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Ungdomar tillhörande 
Rasklubben för Alaskan malamute

Rasklubben hoppas på att se er på 
fler träffar och tävlingar och önskar er 

lycka till i fortsättningen

Vi hoppas även på att träffa många 
fler av våra ungdomar
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                Foto: Monika Karlsson

Nytt år och nytt omtalat mästerskap…

Vi hoppas att ni alla passat på att vara ute 
mycket med era hundar och att ni haft en 
trevlig och mysig vinter såhär långt! Tidningen 
är nu fylld med en massa läsning och härliga 
bilder från de träffar och arrangemang som 
passerat och vi tackar för allt material!

Den artikel jag (Josefin) själv har skrivit om 
årets tävlingar kom till stora delar att handla 
om Polarhundsmästerskapet i Särna, av up-
penbara anledningar. Att skriva en sådan text 
är aldrig lätt, någon blir alltid kritiserad för 
de problem som uppstått, med risken att den 
personen kanske känner sig påhoppad eller be-
sviken. Men för den skullen kan man väl ändå 
inte bara blunda för problemen och låtsas 
som ingenting har hänt? När väldigt många 
är arga, upprörda eller besvikna, ska man då 
inte få berätta om det? Framför allt kanske för 
dem som inte ens var på plats och som undrar 
hur det var? Folk tycks även glömma bort att 
det inte är mina privata åsikter som bygger en 
sån här artikel, utan att den baseras på folk 
som faktiskt var där och tävlade! Så, som man 
brukar säga, skjut inte brevbäraren…

Artiklar och bilder från SHAM-draget och 
eventuellt Öppna SM, tillsammans med alla 
resultatlistor, kommer i nästa nummer!

Vad gäller omslagsbilden har vi sedan länge 
fått in önskemål om en nordisk åkare på 
framsidan, samtidigt som vi själva känner att 
det var länge senvi hade ”grönisar” där. Nu 
har vi därför lyckats slå två flugor i en smäll!

Observera datumet för kommande manus-
stopp då det stod fel i förra numret. Det är 2 
april som gäller

// Josefin & Mia

Omslagsfoto: 
Helene Ouchterlony under Mälar-
dalens KM i Hamra.                                       

Foto: Josefin Andersson



LEDAR
      SKALLET
Vilken fantastisk vinter!
Det tog tid, men den kom. Vintern alltså. Det är nog så att det på sina håll är för 
mycket av det goda. Dessutom har snön varit besvärlig att preparera. Enbart kallsnö 
från början till slut. Vi har, precis som de flesta av er inte haft en enda dag med blid-
väder sedan snön kom. Däremot har vi haft massor av dagar med -15 eller kallare. 
Ändå känns det fantastiskt! De dagar och veckor som nu kommer i slutet på februari, 
under mars och i början på april är de bästa på hela året om vädret håller i sig. Solen 
har kommit tillbaka och börjar så smått värma, och att köra ut över myrarna i ett bra 
spår med spannet är en verklig höjdare.

Polarhundsmästerskap
När dessa rader skrivs har årets Polarhundsmästerskap precis avgjorts och jag framför 
mina gratulationer till vinnare och medaljörer. Det har hörts både det ena och det 
andra om årets mästerskap, och det finns säkert anledning att göra en utvärdering av 
såväl Polarhundsmästerskapet som Polardistans under senare år, och det ska vi också 
göra under sommarhalvåret.

Domarkonferens
Nu börjar det dra ihop sig. I slutet på mars går SPHKs exteriördomarkonferens av 
stapeln i Trängslet norr om Älvdalen. Det är en viktig händelse, och en möjlighet för 
oss att påverka exteriördomarna så att de dömer fram de hundar som vi anser är de 
bästa. Det har lagts ner ett mycket omfattande arbete i rasklubbarna och jag tycker 
att kompendierna ger en bra bild av våra fyra raser. Jag vill rikta ett stort tack till er 
alla för det jobb som ni har lagt ner så här långt. Nu gäller det att vi gör ett bra jobb 
i Trängslet och hjälps åt att få exteriördomarna att förstå, och dela vår uppfattning 
om hur en bra polarhund ska se ut. Med hjälp av rasklubbarnas representanter och 
de domare som företräder raserna är jag övertygad om att vi kommer att lyckas.

