemmar från
klubben och lära sig mer om utställningssporten.
Övre Norra önskar alla hjärtligt välkomna till
Sjulnäs!
OBS! Om du eller din kompis är duktig fotograf får ni gärna hjälpa till att
dokumentera våra ekipage under utställningshelgen. Kontakta sedan Övre Norras
webredaktör så kan vi publicera dina bilder på hemsidan samt i nästa nummer av
Polarhunden.
Den 3-4 oktober deltar Övre Norra vid Kiruna Slädhundklubbs seminarium
för arbetande hundar i Folkets Hus i Kiruna. Detta årliga arrangemang lockar
slädhundsfolk från hela världen och är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om
Polarhunden 3/2009
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Ett vinnande team
- från norr!

Övre Norra har intervjuat grannarna Marika Landfors och Lars-Ola
Lundborg (Lasse) som i februari
2009 deltog i klubbmästerskapet
i Särna med sitt gemensamma
4-spann. Tävlingsdebuten gick
strålande då samtliga hundar inte
bara genomförde godkänt Polarhundprov 1 på den strålande tiden
05:11:58 utan även överraskande
genom att vinna klubbmästerskapet som det snabbaste ekipaget.
Nedan får vi lära känna detta lovande team bättre.

Berätta om hundarna som genomförde tävlingen.
Spannet bestod av fyra Malamuter; syskonen Thundersnest’s Blowing-wind, ”Nala”,
och Thundersnest’s Running-skare, ”Tiger”, två år gamla, samt mor och son, LP1
SilverflocksSnow Akela, ”Akela”, sex år, och LP1 SnowNanok, ”Nanok”, tre år. Nala
och Tiger ägs av Lasse medan Akela och Nanok är Marikas hundar. Hundarna genomförde tävlingen i nordisk stil.
utfodring, utrustning, träning och allt annat som rör draghundsporten. Mellan
föreläsningarna kan du inhandla utrustning på mässan och vara klar för start när
den första snön faller i vinter! Genom närvaro på mässan med egen monter slår
Övre Norra ett slag för våra renrasiga hundar och marknadsför samtidigt SPHKs
verksamhet. Om du vill vara med och hjälpa till i montern, eller om du är företagare
och önskar en egen monterplats, går det bra att höra av sig till Agneta Henriksson,
agge1971@hotmail.com, eller Johanna Adolfsson, jojsan@telia.com.
Mellan utställningen i Piteå i juli och mässan i Kiruna i oktober händer säkert en
hel del kul runt om i vårt stora distrikt. Sommaren är ju en tid för fjällvandringar,
agility, lydnad, valpkurser och spårträning – varför inte prova på något helt nytt
tillsammans med din hund i år? Kika gärna in på Övre Norras hemsida där vi året
runt välkomnar våra medlemmar att annonsera sina träffar.
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!
Marit Kangas för Övre Norra
marit@skyfyre.se
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Hade ni någon tidigare erfarenhet från tävlingssammanhang?
För hundarna var klubbmästerskapet i Särna deras debut i tävlingssammanhang medan
Lasse tävlade i drag för första gången 1984, då med ett 8-spann Siberian Huskies.
Bland meriterna finns titeln bästa polarhundspann vid det nu nerlagda Åredraget. Efter
tio år med Siberian Husky gick Lasse över till blandraser och vann då flera SM. När
tävlingskarriären så småningom lades på hyllan satsade han istället på turistkörning
vilket han fortsatte med fram till 2004. När rasen Alaskan Malamute kom in i bilden
väcktes dock åter intresset för dragtävlingar och genom samarbetet med grannen
Marika förverkligades planerna på att åter tävla med renrasiga hundar.
Ert tävlingsspann består av Malamuter som egentligen tillhör två olika flockar, hur
kompletterar de varandra när de jobbar tillsammans i spann?
Nanok och Akela är de två största hundarna så därför går de längst bak i spannet.
Tvååriga Nala är en otroligt duktig ledarhund trots sin unga ålder. Hon går på mycket
Polarhunden 3/2009
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bra och lyssnar jättebra på alla kommandon. Hennes bror Tiger är en slitvarg, han
har aldrig tränats som ledarhund men skulle säkert fungera utmärkt i denna position
efter lite mer tid och träning.
Hur föddes idén att börja träna era hundar tillsammans?
Då vi bor grannar (i en by utanför Boden) och båda är Malamuteägare var det ett
naturligt steg att ta. Det är ju alltid roligare att träna ett lite större spann och vi kände
att våra hundar fick ut mycket av denna typ av träning, både socialt och fysiskt.
Hur ser hundarnas träning ut på vintern?
Vi kör hundarna regelbundet tillsammans i nordisk stil och i nome men låter även
hundarna springa fritt i snön emellanåt. Dock umgås våra hundar bara med varandra
när det är dags för träning och eftersom dom tycker att träningen är kul så fungerar
dom väldigt bra tillsammans som ett team. Vi har lärt hundarna från början att dom
absolut inte får bråka med varandra och därför är detta ej något problem under träning eller tävling.

POLARDISTANS
10-års jubileum
SPHK Västra inbjuder till Polardistans 2010
8-12 mars (v.10)
Utförlig information kommer i POLARHUNDEN nr 4/2009
och på tävlingens hemsida www.polardistans.com
som öppnas 2009-09-15.

Vi har även under vintern arrangerat och deltagit i flera dragträffar inom Övre Norras distrikt. Träffarna är ett jättebra sätt att studera hur hundarna arbetar ihop vid
sammanhang som liknar tävling och dessutom är det jättekul att träna tillsammans
med andra polarhundsägare.

2010 års tävlingsledare Anders Hörnlund och
Ulla Lindroth Andersson hälsar er varmt välkomna.

Vid sidan om dragträningen, hur aktiverar ni era hundar?
Båda jag och Lasse har häst vilket medför att vi kan motionera hundarna när vi är ute
och rider eller kör hästarna. Denna typ av träning innebär givetvis att vi har lagt ner
mycket tid på lydnad och socialträning och att vi till exempel kan lita på att hundarna
kommer vid inkallning.

GLÖM INTE

Jag (Marika) tycker om att tävla med mina hundar i olika sporter och är tillsammans
med Akela och Nanok aktiv inom lydnad, viltspår och agility. Akela och Nanok har
båda erhållit LP1 och vi träningstävlar nu i lydnadsklass II. Akela har även genomfört
ett godkänt anlagsprov i viltspår och hon och min sambo Magnus står till förfogande
hos polisen utifall det inträffar en viltolycka i området. Med Nanok träningstävlar jag
i lydnadsklass II och i agility och kommer förhoppningsvis att ta steget ut i officiella
sammanhang nu i sommar.
Vad har ni för målsättningar inför nästa vinter?
Både Lasse och jag är sugna på att genomföra Polardistans under 2010. Det är ju på
längre turer i fjällmiljö som Malamuten verkligen kommer till sin rätt. Vi kommer
även att försöka oss på Polarhundtest A igen med någon eller några av hundarna – i
vintras missade Akela tiden med endast 6 minuter så nästa år, när hon har fått lite
mer erfarenhet av att köra med skaklar, tar vi revansch!
Övre Norra tackar för pratstunden och önskar Marika och Lasse lycka till i framtiden!
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Slädhunds seminarim i Kiruna 3-4 okt 2009.
Mer info: www.kshk.se
Hösttränings träff i
Kusbölehelvetet
10-11 oktober blir det höst/vagnsträning och samkväm. Övernattning i
milllitärtält/Kåta, grillning.
Distans 2 X 9 km.
Kusbölehelvetet ligger strax nedanför
Gräftåvallen i Jämtland.
Alla välkommna oavsätt ras eller körstil! :)
Anmälan: skuckudogs@hotmail.com
076-8477682.

Klövjetur i Jämtlandsfjällen!
Den 18-20 sep. Blir det lätt vandring
med 2 tält-nätter i Jämtlandsfjällen.
Samling på fredagen kl.18.00 (utvandringsplats kommer senare).
Alla är välkommna!.
För mer info kontakta mig /Malin.
anmälan: skuckudogs@hotmail.com
076-8477682.
Aktivitetssektionen NN i am-klubben

Aktivitetssektionen NN i Am-klubben
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Moderna tider i
draghundsspåret…
och lite andra reflektioner
efter 43 mil bakom
släden!
Med Internet har vi vant oss vid snabb
information i allehanda sammanhang. I
flera år har långdistanstävlingarna haft
täta rapporteringar för eliten, men sämre
för de andra spannen. I år gjorde vi ändring på det. Under Amundsen Race hade
jag liverapportering på min hemsida, med
hjälp av en tillförordnad web-master som
nästintill dygnet runt uppdaterade med
alla meddelanden, bilder och samtal jag
fick iväg. Onlinerapportering direkt från
spåret är något nytt men otroligt spännande för de som inte är på plats och ett
sätt att höja intresset för sporten. Det var
många som följde min färd i realtid. Ni
som missade det, får här ta del av valda
delar.
Säsongens stora mål
Amundsen Race, det stora målet för säsongen, har med alla nödvändiga förberedelser varit ständigt i tankarna de senaste
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månaderna. Nu nästan ett antiklimax när
allt är över.
Få har möjligheter att starta på en tävling
i långdistans (=LD) – ännu färre går i mål.
Efter 43 mils kämpande genom kuperad
fjällterräng, nådde jag och mina hundar
Röros och jag summerar: Vi klarade det!
Utmaning
LD är en utmaning, både för dig själv,
hundarna och din utrustning. Under en
tävling kan hundar du knappt lagt märke
till tidigare, blomma upp och dina superhundar visa sig verkligen vara så bra som
du trodde! Annat kan hända; hundar kan
bli skadade, utrustning kan krångla eller
t o m gå sönder. Framförallt måste både
föraren och hundarna hålla psykiskt!
Det finns tyvärr förare som hellre bryter,
än gör ett dåligt resultat och det finns
många bortförklaringar. Jag hoppas att

sponsorer och andra som tittar på resultatlistan, förstår att de som kom ”långt
bak” gjort det bättre, än de som brutit.
Alla som kommer i mål är vinnare!
God sportsmanship visades av de två
alaskan huskyspann, som startade med
förväntade topplaceringar och ändå fullföljde tävlingen, trots blygsam placering.
Det är en annan känsla på LD-tävlingarna
om jag jämför med mina upplevelser
i ”sprintspåret”. Det råder en lugnare
stämning, och det är ingen som klagar på
att det snöar eller att spåren är ”lösa”. Att
det ibland går flera mil mellan bekräftelseskyltarna, eller att ”svängskyltarna” är
pyttesmå, är heller inget det protesteras
högljutt om Inte ens om spåret går rätt
av från den plogade vägen och upp över
plogvallen. Det finns mycket för många,
att lära sig av från LD-tävlandet.
Östersund. Starten
Det magiska datumet, fredag 27 mars
2009. Klockan närmade sig starttiden
18.00…
Efter alla förberedelser och träningstimmar under året befann vi oss, jag och mina
tolv dragare, bland nästan 600 andra hundar med 50 förare på Storsjöns is. Ett skällande inferno! Sex av spannen bestod av
renrasiga siberian husky. Då blir det ”tävling i tävlingen” mellan oss med Siberians.
Jag hade startnummer 17 och kom också
att köra som sjutton i början! Släden var
(full)packad och hundsnacksen lämpligt
placerade i väskan bakom styrstången. Till
mig själv fanns en hel del norsk choklad!
Jag hade en sprillans ny draglina, färgmatchad och allt… Det mesta av utrustningen är gammal och beprövad, men i år
hade jag en helt ny dress som visade sig
vara ett mycket bra. Något ”nytt” som

tyvärr inte var någon succé, var de lånade
pannlamporna… Båda slutade fungera.
Halogenpannlamporna av äldre datum
och med många timmars användning
bakom sig, ville heller inte vara med…
Det fanns gott om tid. 45 minuter före
start började jag smörja tassarna med
DeLavals spenfett. Jag var nog den enda
som inte hade booties på hundarna, men
de har starka tassar. Selade på dem och
satte lugnt in dem i spannet. När jag
satte på mig bältet och säkerhetslinan
var det två minuter kvar till start! Nu var
hundarna ordentligt taggade. Hade inte
tänkt ut någon speciell taktik, men när
Nisse Uppström sänkte den röda flaggan
drog jag upp ankaret direkt och stack
iväg som femte spann över isen. Behövde
därför inte bromsa eller störas av andra
spann. Hundarna skötte sig utmärkt och
med GPS’n höll jag koll på att vi hade
lämplig hastighet, ca 15km/h. Efter ca
1mil började det komma ikapp spann
bakifrån, så jag släppte förbi alla som
ville. Efter ett par mil så stannade jag och
snacksade hundarna och släppte förbi
resterande spann!
Ganska snart blev det mörkt och jag
körde om Anders Hörnlund. Oviksfjällen,
fruktansvärda ifjol med stormbyar och
snöfall, passerades bekymmersfritt i år.
Efter fjällpassagen passerade vi tre spann
i god fart. Hundarna jobbade på bra, jag
kände mig rejält trött, men koffeindryck
och godis piggade upp. Före Ljungdalen
är det en del uppför och fjäll. Här började
Perdita bli less, då hon hade problem med
isklumpar i tassarna. Så utför de branta
backarna mot checkpoint1 fick hon åka
släde.
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Ljungdalen 142 km
Hundarna jobbade på bra mot slutet, de
kände nog igen sig från ifjol. De lade sig
snabbt för att vila på halmen och alla åt
som de skulle, men Haakon hade lite mörk
urin så efter inrådan av veterinär plockades han ur spannet. Även Perdita fick gå
till bilen. Hon är en hund som jobbar lite
för hårt och jag var lite orolig över den
kommande sträckan. Båda hundarna var
dock väldigt pigga bara någon timme efter
jag lämnat Ljungdalen…
Finns egentligen bara ett ord för den här
delen av loppet: Jobbig! Helagsfjällen är
rejält kuperade och lååånga. Vi kämpade
över fjällen och tog sedan en längre rast
och passerades av nästan alla kvarvarande
spann i tävlingen. Det var många som
sedan bröt i Tänndalen.
Tänndalen. 211 km
Sex timmars obligatorisk vila väntade
här. Samma procedur som alltid: halm
till hundarna, värma vatten till hundmaten, på med täcken. Sedan mata
hundarna, se till att alla har det bra.
Ringa webmaster… Sist på listan finns
mat och bekvämlighet till föraren!
Jag fick också sova några timmar. Min
handler, pappa Erik, väckte mig mitt i
natten... Det var dags att ge sig av igen!
Töcknig av sömnbrist gjorde jag mig i
ordning. Jag vaknade snabbt av mina kära
hundar som nog var de som förde mest
oväsen av alla på hela tävlingen, just när
vi lämnade Tänndalen! De var superpigga
och taggade och jag fick bromsa rejält för
att de inte skulle gå ut för hårt! Färden
till nästa checkpoint gick jämnt och bra.
Överhuvudtaget så gick hela teamet väldigt jämnt hela tiden, i en positiv anda.
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Grövelsjön. 294 km
Tävlingens bäst placerade checkpoint, om
vädret är bra, är nere på Grövelsjöns is.
Många turister stannade till, tittade och
pratade en stund. Rogen och Grövelsjöfjällen är mycket fina att köra hund i. Både
jag och hundarna kände oss pigga och
positiva och vilade enligt planen i exakt
4h. Jag sov i vindsäcken bredvid släden,
vilket blev ordentligt varmt i solskenet!
Färden mot Tufsingdalen gick i stort sett
enligt planerna. Ingen av hundarna i spannet har någonsin gått längre än trettio mil,
så det var en liten ”milstolpe”. Varje mil
närmare mål ”firades” med glada tillrop…
De två unghundarna, Ophir och Tia gick
från klarhet till klarhet! Femunden var
lååång, mörkret kompakt och spåren
hårda. Strax före Tufsingdalen lade sig
Brimer ner, helt utan förvarning. Han är
inte en hund man enkelt får ner i slädsäcken, så jag valde att vila och spara på
pannlampsbatteri. Hade nu bara halogenlampan och en pytteliten lampa kvar. Efter
en stunds vila och efter att Petter Karlsson kört förbi, tvingade jag ner Brimer i
slädsäcken! En halvtimme senare nådde
jag sista checkpointen, som jag höll på
att köra rakt igenom, då hundarna gick
så bra…
Tufsingdalen. 382 km
I Tufsingdalen lämnade jag tre hanhundar,
men jag borde ha lämnat fyra! Grisen och
Ophir ömmade lite och Brimer var helt
slut. I vinter har jag jobbat så mycket, att
det helt enkelt inte funnits tid till speciell
träning för LD. Träningen har bestått av
turistkörning på varv mellan 3 och 6km.
Taktiken och nästan alla hundarna höll
ändå ända fram. De två hundar som jag

Vila i Ljungdalen

inte trodde skulle hålla så länge, var de
som var med i spannet ända in i mål: Tia
och Iza. Lilla Tia, knappt 22månader
gammal och även hon kom reserv, var en
av spannets bästa hundar, fast hon före
start aldrig gått längre än 5mil! Sträckt
draglina alla de 41mil hon sprang! Dock
blev hon sliten i den ökänt tuffa passagen
genom Grådalen, så jag valde att ta henne
i släden.
Pannlampsproblemen fortsatte och Grådalen är inte en plats att i beckmörker
köra ”på känn” i… Det var bara att lägga
sig och invänta morgonljuset! Hundarna
jobbade sedan på riktigt bra, men de
började bli slitna och Bore hamnade i
släden. De sista milen hade jag tre hundar
i släden och fyra framför. Trots detta höll
vi en medelhastighet på 10,6 km/h! Målet
närmade sig och nu var det varje kilometer
som ”firades”. Vi kom ner på en plogad
väg och närmare civilisation och snart
skulle äventyret vara slut…

RÖROS, i MÅL!
Hundarna var faktiskt pigga ända in i
mål. Välkomstkommittén bestod av två
personer… Edwin, Mettemarit, Titti och
Vargtass gick hela vägen! Fyra helt fantastiska draghundar, med kämparvilja och
styrka som få. I drygt två mil drog de en
släde med packning för tolv hundar och
med tre hundar i slädsäcken! Alla hundar
åt de sista snacksen med god aptit och
var såklart glada när de fick lägga sig i
halmen i bilen igen. 430 km för dem och
hundratusen steg för mig var avklarat.
Tredje bästa Siberian husky spann, 7a på
SM och 33a totalt.
Jag är mycket nöjd med mitt Amundsen
Race 2009. Ett bra arrangemang, bra
väder och trevliga människor både i och
utanför spåret.
Malin Sundin. Ylajärvis Siberian husky
kennel, Orsa
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Vi har försökt att tränat 1gång i veckan. Izor omdöme: Spårar bra och arbetar
i ett lämpligt tempo. En unghund som
klarar uppgiften.

För ca 7månader sen hämtade vi hem våran lilla Izor en Siberian husky hane
från en kennel utanför örebro. Min sambo Glenn som är intresserad av jakt
var väl lite tveksam eftersom siberians inte är jätte kända inom jakt (utan
vissa undantag då) dom har ju bra jaktinstinkt även om dom inte är klassade
jakthundar men dom flesta hundar har nog någon sorts jaktinstinkt (på olika
sätt!!) Men han fattade självklart tycke om lill killen och gick med på att köpa
honom. Han läste lite om rasen och några bekanta sa att man säkert kunde
ha dom som eftersökshund, en del hade jagat älg. Så lite hopp fanns det allt!
Min tanke va mest att ha Izor som sällskaps hund. Med några utställningar
och lite drag!
Glenn ville prova på att lägga spår och se
om det funkade med Izor så under vintern la Glenn spår åt Izor, det gick bra.
Provade på vid ett senare tillfälle igen, sen
blev det inte av något mera. Min mamma
som har två leonberger gick vilstpår med
hanen. Hon gick även anlagsprov och
hennes hane klarade det.
Så framåt våren kom det upp igen hos
oss, så min mamma som har lite erfarenhet av spår hjälpte oss med alla förberedelse och sen la hon spåret.
Vi lånade sele och lina av mamma.
Sen gick Glenn spåret med Izor. Det gick
kanon bra! Nosen i backen hela tiden.
Det va ett rätt kort spår, men det va ju
mest för att se om han var intresserad
överhuvudtaget! Och det visade ju sig att
han va! Och vi också.
Bara efter några veckor berättade mamma att hon skulle skicka in papper till domaren för viltspårsprov till hennes hane
och en väns hund. Hon frågade om inte vi
skulle anmäla Izor. Så det gjorde vi mest
för skoj. Se hur det går. Det dröjde bara
någon vecka så ringde domaren upp och
vi bestämde en tid. En vecka senare så
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va det dags för Izors anlagsprov. Då har
Izor bara gått ca 5 spår som övning.
Glenn gick provet med Izor, ja satt hemma och väntade ja var helt säker på att
Izor inte skulle klara det. Då provet är ca
600meter, 4 vinklar, 1 bloduppehåll på
10-15meter. Och vi hade bara gått korta sträckor, visserligen övat på vinklar..
Men när husse och Izor kom hem va
dom både trötta och glada. Han klarade
det utmärkt. Så nu är han klar för dom
större proven.
Vårat mål i framtiden är att få Izor till
Viltspårschampion. Vi ska jobba hårt för
att nå det målet. Glenn ska även prova
att jaga med honom, se hur det går och
hoppas att han är intresserad.
Nästa steg är nu öppenspår som är lika
långt, men blodas 12-24 timmar innan
hunden börjar spåra. 3st bloduppehåll ca
15m varav 2 vinklar. I den ena av dessa
vinklar går spårläggaren utan ytterligare inblodning tillbaka ca 15 meter, vid
sidan av det lagda spåret på raksträckan,
och gör vinkeln där. I Öppen klass har
man skottprövning. När man är ca 50-

100 meter ifrån spårslutet får man lägga
eller sätta hunden. Domaren eller någon
annan provfunktionär går ca tio meter
från hunden och avlossar ett skott med
hagelbössa eller startpistol. Sedan får
hunden fortsätta spårarbetet. Att man
skjuter beror på att man vill skapa en så
verklig situation som möjligt.
Såhär har vi/mamma lagt spåren åt Izor:
Hon har använt snitslar för att märka ut
var spåret går, och så förstås en viltklöv.
Izor stannar hemma under tiden hon
snitslar spåret och lägger ut blodet.
Där spåret börjar sparkar hon upp
marken och blodar ganska mycket. Viltklöven har hon fastbunden i ett snöre som
släpar efter och lämnar sin doft i spåret
samtidigt som hon droppat ut blodet
med hjälp av en flaska. (det finns olika
sätt all droppa blodet på) Vid spårslutet
lägger hon viltklöven.
Glenn har visat på Izor spåret och
andvänt ett komando.