Årsmöte 2010
Som framgår av kallelse på annan plats i det här numret av Polarhunden kommer 
SPHKs årsmöte att äga rum den 24 april i samband med Södra distriktets utställning 
i Vaggeryd. Årsmötet är vårt absolut viktigaste möte under året. Därför hoppas jag att 
alla som har möjlighet kommer att vara på plats. Det är på årsmötet som vi fattar de 
stora övergripande besluten som styr vår verksamhet och vi väljer också den styrelse 
som ska företräda alla medlemmar i SPHK. Vill du vara med och bestämma, ja då 
måste du vara i Vaggeryd den 24 april. Välkomna till årsmötet!

Ha det! // Per Agefeldt, ordf.

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Josefine Nilsson/Malmberget, Josefin Bergman/Älvsbyn, Robert Andersson/Kiruna, 
Sofie Mörk/Kalix, Micael Modig/Gällivare, Thomas Wikström/Roknäs

Nedre Norra
Dieter Bernhardt/Föllinge, Emanuel Fagerberg/Kälarne, André Amonson/Sunds-
bruk, Eero Paananen/Stöde, Sebastian Dunvret/Vaxholm, Ulrica Sehlin/Långsele, 
Joakim Hellgren/Njurunda, Tamara Schlemmer/Krokom, Lars Åke Lindström/
Östersund, Anton Lindström/Östersund, Magnus Lundberg/Alnö, Sanna Wikström/
Umeå, Viggo Zingmark/Häggenås, Anette Eriksson/Östavall, Aron Eriksson/Östa-
vall, Christian Eriksson/Östavall

GävleDala
Markus Högl/Idre, Anette Olssson/Orsa, Johanna Sörensdotter/Transtrand 

Mälardalen
Ewa Lofvar Konradsson/Enhörna, Magnus Karlsson/Örebro, Caroline Karlsson/
Bromma, Anne Sarap/Norrtälje, Matilda Haglund/Uppsala, Andreas Knudsen/Ing-
arö, Ronja Pettersson/Enköping, Mikael Nilsson/Bålsta

Västra
Angela Sjöstrand/Göteborg, Conny Lifv/Rönnäng, Jaana Bengtsson/Torsö, Tommy 
Classon/Ulricehamn, Emilie Johansson/Ulricehamn, Johan Wilsson/Stenstorp, Mag-
nus Svernfors/Torslanda, Dagny Hjortvall/Dalsjöfors 

Södra
Mikael Mulari/Höör, Carolina Ahlqvist/Höör, Christina Lindberg Wigardt/Kåge-
röd, Anna Nilsson/Malmö, Fredrik Kazimiersky/Karlshamn 

Utland
Tonie Chrillesen/Danmark, Jytte Strandberg/Danmark, Anders Gram Kristiansen/
Danmark

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
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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.



Ungdomssidan

Ungdomssektionen
Caroline Hoffman Jönsson

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

Över Norra
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

Ungdomsverksamheten tar många små steg 
framåt och ett jättekliv!

Under 2009 påbörjade svenska polarhundklubbens 
ungdomsansvariga i de sex distrikten ett samarbete 
där det diskuterades fram en plan att arrangera två 
olika typer av läger i landet.  Ett höstläger i söder och 
ett vinterläger i norr, det senare är något som Nedre 
Norra fortsatte med genom ungdomslägret den 2 - 5 
januari 2010 på Tåsjöberget. Ett 20 talet ungdomar 
deltog. På anmälningslistan fanns det representanter 
och deltagare från fyra av de sex distrikten, något 
som kan ses som gott resultat för våra gemensamma 
mål om samarbete.

Västra hade under våren planerat för ett vinterläger 
i Lekvattnet, på grund av för få anmälningar så var 
man tvungen att ställa in detta. Ungdomsansvarige 
Mats Eliasson tror att det kan bero på ett genera-
tionsskifte i distriktet Västra. 

Oskar och Jadis, En bild på vår ungdomswebmaster.

Vi kommer under våren att planera för vår årliga träff med alla ungdomsansvariga i 
ute i distrikten och fortsätta vårt utvecklingsarbete för verksamheten i landet. 
Är Du förälder till någon som är intresserad av sporten och vill bli medlem eller någon 
som redan är medlem så tveka inte att ta kontakt med din ungdomsansvarige inom ditt 
distrikt eller kontakta Caroline Hoffman Jönsson, för alla händer små är behövande. 

Vårt Jättekliv är att från och med nu finns en ungdomssida under SPHK. Denna har 
skapats av Oskar Ahlstrand med hjälp av Caroline Hoffman Jönsson, Caroline har 
bistått med informationen och Oskar har kunskapen och skickligheten att lägga ut 
detta på ett bra sätt på denna vår egen ungdomssida. 

Det är en historik händelse för det har tidigare aldrig funnits en sådan här sida i Sveriges 
draghundsvärld. Därför vill jag tacka webbmastern, Oskar som möjliggjort detta och 
presterat ett toppenjobb med lite stöd av Mats Gelotte, något som jag vill passa på att 
även tacka Mats för, att ordna Sveriges första ungdomshemsida. Nu har vi chansen 
att utöka innehållet på den, VÄLKOMMEN IN! (gå via sphk.se.)

Caroline Hoffman-Jönsson

Vi startar i höst en Hundinstruktörsutbildning (i Åre och 
Enköping) och en Hundterapeututbildning (Enköping). 
Nu har SPHKs medlemmar fram till och med 30 april 

ett specialerbjudande som ger 2500 kr rabatt på valfri av 
dessa två utbildningar. 

Ni har även möjlighet att lägga upp en valfri avbetal-
ningsplan på utbildningen vilket gör det lite lättare  att 

finansiera utbildningen.
 

För att få tillgång till rabatten, krävs en anmälan före den 
30 april samt att Ni skriver i anmälan,  
"Rabattkod: Rasklubb + ditt medlems- 

nummer hos sphk/skk".  Anmälan  
kan ske via telefon eller mail.

Hundsteg:
www.hundsteg.se   Tel: 076- 217 41 69

2005

Utbildningar &
Terapihund
- Sverige _

Hundinstruktör
Hundterapeut

6   Polarhunden 1/2010 Polarhunden 1/2010   7



Megan, 17 år och Bianca 15 år, är upp-
vuxna i Stockholm och kom i kontakt 
med draghundar först då mamma Mia 
Karacs flyttade ihop med deras låtsas-
pappa Pertti, som hade alaskan malamu-
tes. De köpte snart fler hundar, började 
köra drag och fastnade direkt för sporten 
som då var helt ny för dem. Sedan dess 
har det blivit många tävlingar, läger och 
andra roliga dragträffar för de båda syst-
rarna!

Som sagt skulle denna ungdomsprofil  
egentligen rikta sig till storasyster Megan,  
men då hon flyttat tillbaka till Stockholm 
för att studera där, kan hon varken träna  
eller tävla med hundarna så mycket läng-re 
nu som hon egentligen skulle vilja. Teddy  
Kårwik undrade just i sin personliga frå-
ga till henne i förra numret var hon hade 
tagit vägen, om hon skulle börja komma 
på fler läger och träffar i fortsättningen, 
och så här går Megans egna tankar kring 
det hela.
– Jag har tyvärr ingen möjlighet där jag 
bor just nu att hålla på med hundarna 
och draget. Men mina förhoppningar är 
att kunna fortsätta i framtiden om jag får 
möjlighet och bor på ett ställe där jag kan 
ha draghundar! Läger och träffar vill jag 

jättegärna fortsätta att åka på, jag har 
lärt känna många nya hundvänner ge-
nom där och är inte redo att bara släppa 
allting som har med draget att göra. Det 
här är nog inte det sista ni sett av mig…