Anlagsprovet: Blodet ska ligga mellan
2-5timmar innan man går det 1/3 l blod
till ett spår.. Som ni ser åvan så är spåret
ca 600m, 4 räta vinklar minst 50m mellan dom, 1 bloduppehåll ca 15m. Skanken släpas hela vägen utan uppehåll.
Föraren får stötta hunden.Domaren kollar på Spårningsförmåga, Arbetstempot
& Självständighet. Dom kollar alla vinklar och sträckor. Det får inte ta längre
än 30minuter.
För godkännande krävs att hunden
visat utmärkt förmåga att följa spåret,
arbetat i lämpligt tempo och inte behövt någon hjälp att efter tappt återfinna
spåret.
Även om man inte vill göra prover eller
liknande är spåring super bra aktivitet
för hunden, dom arbetar jätte mycket
under ett spår.
Ett spår på ca 600m är jobbigare för
hunden än en cykeltur på 6km.
Viltspår är en av de aktiviteter som
tröttar ut hunden mest tack vare att det
krävs att den använder sin hjärna för att
hitta rätt bland alla dofter som finns i
skog och mark.
Alla hundar kan spåra!! För som bekant
får hundens släktingar, vargar som lever
i vilt tillstånd, spåra upp sin föda ”på
egen tass”med hjälp av sitt förnämsta
redskap, nosen.
Jag tyckte det kunde vara kul att dela
med oss om våran träning och erfarenhet. Hoppas det har varit en intressant
läsning.
Polarhunden 3/2009
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2. Du kan inte hantera hunden och avlivar
alt omplacerar den.
3. Du lever i en ständig konflikt med din
hund med en konstant obalans

Just precis det här möter jag mer eller
mindre dagligen i mitt arbete med hund
och i otaliga mail från förvirrade hundägare som har fått en hund de inte vet hur
de ska hantera. 9 av 10 gånger har beteendet hos hunden skapats av just precis
sådana råd som ovan, “Du kan inte vara
för hård”, “Du måste brotta ner hunden
“, ”Hunden får inte morra, det måste du
bestraffa” och så vidare. Tv program om
hunduppfostran sänder tyvärr ut i mångt
och mycket precis samma budskap och
hantering av hund.
Jag själv har fem Alaskan Malamute
och tycker det är mycket märkligt att jag
kan ha mina 5 Malamutes levandes tillsammans i en flock och de inte helt och hållet
tagit över ledarskapet över mig. Jag varken brottar ner dem på marken, sätter mig
på dem, rullar dem/s.k. alfarullning, hanterar dem hårdhänt eller kastar dem i väggen. Jag med mina 50 kilo tror inte ens jag
skulle klara av att göra ovanstående utan
enorm kraftansträngning. Ja.. Så sen då?
Då har hunden förstått att du bestämmer?
Nej. Hunden har lärt sig att du inte är
att lita på, du har förlorat det viktigaste av
allt i ditt ledarskap. Hundens förtroende
för dig.
Om vi ska återgå till rasen Alaskan
Malmaute står det i otaliga beskrivningar
av rasen (lika så som i många andra rasers)
att det är en: “Intelligent, självständig
hund med värdighet.” Att den typen av
hund ska acceptera liknande beteende från
sina ägare/ledare utan att protestera är
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helt osannolikt. Du kan säkert, om du tar
i tillräckligt, även skrämma en Malamute
till lydnad/undergivenhet. Men vem vill
ha en sån hund? Vem vill ha hund på det
sättet?
Jag vill att min hund/ar ska lyda mig
för att de vill det (jag har bevisat mig
vara bäst lämpad att följa), inte för att
de är rädda för konsekvenserna av att
inte lyda.
Hunden är en varelse med stor signalkänslighet som knappast behöver
övertydligheter i att förstå genom att bli
fysiskt hårt hanterad. Hundar är otroligt
signalkänsliga och imponerar oftast med
enorm språktydlighet. Men yes, det är en
hund, en hund som behöver en fast hand,
en tydlig ledare, rutiner och regler. MEN
det behöver inte läras in genom fysiskt
våld. Då tappar du din hunds förtroende
och dens vilja att lära sig.
Men det är klart, har du börjat vara
lite hårdhänt och du inte får önskad effekt, tar du i lite mer, ytterligare lite till,
påhejad av den skaran människor som får
vatten på sin kvarn “Du ser, det fungerar
inte att mjäka med hunden, bara att ta i
ännu mer.” Börjar du höja rösten förlorar
den sin effekt och du får hela tiden öka
styrkan för önskad effekt. Det hela eskalerar till en väldigt obehaglig situation för
både hunden och hundägaren som lämnas
någon av följande kategorier…
1. Du lyckas knäcka din hund och får
lydighet baserad på inlärd hjälplöshet

Du kan leda en hund tydligt med din röst
och ditt kroppsspråk. Genom att luta dig
över hunden och med mörk röst långsamt
säga något i stil med “Nuuu går du å
lägger dig”, när den behöver korrigeras,
kommer du säkerligen få en reaktion med
bakåtstrukna öron, slickningar kring
munnen, gäspningar och bortvänd blick.
Då besvarar din hund din tillsägelse med
alla dessa lugnande signaler som visar på
undergivenhet.
Något som jag ofta använder mig av
då jag vill förstärka min korrigering, är att
ömka hunden när den visar sin undergivenhet/lugnande signaler. Jag kan “trycka
ner” den med ord och säga “Stackars lilla
Frost, vad han har gjort bort sig, ojoj nu
ligger du risigt till”. Jag förstärker då
hans undergivenhet genom att ge den
bränsle. Jag uppmuntrar de beteendet jag
vill ha, undergivenheten. Han lär sig att
den lönar sig.
Visst kan jag ibland behöva ta tag i
dem och se dem i ögonen, och höja rösten lite. Men då det så sällan behövs, får
den typen av korrigering en väldigt stark
reaktion hos hunden och ökad effekt. Att
se hunden i ögonen är en hotande signal
som jag kan använda mig av i just de
situationerna, men tvingar aldrig hunden
att se mig tillbaka i ögonen. Det vore rent
vansinne då det skulle vara att uppmuntra
hunden att anta min utmaning och ge
hotande signaler tillbaka. De vänder bort
blicken och hela huvudet, tydligt visar att
de INTE vill bemöta mitt hot. Det är ganska enkelt egentligen. Förstår inte varför
en del måste krångla till det så.

Sen behövs det givetvis att hunden har
tydliga regler och rutiner. Får en arbetsuppgift och en vettig aktivering. Det är en
helhet som måste fungera. MEN jag anser
det vara vansinnigt att få hunden att lyda
dina regler eller underkasta dig som ledare
genom våld och obehag.
Morr. Ett annat ämne som ofta debatteras och framför allt hanteras fel.
Ska först klargöra: Morr och tandvisning är inte en “ledarskaps” signal. Det
är en signal om önskat ökat avstånd ofta
baserat på osäkerhet. Om vi utmanar den
signalen genom att hota hunden får vi
bara en ökning av signalen.
Även valpar och unga hundar morrar
och visar tänder mot äldre individer och
det accepteras oftast av de äldre.
Har vi fått en hund som visar mycket
tänder och ofta morrar mot oss, har vi en
hund som inte litar på oss. Vad är primärt
att göra då? Öka hundens förtroende
för oss. Hur gör vi det? INTE genom
bestraffningar och obehag som att brotta
ner hunden, skrika på den, bestraffa den.
Ett morr ska egentligen aldrig bestraffas.
Hunden har rätt att visa sin osäkerhet och
önskan om avstånd.
Har vi hamnat i den här situationen
måste vi bygga upp relationen mellan oss
och hunden på nytt. Där vi fokuserar på
förtroende, trygghet och respekt. Förtroende genom att inte tillfoga hunden obehag. Trygghet genom regler och rutiner.
Respekt genom respektera hunden som
ett djur avlat för olika ändamål som den
agerar instinktivt efter. Sen är det upp till
oss att skaffa oss rätt ras, ha rätt förutsättningar och kunskap att hantera den.
Sandra Ohlsson, Hundsteg 2009
sandra@hundsteg.se
www.hundsteg.se
Polarhunden 3/2009
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I april månad hade Berit Wallin Håkansson en mycket uppskattad föreläsning om hundars syn, som hölls på Strömsholms filial i Enköping. Berit är en av Sveriges främsta
ögonspecialistveterinärer och arbetar till vardags på Strömsholms djursjukhus.
Eftersom jag själv uppskattade föreläsningen tar jag mig friheten att delge er en
sammanfattning.
Man ser mycket genom att bara titta i hundens ögon. När inte det räcker har man
stor hjälp av magnetröntgen för att kolla
det som finns i hjärnan på hunden.
Människan har ca fyra gånger så mycket
synbark som hunden. Istället tar hundens
luktsinne upp en väldigt stor del av hjärnan till skillnad från människan.
Människans seende är trikromatiskt dvs.
att det bygger på tre färger. Dessa tre
färger är rött, blått och grönt. Med hjälp
av dessa tre färger kan man få fram alla
andra färger. Hundens seende däremot
är dikromatiskt dvs. att den bygger bara
på två färger samt gråskala. Dessa färger
är blått och gult. Hunden kan alltså inte
se rött, orangt osv. Där hundar ser åtta
gråtoner ser människan bara två.
Stavarna som är en sorts synceller sitter
i näthinnan och registrerar rörelser i mörker.
Tapparna som också sitter i näthinnan ger
synskärpa och färgseende. Hunden som
egentligen är ett rovdjur har mycket stavar
för att lätt kunna uppfatta rörelser.
Ögats förmåga att vänja sig vid mörker
kallas för mörkeradaption. För en människa tar det ca 20 minuter att anpassa
sig så att man kan se i mörker. En hund
behöver en hel timme på sig, men å andra
sidan når den en mycket högre grad av
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mörkerseende än vad en människa någonsin kan göra.
Dålig förmåga att mörkeradaptera är ofta
ett tecken på näthinnesjukdom. Ofta upptäcker hundens husse eller matte problemet flera år innan det går att hitta någon
sjukdom. Långt senare när hunden fått
en diagnos kan husse eller matte relatera
ögonsjukdomen till hundens dåliga mörkerseende och på så sätt veta när hunden
började bli sjuk.
Rovdjuren har framåtriktade ögon för att
de lättare ska kunna se sitt byte. Rovdjur
inkl. hunden är anpassade för att jaga i
mörker. Detta gör att hundens ljusbehov
är bara en 6:e-del av människans.
När man forskar på hundar om deras syn
använder man oftast geometriska figurer.
Man vet att en hund kan avgöra om en
oval är oval eller cirkelrund i proportionerna 8:9. Hunden har alltså en mycket
god förmåga att avgöra om en cirkel verkligen är helt cirkelrund eller inte.
Hundars synförmåga bygger på arbetssättet:
1. Nosen luktar
2. Öronen hör
3. Ögonen bekräftar

En hund som av någon anledning inte
skulle få några luktintryck och inte heller
skulle få några hörselintryck skulle inte ha
någon användning av det den ser. Detta
har naturen nyttjat på ett fiffigt sätt. Tex.
ett rådjurskid som har blivit ”platsad”
av sin mamma för att fara hotar. Kidet
blir lämnat i en miljö där det kan smälta
in någorlunda. Det kan t.o.m. ligga fullt
synligt på ett trappsteg med blomblad.
Det avger ingen doft och rent instinktivt
vet det att det måste ligga stilla och vara
tyst. En varg /hund skulle kunna passera
1-2 meter framför utan fara för kidet. Då
det inte luktar eller låter skulle vargen /
hunden inte förstå att det ligger där.
Alla har vi väl sett kattögon i mörkret. Det
är det så kallade spegelcellagret eller som
det heter på fackspråk tapetumceller som
orsakar detta. Spegelcellagret ligger som
en stor ”blaffa” mitt i ögat. Ljuset passerar dessa celler två gånger. In och sedan
ut. Det är detta som ger återskenet vi ser
i mörkret. Blå iris ger ett orangt återsken.
Fast blåögda djur är ovanligt i det vilda, så
det är väl främst blåögda Siberian husky
man tänker på i det här fallet.

Under fikapausen fick vi möjlighet att
ställa frågor. Nyfiken som jag är frågade
jag om bakre polär katarakt och corneadystrofi (fettinlagring i hornhinnan).
Detta är två sjukdomar som drabbar Siberian husky och jag har just Siberian husky.
Jag har haft en hund med corneadystrofi
och sammanfattningen av vår diskussion
var att Berit tyckte att vi som sysslar med
Siberian husky ska strunta i att engagera oss i bakre polär katarakt och börja
fundera på ett åtgärdsprogram gällande
corneadystrofi. Detta då Siberian husky
är den hårdast drabbade rasen i världen.
Nu är det ju så att cornesadystrofi inte ger
hunden särskilt stora besvär, sjukdomen
i sig orsakar på sin höjd en bländningseffekt. Alltså är det främst när man kör uppe
på fjället i solsken som hunden märker av
det. Men det kan ju faktiskt vara något
för rasklubben att fundera på.
Vill med detta tacka Berit Wallin Håkansson för en givande föreläsning.
Charlotta Ludvigsson

Kickoff inför hösten
Fredag till söndag 21-23e augusti, hunträff utanför Evertsberg. Vi tältar, alternativt
bor i jaktkoja, har trevligt och kör på någon av alla skogsvägar som finns omkring,
om vi vill. Tillgång till dass och sloggbod samt möjlighet till bad. Lite roliga
aktiviteter med ägare- där man kan vinna något fint pris om man har tur. Medtag
gott humör och det du vill äta/dricka under helgen. Lördag kväll bjuds det på något
litet framför elden.
Anmälan: 100 :- senast 5 aug till Ulrica Öhman info@malamute.nu , 0703 88 99 37
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Jag heter Caroline och bor i den norra delen av landet och är innehavare av
kennel Awanga´s tillsammans med min man Bo. Jag vill bjuda på en kort
berättelse om en unik och mycket speciell händelse för mig och våra tjugo
siberian huskys.
Under mitt liv har jag alltid fascinerats
av hundar och vi har alltid haft hund i
hemmet. Intresset för just draghundar
väcktes för mig i grundskolan men det
dröjde ett tag innan den drömmen skulle
bli förverkligad. Hunden har varit en
viktig stomme i mitt liv och stått för kärlek
och trygghet. En kamrat som alltid finns
där när man behöver den och villig att
stå till tjänst.
När jag sedan 1996 skaffade mig min
första siberian husky öppnades en helt
ny värld för mig. Blues, som var hans
namn, kom från en kennel i Högland
som heter Vindsnabbe´s och som ägs av
Peter och Eva Mårtensson. Blues kom att
bli en viktig start i min slädhundkarriär
och tillsammans med uppfödaren har jag
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haft många och långa telefonsamtal där
just sporten, hunden och flockbeteendet
hamnat i fokus. Hundspannet utökades
snabbt med flera individer att ta hand om
och lära av. Att få leva tillsammans med
denna hundflock är fantastiskt och ger
en insyn om vad naturen har skapat. Det
gjorde att jag för min inre syn såg, vad det
skulle vara spännande att få släppa dem
lösa där de fritt kunde ströva omkring som
deras förfäder en gång gjorde. Den tanken
föll över mig under flera år och en vacker
sensommardag kom den stora möjligheten
att genomföra just detta. Goda vänner gav
mig stor hjälp och jag tycker att det var så
roligt att få göra detta tillsammans med
just dem. Vi ordnade med båtar som skulle
ta hela hundflocken över till en holme ute

i en sjö. Ingen av hundarna hade åkt båt
förut så en del blev lite oroliga i båten och
någon hoppade ur båten lite för tidigt och
hamnade i vattnet. Den herren simmade
inte till land utan tog sig upp i båten igen.
När vi släppte alla glada hundar där på
ön så sprang de runt med varandra och
många av dem höll sig i mindre flockar
som ungefär familjer. En draghundskennel
behåller ofta många i varje kull och det
ger en unik möjlighet att studera och
följa deras utveckling. En del individer
blir mer familjenära än andra med
varandra, speciellt med sina föräldrar,
medan andra är mera självständiga. Jag
njöt verkligen av att se deras glädje och
förnöjsamhet över den nya situationen,
att ge dem denna unika möjlighet var
något som översvallade mitt hjärta.
Det var nog en lika stor upplevelse för
dem som för mig och nu vet de vad
som vankas om vi tar fram en båt igen.

När vi sedan skulle återvända tillbaka var
mina föreställningar innan resan att jag
skulle få svårt att ta med dem hem för att
det skulle välja att stanna i sin nyvunna
frihet. Där fick jag helt fel! ALLA hundar
ville först i båten och det var absolut ingen
svårighet att ta med sig dem tillbaka. De
tycker helt klart om sin tillvaro trots allt
slit som det innebär att vara draghund.
De gör verkligen sitt bästa för husse
och matte och bjuder oss på så speciella
upplevelser under hela året och detta
var det minsta vi kunde bjuda Dem på.
Genom att jag tycker mycket om att
fotografera kunde jag ju föreviga detta
på bild och så kan även Ni få ta del
av denna händelse för man säger ju
att ”En bild säger mer än tusen ord”.
Ha en trevlig sommar tillsammans med
Era härliga hundar!
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SPHK´s och Malamuteklubbens stadgar, RAS, medlemsmötes- och årsmötesbeslut. Nu
står en halverad styrelse kvar för att försöka göra en hel styrelses jobb.
Spännande aktiviteter som planeras under hösten: Första helgen i oktober går rasträffen av stapeln i Nornäs i samband med Björnrunden (se separat annons), i Alla helgon
helgen blir det Specialen i södra Stockholm med Nancy Russel. I år igen kommer vi
att ha en nybörjar träff i Nornäs inför säsongsstarten. För mer info kolla löpande på
hemsidan.
Hoppas ni får en trevlig sommar med hundarna.
Karina Andreasen

www.malamuteklubben.se
Ordförande
Karina Andreassen, 0647-104 60 eller
073-063 80 99
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
nighttrail@nighttrail.com

Sekreterare

Tobias Mårtensson, 0251-601 20 eller
070-689 48 83
Nornäsvägen 48, 780 69 SÖRSJÖN

Kassör & Webbansvarig
Vakant

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

Alaskan malamuterna Mihakias ”Bosse” och Night trail ”Harry” njuter av sommaren nu när den äntligen har kommit hit
upp till Piteå.
Foto: Sofia Brännström

Hej alle medlemmar!

Nu är sommaren här och med det kommer tiden för
oss polarhundsmänniskor för att hinna se tillbaka
på den underbara vinter som varit och planera för
kommande vinters äventyr tillsammans med våra
välpälsade fyrbenta vänner.

Styrelsen och alla funktionärer är redan fullt inne i
planeringen och förberedelserna inför hösten/vinterns
aktiviteter. Funktionärerna i den nya aktivitetssektionen har planer på olika aktiviteter
runt om i landet, bland annat klövjeturer, se på hemsidan för att se vad som händer
var och när. Aktiviteterna är tänkta att arrangeras på ett enkelt och lättsamt sätt med
någon form av verksamhet som främjar vårt umgänge med hundarna, men alltid med
någon på plats som kan hjälpa dig som är ny. Perfekta aktiviteter för dig som är ny
och vill prova på någon aktivitet eller någon rutinerad räv som vill ha en rolig aktivitet
tillsammans med klubbkompisar.
Tyvärr så har styrelsen drabbats av flera avhopp tätt inpå årsmötet vilket gör att
större arbetsbelastning kommer på övriga i styrelsen.
Det kan komma att påverka aktiviteterna då vi jobbar på ideell basis på vår fritid och
vi har inte fler timmar på dygnet eller mindre att göra i övrigt än någon annan.
Vi lägger ner all tid och engagemang för att vi skall kunna njuta av roliga aktiviteter
tillsammans med alla trevliga medlemmar och hundar, och driva verksamheten i enlighet med de styrande dokument vi har.
Tar man på sig en funktionärspost så får man ett förtroende och en uppgift av de övriga
medlemmar som man bör ta på allvar, utan att glömma att det sker på ideell basis, och
göra uppgiften efter de styrande dokument vi har. De styrande dokumenten är SKK´s,
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Björnrundan i Nornäs 2009
Välkommen till en träningshelg för alla de polara raserna 3-4/10 2009. Rundan som
vi tänkt köra är 3 mil på fina grusvägar i lätt kuperad terräng, med två obligatoriska
checkpoints: Nalle Puh och Hälge, båda belägna vid vatten och timmerhus. För de
som inte önskar köra hela sträckan så är även detta möjligt.