Vill bli veterinär
Megans lillasyster Bianca bor kvar med 
familjen i Särna och är nu den som mest 
kommer att satsa på draget och tävla 
med familjens alaskan malamutes. Bi-
anca som går i årskurs åtta berättar att 
hon alltid varit intresserad av djur och 
medger att hundspannstävlingar var nå-
got hon aldrig hört talas om innan flytten 
från Stockholm.
– Jag visste inte att man kunde tävla med 
hundar på det sättet, och jag tyckte det 
var spännande att få testa något helt 
nytt. Det var väldigt kul, förklarar hon.  
Bianca som beskriver sig själv som en 
glad, liten och snäll tjej, tycker om att 
fota och rita, och hon har planerna för 
framtiden klara för sig. På gymnasiet vill 
hon läsa något inom djur och naturbruk.
– Någonting inom djur vill jag gå och när 
jag blir vuxen vill jag jobba med veteri-
närvård, för att just få arbeta med djur. 
Så det kommer krävas mycket utbildning 
för att lyckas. 

Teddy Kårwik avslutade den förra ungdomsprofilen med att skicka intervjufrå-
gan vidare till en annan duktig ungdom, nämligen alaskan malamute tjejen Me-
gan Selvidge. Det visade sig dock att Megan har flyttat ifrån sina draghundar för 
att studera på annan ort och tillsvidare därför inte kommer kunna fortsätta det 
hundliv hon tidigare levt. Polarhunden har därför valt att passa ungdomspro-
filen vidare till den också dragintresserade lillasystern Bianca, efter att Megan 
fått berätta sina tankar kring framtiden!

Ungdomsprofilen presenterar

Megan & Bianca – Systrarna som fastnat för draghundar

Hur många hundar har ni och hur myck-
et hjälper du till med dem till vardags?
– Vi har sju alaskan malamutes och en 
siberian husky. Jag hjälper till att gå pro-
menader med dem, matar och ser till att 
de har det bra. Jag tränar i drag också, 
antingen med kickbike eller släde. Sedan 
tar jag även hand om en valp som vi nyli-
gen köpt in. Förutom att köra hundarna 
brukar vi även vandra upp på fjället med 
dem ibland!

Vad är det bästa med att ha polarhundar? 
– Det bästa är att man blir så glad och får 
ta hand om dem på ett speciellt sätt. Det 
är extra roligt med draghundar eftersom 
man kan träna på ett annat sätt, verkli-
gen jobba fysiskt med dem! Jag hoppas 
få fortsätta med alaskan malamutes även 
då jag blir vuxen, de är mysiga hundar 
och går inte för snabbt då man kör dem. 

På frågan om hon har något bästa minne 
med hundarna menar Bianca att det finns 
så mycket att välja på, att hon tycker om 
varje ögonblick med dem. Däremot kan 
hon berätta om ett mera läskigt minne 
hon fick på ett ungdomsläger en gång.
– Vi skulle köra en mil och jag fick låna 
ett fyrspann siberian huskies. Jag hade 
aldrig kört den rasen tidigare och var inte  
van vid att det gick så fort. Det var jätte-
stor skillnad från det tempo jag är van 
med. Jag ramlade av flera gånger och slä- 
pades efter släden, men tog mig upp igen  
och lyckades att aldrig tappa spannet. Det  
var riktigt läskigt! Då kände jag ännu mer  
att alaskan malamutes är rasen för mig 
då de arbetar på ett helt annorlunda sätt! 

Har du några bra tips som har med våra 
hundar eller hundkörning att göra?
– Det gäller att lita på hundarna och 

Bianca Selvidge under årets SHAM-drag.

känna dem väl då man tränar, för annars 
märker de av att man är orolig. Kän-
ner man sig tryggare själv smittar det av 
sig på hundarna och då går allt mycket 
bättre!

Vem vill du att vi ska intervjua nästa 
gång och vad är din personliga fråga till 
denna?
– Ta Harley Johanesson som är nybör-
jare med alaskan malamutes. Han har 
precis kört sin första tävling och jag vill 
gärna se honom ute på fler. Fråga honom 
om han tänker fortsätta tävla så jag får 
lite mer konkurrens i klassen!