PM

Övernattning fredag till lördag på naturcamping i Nornäs eller på vandrar-hemmet.
Vandrarhemmet kostar 150:-/person och natt för de som är medlemmar i SPHK
eller liknande hundklubb (200:- för övriga) och bokas hos Ninni eller Inge.
Bangenomgång sker vid Nornäs bystuga på lördagen klockan 09.00 efter det åker
vi i samlad trupp till starten för rundan. Övernattning från lördag till söndag sker
i Gryvlan (Gryvelå reservatet) som är en restaurering av skogshuggarnas boende
från början av 1900-talet. Det finns plats för 40 personer och ett 20 tal hästar (eller
polarhundar). Det finns även en kolarkoja och en flottarkoja som går att övernatta
i. Det är ca 2 mil mellan Nornäs och Gryvlan.
På lördag kväll bjuder Malamuteklubben på gemensam tidsenlig måltid: ”kolbotten”.
Övrig mat och dryck, liggunderlag samt sovsäck medtages av deltagarna. Söndag
förmiddag åker vi tillbaka till Nornäs bystuga, där bastu och dusch är bokat.
Anmälningsavgift: 100:-/person, och betalas på plats. Anmälan senast den 25/9 till
Inge 0738-00 22 12 eller Ninni 0702-272856.
Vi hälsar alla välkomna till Björnrundan 2009!
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SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute
Inbjuder till rasspecial 31 oktober, 2009
Flottsbro friluftsområde, Stockholm
Lördag officiell utställning
Domare: Nancy Russel, Storm Kloud Kennel, USA
Kostnad för utställningen:
Valpklass 		
Unghund, junior, bruks, öppen och champion
Veteran 8-10 år 		
Veteran över 10 		

150kr
350 kr
200 kr
gratis

Har man mer en 3 hundar, reduceras priset med 100 kronor pr hund, men inte
valpar och veteraner.
Sista anmälningsdag är 30 september OBS! Ingen efteranmälan godtas!
Betalning skall göras till rasklubbens konto i Handelsbanken: 6189-627 645 852.
För utländska inbetalningar – BIC/SWIFT: HANDSESS – IBAN: SE15 6000 0000
0006 2764, märk inbetalningen med utställarens namn och hundens reg. nr
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen.

SPHKs rasklubb för Alaskan malamute bjuder in till
Rasträff den 2 Oktober 2009
i samband med Björnrunden i Nornäs
Tanken med rasträffen är att vi ska diskuterar vår underbara ras samt rasens och
klubbens styrande dokument bl.a. RAS, det nya uppdaterade raskompendium,
mm. Vi kommer att ha gruppdiskussioner gällande vissa punkter för att alla ska få
komma till tals. Alla som är intresserade av vår ras är hjärtligt välkomna!
Rasklubben bjuder på lätt lunch i samband med rasträffen.
Anmäl dig till Karina Andreasen på nighttrail@nighttrail.com alt. 0730-638099
senast den 25/9. Program skickas ut till de anmälda när anmälningstiden gått ut.
Ta även chansen och var med och kör hund på Björnrundan.
Styrelsen för SPHKs rasklubb för Alaskan Malamute

Noatak´s Back to Basic Mohawk (Zodiak) njuter av skuggan en varm sommardag.
Foto: Megan Selvidge

Ej inbetalda innan 5 oktober får ej deltaga enligt SKK’s policy!
Skicka anmälan till malamutespecialen@gmail.com, använd blankett på hemsidan
(med klass, kön och ägare) eller SKK’s gamla 3 sidiga som skickas till: Synva
Bratberg, Norra Hagen Daretorp, 52291 TIDAHOLM.
Boende beställer ni här: http://www.flottsbro.com/ eller på tel: 08-535 327 00
Mer som kommer att hända är: medlemsmöte, gemensam middag (lördag),
föreläsning med Nancy Russel (söndag) och även vårat vagnsrace kommer att
genomföras under helgen
Seminar med Nancy Russel – söndag den 2 november 2009 – pris 150:-/person.
Bara 50 platser så först till kvarn gäller.
Vi reserverar oss för domarändring på vissa klasser om det blir många anmälda.
Några frågor eller funderingar, kontakta Synva, 0502 10045 eller 0703281853,
eller via mail malamutespecialen@gmail.com. Vi åter kommer med mera info på
vår hemsida.
Välkomna till Rasspecialen 2009!
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http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
Ordförande

Anneli Jönsson, 0413-59 14 99
eller 0730-83 22 16
Hästgatan 11A, 241 35 Eslöv
kennel@deejasome.com

Sekreterare

Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

Kassör

Helen Werner, 0227-143 88
Alvägen 3, 736 32 Kungsör
helene.werner@telia.com

Vice ordförande

Kjell Jonsson, 019-572822
Sånnaboda 210, 71941 Garphyttan
kjelljon@telia.com

Ledamöter

Helene Larsson, 08-560 420 84 eller
070 - 377 44 56
Prästnibble Gård, 179 96 Svartsjö
helene.larsson@addici.com
Ann Lundgren, 0225-400 83
Kvarnsveden 64, Stora Skedvi
webmaster@polarvargen.com
Peter Bengtsson, 0733-309248
Skaftvägen 2, 542 73 Mariestad
peter@nbt.se

Suppleanter

Eva Skullman, 011-740 81 eller
073- 832 04 37
Häijan, Syrendungen, 614 96 Östra Ryd
ossyskullman@hotmail.com
Camilla Dehlin-Johansson, 018-344322
eller 070-318 0508
Västra Gårdsväg 1, 746 94 Häggeby
cassamiras_camilla@msn.com
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Valpbus

Sommar, Sommar,Sommar!!

Ja nu är det högsommar med förhoppningsvis lata
soliga dagar! Jag hoppas att alla passar på att vila,
bada, läsa eller göra det ni tycker är avslappning,
vad jag menar är njut riktigt mycket innan det blir
höst och ”livet” går igång för fullt igen. Även våra
4-benta vänner behöver lite semester.
I förra nr efterlyste jag medlemmar till Malte
gruppen utan att förklara vad detta är. Till årsmötet
kom det in en motion som bifölls så här låter den:
Inrättande av SPHK-Samojeds ”Fixar-Malte” grupp
Ett behov finns att fler personer utanför styrelsen
engagerar sig och jobbar för klubben. Uppgifterna
kan vara olika t ex funktionärer på klubbens
arrangemang, driva olika idé-projekt, utföra
undersökningar mm. Alla människor i en klubb är
olika och har olika intressen och talanger. Tanken är
att om dessa olika kompetenser nyttjas på rätt sätt
kommer det att driva på klubbens utveckling framåt.
Visserligen har ett bra utfört arbete alltid sin egen
belöning men Fixar-Malte gruppen skulle i slutänden
också kunna bli en bra rekryteringsbas för framtida
styrelsemedlemmar.
Ja nu när alla vet vad Malte gruppen är så det bara
att skicka ett mail eller ringa någon i styrelsen och
berätta vad ni vill göra eller vad ni har för ideér.
Styrelsen arbetar på för fullt, när ni läser detta har
vi haft vår arbetshelg där vi bla kommer att utvärdera
årets Furudals vecka.

Vi är klara med kompendiet till domarkonferensen och vi kommer nu under sommaren
ha möte med vår huvuddomare Erna Britt Nordin. Och med tanke på henne glöm inte
anmäla till Visseltofta i september där hon kommer att döma, se annons. Vi har ändrat
lite i år så utställningen är på söndagen, men vi börjar som vanligt på lördagen kom
gärna med förslag på vad ni vill göra denna dag vi har inte spikat programmet helt ännu.
För kännedom så är det nu sista året med inofficiell status på denna utställning.
Till hösten drar det igång på allvar med att utvärdera RAS, även här är ni välkomna
med era synpunkter. Det går bra att maila våra avelsråd eller någon av oss i styrelsen.
Så tills vi ses eller hörs. Ha nu det riktigt gott allihopa!!!!
Anneli Jönsson

Ögonundersökta samojeder april 2009		
S48450/2007
S48450/2007
S46112/2007
S64186/2007
S36954/2008
S33811/2004
S48447/2007
S48447/2007
S14317/2004
S14317/2004
S44203/2008
S10745/2008
S10746/2008
S68121/2004
S54358/2007
S38779/2006
S23144/2006
S10361/2006
S32848/2007
S26350/2008

Alaskaphrophet
Alaskaphrophet
Bielkersmils Anemone Of Kartman
Deejasome Blond Och Smart
Deejasome C Som I Titta
Kannibalen's Kilburn Of Illusion
Lissla-Leona
Lissla-Leona
Mi-Cla's Alaskan Akila
Mi-Cla's Alaskan Akila
Murklans Brolle
Newsam's Sharon Stone
Newsam's Shirley Temple
Polarbjörnen's Born To Be Wild
Polartassen Ninja
Polarullens Sosva Ja-Nebla
Posh Paws Miss Nevis
Posh Paws Mr Lagavulin
Svartisens Albin
Swedsam's Careless Whisper

HD-röntgade samojeder april 2009
S36299/2008
S46112/2007
S27695/2007
S29958/2008
S36954/2008
S49797/2007
S67863/2007
S35748/2008
S69381/2007
S69380/2007
S32850/2007
S26346/2008
S33122/2007

Akimbo
Bielkersmils Anemone Of Kartman
Cessibon's Xanadu Mon Cheri
Cleopatra Dei Boschi Vecchi
Deejasome C Som I Titta
Great Tundrans Anjetjka
Polarvargens Snow Dancer
Prairie Isle Wyanet Yepa
Sun Master's Back To Basic
Sun Master's Back To Work
Svartisens Alfred
Swedsam's Chicory Tip
Zyklonens Gypsy Eyes

		

Öga ua
lindr. förändring, gonioskopi
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
gonioskopi ua
Öga ua
gonioskopi ua
katarakt total
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
HD grad C
HD grad A
HD grad C
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad B
HD grad C
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad B
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Söndagen 3/10 så bjöd vi, Carina och Eva till valpträff. Denna gång samlades vi hos
Lejonbols kennel utanför Uppsala. Det kom 30 hundar med familjer. Solen sken och
vi började med en skogspromenad så att alla hundar fick rasta av sig ordentligt. Efter
promenaden passade vi på att fika medans hundarna vilade och fick lite vatten. Sen
var det dags för lite aktiviteter, vi provade på agility, ringträning och hälsa-träning.
Vi pratade också om fästingmedel, ormbett, hundar i bilen och värmen, val av foder,
pälsvård och val av halsband och koppel, hälsa och röntgen.

Tack till ALLA ni som kom, vilka fantastiska hundar ni har. Vi önskar alla en trevlig
sommar.
Eva - Lejonbols kennel & Carina - Vitkinds kennel
Välkommen till Ånnaboda Kilsbergen Mälardalens vildmark utanför Örebro
29-30/8 träffas vi i glada vänners lag med våra hundar.
Här är några förslag på vad vi kan göra
Vill du..
- gå en ½ dags”klövjetur” på bergslagsleden till en timmerkoja så gör vi det
- träna lydnad så gör vi det
- prova enklare sökövningar så gör vi det
- prova köra/cykla med hundarna så fixar vi det
Tanken med det här är att det skall vara en prova på helg där vi hjälper varandra och delar
med oss av egna kunskaper. Boende i eget tält/husvagn på Ånnaboda camping eller
i Stuga finns även hotellstandard om du vill slippa matlagning. Se www.kilsbergen.se
Lördag kväll sammanstrålar vi med ett grillsamkväm e.d
Välkomna till Ånnaboda önskar Kjell och Marianne
Anm. Och förslag på vad du vill göra: kjelljon@telia.com, tel.019-572822
senast 16/8 därefter ”spikar vi programmet
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SPHK-SAMOJED
SAMOJEDHELG I SKÅNE 19-20 SEPTEMBER 2009
I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne
Lördag: med start ca. kl. 13.00
Aktiviteter eller föredrag av något slag samt uppfödarmöte.
På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva. Sen
umgås vi hela kvällen, pratar hund osv.
Söndag: inofficiell utställning (nästa år blir det officiell status igen!)
Domare: Erna-Britt Nordin
Idéer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt. Det är många som bara
sitter i sina stolar och tittar på medan några få ”springer benen av sig”, det känns
inte så bra. Trots allt är rasklubbens evenemang för alla och risken är att vi eldsjälar
ger upp till slut. I Furudal är det samma fenomen tyvärr och där är det ännu fler
som bara tittar på.
På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med husvagn/
husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.)
Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck själva.
Sista anmälningsdag till utställningen är den 29 augusti, anmälan ska göras på
SKK:s 3-sidiga blankett till: Kerstin Ohlsson,Hasselvägen 22, 291 60 Kristianstad
eller via e-post till danza@comhem.se
Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller per telefon
044-70136, 0709-367188
Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5
Valpklass 4-6, 6-9 mån
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass
Veteranklass > 8 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass
(de klasser som kostar 180 kr)

120 kr
180 kr
140 kr
GRATIS
90 kr

Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 150 kr eller betala motsvarande belopp.
MÖTT!!!!!!
Lite bus och lek hann dom yngstaVÄL
valparna
med
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www.gronlandshund.sphk.se
Grönlandshunden Such. Nordic sleddog’s U Piqtuq
Foto: Malin Aspaas

Ordförande

Sofia Christensen, 054-87 40 90
ordforande@gronlandshund.sphk.se

Sekreterare
Harriet Svensson, 0670-300 84
sekreterare@gronlandshund.sphk.se

Då har sommaren äntligen kommit och jag kan inte
låta bli att börja planera inför nästa vinter. Är man
Ledamot
Michael Schmidt-Nägel, 0933-204 29
biten av sporten så är man. Nu är det bara hoppas på
michael.sn@telia.com
en bra sommar innan hösten kommer och att hösten
Ledamot
blir kall och torr.
Evert Larsson, 070-310 95 41
Planeringen inför vår utställning har börjat och jag
evert@temla.com
hoppas alla har planerat in vår träff och tar chansen
Ledamot
att visa upp så mycket grönlandshundar som möjligt.
Malin Aspaas, 076-84 77 682
malinaspaas@nordicsleddogs.se
Vi planerar bra priser och det är ju litet status att
placera sig väl i rasklubbens utställning.
Kassör (ej ledamot)
Annica Johansson, 0613-130 47
I samband med utställningen ska vi ha en gemenannica.johansson@naturbruk.net
samhetsdag och jag hoppas på gott om deltagare
Suppleant
i våra aktiviteter. det har efterfrågats ett mindre
Monica Hjelm, 0152-183 85
hektiskt program för att hinna umgås mer och det
irkes@telia.com
är precis det vi ska göra, umgås. På förmiddagen
Suppleant
gör vi en tur i björnparken för att sedan ta en tur ut
Marie Lillé, 0457-105 14
amkida@telia.com
i naturen och grilla eller annat mys, pys. På kvällen
ska vi lyssna på Nils-Arne Törnlöv om hur det var
förr. Säkert är det fler som har saker att bidra med.
Vi kommer bo i vandrarhem den här gången så vi
har mer gemenskap än förra gången.
Jag hoppas ingen missa rasspecialen i hundsport
nr 5. Malin Aspaas har gjort ett hästjobb med all kommunikation med hundsportredaktionen. Alla bilder, annons m.m. Det blev en bra artikel, vi hade inget att säga
till om, som jag tycker speglade rasen bra. Det är alltid vissa saker som man kan ha
åsikter om men så är det alltid.
Ha nu en alldeles underbar sommar och njut av den ordentligt så krafterna är
samlade inför vintern så ses vi i Orsa Grönklitt.
// Sofia
Polarhunden 3/2009
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Vi selade in vår fyra hundar, Ulla satte sig
i släden och jag ställde mig på medarna.
Starten var precis som vi misstänkte lätt
hysterisk, så det var bra att jag inte åkte
skidor eftersom det då är svårare att
bromsa. Föret var skapligt även om spåren
var ganska mjuka. Vi åkte ca 10 kilometer
innan vi var tillbaka till vår stuga och hade
nu fått en betydligt bättre uppfattning
om spårsystemet än vad vi hade haft
tidigare. Resten av dagen gjorde vi i stort
sett ingenting annat än att vi njöt av den
stillhet och tystnad som rådde.

Helgen 24-26 april genomförde SPHK:s
rasklubb för grönlandshund och NP:s
avelsråd för grönlandshund en gemensam
säsongsavslutning. Platsen var Jonsgård
som ligger några mil väster om Femunden.
Ulla och jag beslöt oss för att åka upp
redan onsdag kväll för att få ytterligare
någon dag i fjällen, när vi nu ändå åkte
så pass långt, ett beslut som vi verkligen
inte ångrade.
Torsdag morgon väcktes vi av orrspel och
en sämre väckarklocka kan man ju tänka
sig! Vår yngsta hund, Kimik, kunde inte
motstå detta utan gav några korta skall
samtidigt som han tittade misstänksamt
åt det håll orrspelet kom ifrån. De övriga
hundarna brydde sig inte, då de har hört
orrspel tidigare och lärt sig att det inte är
något att bry sig om. Eftersom vi inte hade
något program för dagen kunde vi ligga
kvar i våra sängar och njuta av ljudet från
de hängivna orrarna.
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Dessa tystnade efter en stund och då blev
det väldigt tyst och vi kunde konstatera
att Jonsgård måste vara en av de tystaste
platserna som vi någonsin har besökt.
Platsen var mycket rogivande och ett
perfekt ställe för återhämtning av stressade
hjärnor.

Fredag morgon började som torsdag
morgon, med orrspel. En viktig skillnad
hade dock infunnit sig och det var att
nu flödade solen från en klar himmel
och kvicksilvret höll sig på rätt sida av
nollstrecket. Det var således läge för en

lite längre tur och efter att i lugn och ro ha
ätit frukost och fixat en matsäck för dagen
gav vi oss iväg. Jag åkte nu skidor och
underlaget var stenhårt. Vi hade bestämt
oss för att åka runt Gloföken, vilket
innebar en klättring på 400 meter under de
fyra första kilometrarna. Redan efter ca en
kilometer passerar man trädgränsen och
vi fick därmed god utsikt över landskapet,
härligt (se bild nedan). Stigningen klarade
hundarna av men husse hade det värre
och den bristande träningen under det
gångna året blev lite väl uppenbar. Nu
blev vi tvungna att stanna för att jag
skulle få pusta och inte, som det brukar
vara, att hundarna behöver pusta. Väl
uppe på pasströskeln mötte oss en mycket
vacker vy i söder. Det var den mäktiga
Rendalssölen som höjde sig högt och brant
över det omkringliggande landskapet.

Efter en stillsam frukost gick vi ut och
började fundera på någon lämplig tur för
dagen. Vädret var inte på topp, mulet,
stundtals ett mycket lätt regn och några
plusgrader, men det kändes inte som om
det hade så stor betydelse. En kortare tur
skulle det bli. Vi hade en enkel karta med
de leder som finns runt Jonsgård utmärkta.
Nu var denna karta lite svårtydd och
någon egentlig spårcentral med tydliga
kartor och ledmarkeringar fanns inte
heller. Efter lite vandrande hit och dit i
några spår trodde vi oss dock ha lyckats
överföra kartan till verkligheten så att vi
kunde åka iväg.
Polarhunden 3/2009
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Selma & Tyra Berglund på
väg upp mot grillplatsen i
mamma-malins-släde.

Från passet bar det brant utför och nu
var den stenhårda snön inte lika trevlig
att ha under skidorna och bromsen. Trots
att jag hängde mig på bromsen gick den
endast ner marginellt och bromsverkan
blev därefter. Jag var efter ett tag mycket,
mycket trött i armarna men lyckades trots
det att få hundarna att stanna så att jag
fick hämta lite luft. Därefter fortsatte den
vådliga turen nerför och avlöstes senare
av en svår skrågång. Nåväl, vi stannade
efter ett tag och avnjöt vår lunch med
sol i ansiktet, Rendalssölen i fonden och
vinden i ryggen. I sedvanlig ordning blev
det åter en intensiv start, med besök i en
bäck och lite annat tjosan, men vädret var
bra och alla var glada, så det gick bra.
När vi kom tillbaka till Jonsgård hade
det börjat komma folk som skulle vara
med på träffen och bland dem bl.a. Frank,
Fabian och Sofia som vi delade stuga med.
Ulla och jag tog oss ett fika i solen utanför
stugan, samtidigt som de nyanlända en
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efter en for ut med sina spann för att
utforska den närmaste omgivningen.
21.00 (!) samlades vi i huvudbygganden
och fick en genomgång av helgens program
av Rita och Malin. Programmet var
välgörande fritt från stress vilket jag tror
att vi alla uppskattade. Vi presenterade oss
för varandra samt diskuterade lördagens
aktivitet där vi skulle ha en gemensam
grillning ute på fjället. Därefter vidtog
bildvisning, nattning av hundar och
för de som sedan orkade, samkväm i
samlingslokalen.
Lördagen bjöd inte på fullt lika fint väder
som fredagen om man bortser ifrån att det
blåste mindre. Grillplatsen fanns ca tre
kilometer från campingen och eftersom
det fanns många vägar dit så kunde var
och en välja den väg/distans som kändes
bra. Efter ca 2½ timme kom Ulla och jag
till grillplatsen och då hade Gösta precis
börjat tända elden. Spann efter spann

dök upp och det var roligt att se hur väl
hundarna uppförde sig mot varandra. Det
grillades korv av diverse slag, hamburgare
grillades och kolbullar gräddades (bild
ovan) och vi människor trivdes alldeles
förträffligt.
Väl åter till Jonsgård gick vi en runda
och tittade på alla de hundar som fanns
på plats. Ägarna presenterade sina hundar
och angav så väl positiva som negativa
sidor av hundarna. Detta öppna och ärliga
förhållningssätt är något som jag verkligen
uppskattar, ingen falsk marknadsföring här
inte. Vid pass 18.00 fick vi lyssna på Per H.
Nymark, en mycket engagerad och kunnig
person som bl.a. varit exteriördomare
i många år. Titeln på Per H. Nymarks
föredrag var ”Hundens bygning och
bevegelser”, ett ämne som han nog kunde
ha pratat ett par dagar om. En viktig
konklusion som han sade och som har
stor bäring på våra (SPHK:s) diskussioner
om meriteringsregler var att vi skall
anpassa regelverket till rasen ursprungliga
egenskaper och enbart jämföra hundar
inom samma ras. Följer vi inte denna regel
finns risken att vi börjar förändra våra raser

i en icke önskvärd riktning. Per diskuterade
också en hel del runt benens vinkling, samt
vikten av att benen var raka (framifrån/
bakifrån), detta för att undvika skador.
Detta mycket givande föredrag följdes av
ett ”knytis” och från det fanns det ingen
möjlighet att gå hem hungrig. För de som
därefter orkade så vidtog samkväm och för
oss andra väntade ”sänghalmen”.
Ulla och jag packade och åkte hem söndag
morgon och vi kunde därför inte vara
med på det gemensamma rasklubbsmötet,
så det får någon annan redogöra för.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag
uppskattade denna säsongsavslutning väldigt
mycket. Det var en helt prestigefri träff, där
var och en gjorde vad den hade lust med.
Man träffade nya grönlands-hundsägare,
det skrattades ofta och mycket och vi fick
se en massa fina grönlandshundar och allt
detta i en vilsam omgivning – toppen! Vi
enades om att förlägga en säsongsavslutning
på samma ställe och vid samma tidpunkt
2010 och jag kan bara rekommendera alla,
nya som gamla grönlandshundsägare, att
boka in denna träff redan nu, för så pass
trivsamt var det.
Polarhunden 3/2009
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Vad ska hända med vår ras?
Vi har i styrelsen tagit upp den här frågan då antalet grönlandshundar verkar
sjunka stadigt i Sverige. Den har visserligen aldrig varit en av de populära raserna
i landet, men från att i början av 80-talet legat på en bra bit över 100 registrerade
valpar per år till att i fjol inte ens komma upp i 20 nyregistreringar visar ju tydligt
var det är på väg.
Frågan är vad det beror på och framförallt vad vi kan göra åt det. Kanske rasen
blivit marknadsförd som en så otroligt extrem hund att folk därför inte vågar skaffa
sej en? Eller är det ryktet om att den skulle vara aggressiv och bråkig som lever
kvar? Skillnaden mellan grönlandshund och alaskan malamute är ju egentligen
obefintlig, men inom den rasen verkar siffrorna stiga istället, med många helt nya
ägare, hur bär dom sej åt?
Vi grönlandshundsägare måste nog bli duktigare på att göra reklam för vår
underbara ras, och hjälpas åt allihop att vara med på olika evenemang och visa
upp våra hundar.
Jag har bett en nybliven grönlandshundsägare skriva lite om sina upplevelser och
synpunkter på rasen. Kanske han kan inspirera någon mer till att våga skaffa sej
en härlig grönländare, och har man väl börjat med rasen verkar man bli fast…
// Harriet
Hej jag heter Andreas Lundgren och är en nybliven grönlandshunds ägare. Jag
tog hand om två hundar i vintras och har åkt mycket skidor med dom i vinter
och det har varit till belåtenhet. Sen så fick jag en förfrågan av Harriet varför jag
skaffat just en grönlandshund. Det har jag funderat över en stund och nu känns
det som jag kan ge några svar.
Första gången jag kom i kontakt med grönlandshunden var när jag fick en ny
granne som var ägare till två stycken, och vi blev frilufskompisar han och jag.
Så vi har varit ute med hans hundar både på sommaren och vintern och jag har
aldrig varit med om maken till arbetshund. Vi har ibland åkt skidor tio till tolv
timmar per dag, sex sju dagar på raken och dom bara springer och springer, jag
blev djupt imponerad.
Det roliga med rasen är att det finns så mycket arbetslust och att dom kan
hushålla med energin, det verkar som att det alltid finns kraft kvar. Sen så är det
en glad och trevlig ras. Mina hundar är alltid glada och förväntansfulla när jag
är omkring dom. En annan fördel är att dom är ganska lätta att ha lösa, dom
verkar inte så rymningsbenägna, har sett här hemma när nån av dom kommit lös
så sitter de i regel på bron och väntar på att bli kopplade igen.
En sak att ha i åtanke är att de har stor motor och behöver aktiveras ganska
mycket, men när man far på tur så har man igen alltihopa. De bara sliter och sliter
och gör allt för att vara en till lags.
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SPHK:s Mälardasdistrikt inbjuder till
förberedande fjälläventyr

Du som har funderingar och drömmar om att någon gång få göra en fjälltur
med dina hundar men som ännu inte känt dig säker inför det, får nu ett gyllene
tillfälle att förverkliga äventyret. Kom och delta i de två första stegen av tre,
i trestegsraketen som ska lyfta deltagarna till fjälläventyret. Steg tre blir en
äventyret – en fjälltur vårvintern 2010!
Nedräkningen börjar med:

första steget söndag den 23 augusti kl.10:00
det andra steget lördag den 26 september kl. 10:00.
Garanterat mycket kunskap och erfarenhet kommer att vägleda intresserade
deltagare.
Punkter som kommer att tas upp är bl.a.:

- Personlig utrustning.
- Fjällorientering och fjällsäkerhet.
- Boende i stuga och tält.

Mer information och intresseanmälan görs till:
Sekr. Anders Larsson
Tel: 08-591 433 82
Mobil: 070-2183916
E-post:alars@telia.com
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http://www.siberianhusky.se
POSTGIRO 38 70 52-4
Ordförande

Anders Hörnlund, 0501 - 19954
Torsö Sandbäcken 1, 542 91 Torsö
ordforande.sh@sphk.se

Vice ordförande
Johnny Skye, 0225-411 21
Djusa 7, 776 96 Dala-Husby
per.skye@telia.com

Sekreterare

Anna Kårvik
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör, samt info slädprov
Fredrik Filander, 0680-211 60
Klarinsv. 11, 84292 Sveg
fredrik.filander@telia.com

Ledamot
Malin Sundin, 070-63 98 536
Näset 2, 794 92 Orsa

Suppleanter

Börje Jansson
Marlene Karlsson

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

Avelsrådet
Lisbet Lind, 090-508 80
Granvägen 5, 918 32 Sävar
lisbet.lind@edbio.umu.se
Jens Lindberget , 0251-109 37
Dalgatan 13, 796 31 Älvdalen
racerhund@hotmail.com
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Fugitive’s Cicci värmer sig på Working Husky Hilda.
Padjelanta nationalpark 2009.
Foto: Matti Holmgren, Jokkmokk

I skrivande stund har vi några veckor till, sen vänder
det. Hösten närmar sig och mörkret lägger sig som
ett ok över våra axlar. Det är snart dags att tända
pannlamporna. För er som inte börjat planera höstens träning är det dags att fundera över upplägget,
tiden går fort. Är ni lite osäkra på vad och hur ni vill
träna kan ni låna ICA förlagets bok ”Fysträning för
hund” där finns det en del att fundera över.

darna kom en gammal Ford transit med
jägare, geväret ligger bredvid, han hadde
suttit och vakat på räv. Vi fick något att
fundera över.
Norge har av tradition många stora sjöfarare, äventyrare och hundförare. Gemensamt för dem är deras stora intresse
för naturen. Sommaren är en bra tid att
drömma, pröva sin utrustning och att
skaffa sig erfarenhet som kan vara till
hjälp under vintern. Så innan mörkret sänker sig, låt oss njuta av sommaren innan vi
åter igen tänder våra pannlampor.

Rasklubben för Siberian Husky inbjuder till officiell utställning
Bjursås Skicenter Stugby och Camping, Dalarna
den 12-13 september 2009
Domare: Karsten Grönås
Tina Permo (reserv)
Se inbjudan i Polarhunden nr 2 2009
och på hemsidan

Anders Hörnlund
Working Husky Sanoj, 10 mån, jobbar som gosehund och dragare under en av Barn och Familjeveckorna
på Saltoluokta fjällstation. Barnen kryper i spannet, drar i hundarnas öron, delar grillkorv och blir slickade
i ansiktena. Saltoluokta 2009.
Foto: Stina Svensson, Jokkmokk

Under flera år ägnade vi somrarna åt långsegling,
när vi sen köpt vår andra siberian husky hade vi
bestämde oss för att segla till Lofoten, en sträcka på
2000 distansminuter. Någonstans hade vi läst att det
var varje polarhunds ”rätt” att få korsa polcirkeln,
varför inte i en båt. Efter tre veckor i regn, dimma
och sol kom vi en blåsig natt till Bodö. Väl där uppe
blev det en kort vila. Sen seglade vi över mot Lofoten
och besökte flera öar och gamla fiskarsamhällen. En
ytterligare dimension på förhållandena får man i
boken ”Den sista vikingen”, som beskriver livet och
torskfisket på dessa breddgrader. Från fiskesamhället
Å seglade vi till Svartisen, en grandios glaciärtunga
som rinner ner mot fjorden. Vi kom in på natten. Det
var vindstilla och solen sken. Det vilar en tystnad
över fjorden. Hundarna stod på däck (med flytväst).
Plötsligt hoppade de i land och sprang i väg mot en
stor strandäng. Två skott bröt tystnaden. Efter ett
tag kom två hundar tillbaka i full fart. Bakom hunPolarhunden 3/2009
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Medlemsprofilen möter Christer Afséer

– En tävlingsmänniska och naturälskare ut i fingerspetsarna
I förra numret var det upp till Per Agefeldt att bestämma vem som skulle få medverka
i profilen den här gången. Svaret blev SPHK: s tidigare ordförande Christer Afséer.
Polarhunden tog därför chansen och ringde upp Christer som berättade om sitt hundliv,
möjligheten att få arbeta med sin hobby, och om alla roliga minnen han samlat på sig
med hundarna under åren som gått.
Jan Christer Afséer är född 1953, vilket ger honom 56 år på nacken. Han bor på en
gård från 1897 som är byggd i gammeldags timmerstil och belägen i Sörsjön, som
ligger mellan Sälen och Särna i nordvästra Dalarna. Familjen består av sambon Kristin
Esseth och deras 10-åriga dotter Katarina, Christer har även två vuxna barn sedan
ett tidigare förhållande.
Vad jobbar du med?
– Jag är egenföretagare och bedriver
en verksamhet hemifrån inom turism
och naturupplevelser. På vintern har vi
hundspannsturer, oftast långturer på två
till nio dagar där vi åker upp på Fulufjället
och vidare norrut. Man kan även åka häst
med släde och under sommaren finns det
ridning på våra islandshästar. Då har vi
även kanotuthyrning, vildmarksäventyr
och uthyrning av stugor. Vi bedriver även
eget jordbruk, förklarar Christer.

malamutes, de har en flatcoated retriever,
en isländsk fårhund och resterande består
av alaskan huskys.
Verksamheten har pågått på gården sedan de flyttade dit 1997, innan dess jobbade
Christer bland annat som brandman på
Räddningstjänsten i Göteborg under 18
år. Under sex års tid var han ordförande i
Svenska Polarhundklubben och under lika
lång tid har han även varit ordförande i
rasklubben för alaskan malamute.

Kan du berätta lite mer om din gård?
– Vi har ett femtontal hästar och egen
uppfödning av islandshästar. Vi har
omkring 130 nötkreatur av sorten
Highland Cattle, det är långhåriga kor
som vi har till försäljning av kött. Sedan
har vi också Skogsfår Åsen, en gammal
och utrotningshotad ras som får beta i
närheten av fjället. På gården finns även
ett par hobbygrisar, för eget matbruk!

Vilken var din första hund?
– Min allra första hund var en foxterrier
som vi hade hos mina föräldrar när jag var
runt sju år. Den första polarhunden köpte
jag 1986, det var en alaskan malamute
som hette Nanouk. Jag började tävla
med den 1988 och köpte samma år in en
tikvalp som jag tog en kull på ett par år
senare. Då jag fått ihop fler hundar kunde
jag i början av 90-talet börja tävla i större
omfång.

Utöver dessa djur har Christer och familjen
även ett gäng hundar, närmare bestämt
uppåt 80 stycken. Av dem är 40 alaskan

Hur har det gått på dina tävlingar då?
– Det har gått fantastiskt bra! Jag är
en enorm tävlingsmänniska, jag kör för
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att jag vill vinna. I Sverige har jag nått
första placeringar på de flesta tävlingar i
nordisk stil, med upp till sex hundar. Fram
till 1996 tävlade jag mycket intensivt i
både Sverige och Norge och har vunnit
norska Polarhundslöpet 11 gånger. Det
har blivit mycket långdistanstävlingar.
Första gången var på Femundslöpet som
då var en uppvisningstävling i samband
med OS i Norge. Då körde jag 6-spann
med släde och genomförde. Jag har
fullföljt långa Femundslöpet en gång
med alaskan huskys och korta två gånger
med malamuterna. Jag har även vunnit
b-klassen på Polardistans två gånger, i år
var jag totalt sett tvåa i hela tävlingen,
som är på 30 mil.
Ett av sina bästa minnen med hundarna
hittar Christer i en seger under Polarhundmästerskapet. Han körde nordisk stil
2-spann, 10-15 km, där en av hundarna
bestod av 9-åriga Kanguk. De vann
klassen totalt sett och slog därför även
siberian huskyspannen i samma tävling.
– Det var så kul att se 9-åriga Kanguk
tända till och visa kämparglöd! Det var
oerhört starkt gjort av hundarna, berättar
Christer stolt.
Kan du berätta om något mer roligt minne
du har med hundarna?
– Ja en gång stod vi uppställda en bit från
startlinjen på Vindelälvslöpet. Det var
massa spann som skulle starta, full fart
på hundarna och livat som det kan bli.
Då sa jag åt ledarhundarna att lägga sig
ner, och de la sig ner. Då kom det fram ett
TV-team och frågade om det var något fel
på mina hundar, jag svarade att ”de tar
det lugnt bara”. När starten närmade sig
sa jag åt dem att det var dags, då ställde
de sig upp, startsignalen gick och de satte
full fart. Mitt framför mig i det kaos som

Christer Afséer njuter i solen med hundarna.

blir i starten välte ett spann, och jag drog
upp släden på en med och lyckas precis
passera utan att köra över honom!
Om Christer ska beskriva sig själv med
tre ord blir han en viljestark, uthållig
naturälskare. Just olika naturupplevelser,
att bara få sticka ut på en tur med hundarna
och sova på släden under bar himmel,
är något som han uppskattar väldigt
stort och det är där han skapar de allra
viktigaste minnena tillsammans med
hundarna.
Christer ser det även som en unik chans
att få pröva hundarna i verksamheten,
där arbetsviljan setts på prov och de får
jobba tungt långa sträckor. Det blir även
klövjeturer på fjället och i viss mån en del
utställning. Den egna kenneln Noatak’s
har haft en framgångsrik uppfödning av
alaskan malamutes, med flera champions
och dubbelchampions under åren. Men
Christer poängterar ändå att tonvikten
läggs på körningen.
Polarhunden 3/2009
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Har du några andra fritidsintressen?
– Vi har ju gjort vår hobby till vårt arbete
och vi har förmånen att få jobba med det
vi är intresserade av. Jag saknar kanske
saker som att få hinna läsa och sådant,
och resa, det gjorde jag mycket när jag var
yngre. Men det är svårt att komma loss,
det är inte det lättaste att få djurvakt till
130 nötkreatur, 15 hästar och 80 hundar,
så det får vi ta senare.
Kan du ge några bra tips som har med våra
hundar eller hundkörning att göra?
– Det handlar om att våga prova saker,
man bestämmer sig och gör det man
tänkt. Det är inte så farligt och det kan
inte hända så mycket. Man lyssnar på
råd, hör sig för, får inspiration och hittar
sin egen livsstil. Det handlar om att inte
bara drömma utan faktiskt göra det man
själv känner för!

Så har vi kommit fram till Per Agefeldts
fråga till dig, hur känns det egentligen att
inte längre vara ordförande i SPHK?
– Ganska skönt… När jag har en
förtroendepost engagerar jag mig i det,
men träder jag ur posten lämnar jag allting
bakom mig. Jag bryr mig fortfarande men
blandar mig inte i. Jag saknar det inte
riktigt, men kanske i framtiden att det
kan bli ett nytt förtroendeuppdrag om det
finns tid till det. Just nu har jag tillräckligt
att göra ändå!
Vem vill du att vi ska intervjua nästa
gång och vad är din personliga fråga till
denna?
– Jag tycker att det är dags att skicka frågan
vidare till en tjej som varit med väldigt
länge och som har mycket erfarenhet
av hundar, nämligen Annica Uppström.
Fråga vad hon gör med hundarna idag!
Av Josefin Andersson

Working Husky Rikos och Working Husky Irka leder Volker Husmanns spann. En av årets lättare
packturer med 150 kg/spann. Gieronbacken och svetten är ändå ett faktum! Här i Kebenekaisefjällen,
2009.
Foto: Stina Svensson, Jokkmokk

Medlemsannonser
ALASKAN MALAMUTE

SIBERIAN HUSKY

Alaskan Malamutevalpar
Valpar eft S57748/2006 Tämjantorpets
Famous Grouse (Järnviljans Luna/
Panikpah’s Umiak) o S17011/2007
Yukon Trail Zipp (Vinca Von Kuhn/
Kodiak-Zorro). Båda föräldr har PHTD,
öga UA, HD A. Mkt gott temp, mkt
dragvilja. Tävlats i 4spannsklass 08/09,
bla en andraplac Kosta Off Snow 08,
en femteplac Polarhundsmästersk 09,
andraplac SHAM. Valparna lev i början
av aug. Förväntas bli mkt dragvilliga,
energiska m mkt gott temp! För mer
info se www.malamute.nu
Ulrica Öhman 0703889937.
Tämjantorpets, Evertsberg
...........................................

Huskyvalp
Tjalbergets Mango(S21711/2009)
är kvar ur en kull av två hanvalpar,en
mycket trevlig och folk kär valp.
Han föddes den 4/3-09 och föräldrarna
är Awangas Cesar och Graycee, båda
går i spann.
0,0% Inavels grad.
Han säljes enligt skk’s
regler(registrerad,chipp
märkt,vaccinerad & besiktigad)samt
med en 3års dålda fel försäkring.
Ring eller maila.
tel:0942-21100
mail:Henriksson@tjalbergetskennel.se
...........................................

Tik 1 år omplaceras till ett aktivt hem,
som draghund.
Ingen problemhund, aktiv, van vid
hundgård.
För mer information ring 073 840 73 92
(dagtid)/Marjut

ÖVRIGT
Säljes: tävlingssläde
Liten, lätt norsk OT-släde, lämplig för
tävling med 2-4 hundar. 1800 kr.
Christl Kampa 070-3176602 eller
christl.hadar@telia.com
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Säljes: NORI
Nori är en siberian husky hane som
precis fyllt 5 år. Vårvintern 2009 har
han gått som första hund i lina vid
Expedition Skanderna, en skidtur på
1450 km. Går annars i spann. Deltog
med gott resultat i VM 2008. Makalöst
stark dragare. Ingen kelgris, utan helt
fokuserat på att dra. Borde även lämpa
sig utmärkt för weight pulling. Vi kan
inte göra denna hund rättvisa, därför
vill vi hitta ett nytt hem, där han får
jobba så mycket som möjligt. Pris
diskuteras vid intresse. Heidi och Christl
Kampa 070-3176602 christl.hadar@
telia.com
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Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY
Ung lovande Siberian Huskytik.
Till salu till frilufts-och dragintr. köpare. Född i okt. -08.
Dragvillig o frammåt i spannet. Lättlärd
o lyssnar på kommandon.
Fungerar bra med andra hundar, rumsren.
Far: Bastunäs Mikro (Nanoq), efter
amerikanska långdistanslinjer. Ledarhund i vårt spann. Frisk, sund hund och
med god mentalitet.
Mor: Yellow Snow´s Siri, som är efter
gamla svenska linjer. Frisk och pigg
hund. Går på upplärning som ledarhund. Härlig mentalitet.
Vill du veta mer?
Kennel Kalaallit: 0532 25236 el 076
8494750 / Maria o Per-Åke
...........................................

KENNEL WORKING HUSKY väntar
valpar i juni.
Kull 1: Working Husky Pelle
S65693/2006 och Working Husky
Holly S52504/2002
Kull 2: Dino S47151/2006 och
Fugitive’s Angel S58184/2005
Kull 3: Stareek’s Jocke S13821/2007
och Working Husky Maja S39437/2005
Kull 4: Working Husky Rambo
S23196/2008 och Working Husky
Hilda S52503/2002
Vi har även någon vuxen, rutinerad
hund till salu/omplacering.
För mer info: www.workinghusky.com
Mail: info@jokkmokkguiderna.com
Ring: Matti & Stina 0971-122 20,
Mobil: 070-684 22 20

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

Pertti Lehtiranta
Mia Karacs

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky
Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,
mobil: 070/6670002

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

Siberian huskyvalpar väntas i sommar!
Kennel Awanga´s har planerat två kullar
i sommar efter Awanga´s Mili-miligram
och Tjalbergets Minas.
För mer information välkommen att
titta in på våran hemsida eller ring
0671/201 19 mobil 070/5477539
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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
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Vi gör våra tält för varje äventyr...

John Race/www.mountainschool.com

Oavsett vad det gäller!

Se hela vårt program på www.hilleberg.com, där även vår
Tälthandbok kan beställas utan kostnad.
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