Text & Foto: Josefin Andersson 
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Coolt och kallt 10-årsjubileum 
Skriven av Caroline Hoffman Jönsson/media NN 

  
Svenska Polarhundklubben Nedre Norra firade 10-årigt jubileum för Ungdomsläger 
med draghund för ett tjugotal ungdomar mellan 7 – 20 år. 
  
Lägret hölls på Tåsjöberget som är Ångermanlands högsta punkt mellan den 2-5 
januari. Denna plats är både snösäker och praktisk för denna typ av aktivitet. För 
tio år sedan startade SPHK NN ungdomsverksamheten med Janne Nordlöf, Caroline 
Hoffman Jönsson och Peter Mårtensson som ledare på samma plats. Idag är det Tina 
Jönsson och Kristina Widborg Ahlstrand som håller i tömmarna för verksamheten. 
  
Lägret arrangerades under fyra dagar. Det ger ungdomarna goda möjligheter att hin-
na med både aktiviteterna och att umgås med varandra. Den målsättning som sattes 
för det första lägret har nåtts med råge och ungdomarna har byggt upp ett socialt 
nätverk under dessa år, på läger, ute på tävlingar och inte minst via mobiltelefon. 
Genom att deltagarna kommer från hela Sverige blir det långa avstånd som kan för-
kortas med dagens teknologiska utveckling. Under dessa år har både återkommande 
och nya deltagare haft goda möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper om sporten 
och utvecklas efter sin egen individuella förmåga.  
  
Under lägrets dagar hade man delat in deltagarna i tre grupper beroende på intresse 
för släde eller skidor och vilken kunskapsnivå man har.
 
Årets största grupp i år var nybörjarna och de var helt klart saliga över att få möjlig-
het att prova sporten under ordnade former.  Under lägerdagarna gavs det möjlighet 
att ta hand om och lära sig sköta hundarna. När de också fick möjlighet att köra 
släde var lyckan total och Aron 8 år som körde sin första tur med två hundar hade 
endast en kommentar och det var – COOLT!!! 
  
De två andra grupperna var nordiska åkare och släde fortsättare. De hade en hel del 
aktiviteter tillsammans. De som åkte skidor hade en egen tränare från Östersund, 
Ralf Jönsson. Ralf jobbar som tränare för Östersunds Skidklubb och var väldigt 
omtyckt av alla ungdomar på lägret. Han höll också förläsningar om massage, kon-
dition och avslutade med ett omtyckt styrkepass. Både han och ungdomarna tyckte 
lägret var mycket tilltalande och vill gärna återkomma nästa år. Ett mycket gott betyg 
för Tina och Kristina som lägger ner mycket tid och engagemang för distriktets ung-
domsverksamhet. Under lägrets dagar fick Kristina och Tina även hjälp av frivilliga 
föräldrar som funktionärer vilket var mycket uppskattat. 

Kallelse till SPHKs årsmöte 

lördagen den 24 april 2010, kl 17.00 (eller efter utställningens 
slut) på Vaggeryds friluftsgård.

Motioner ska vara SPHKs sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Sandbäcken 1, 542 91 Torsö (e-post sekreterare@sphk.se) till-

handa senast 5 veckor före årsmötet d.v.s. senast den 20 mars.

Utställningar

100424 Vaggeryd, Södra
100513 Norberg, M
100515 Junsele, NN
100530 Bjursås, GD
100821  Hammerdal, NN

Aktiviteter

100306-07 Öppen Draghundstävling, 
 KM för Nedre Norra
100308-12 Polardistans
100312-14 SM i slädhundstil, NN
100320-21 Fäboddraget, GD
100325-27 Beaver Trap Trail, NN
100327-28 Utterträskdraget, ÖN
100424 SPHK Årsmöte, Vaggeryd

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
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Och så var det 2010, som börjat med en vinter värd 
namnet även för oss i södra Sverige, vilket har gett 
många möjlighet att köra på snö, utan att behöva 
åka norröver. Sedan förra numret av polarhunden har 
en dragträff genomförts i Höör. Från början var den 
planerad som en endagarstävling men genomfördes 
som en dragträff på snö, och blev mycket uppskattad 

av deltagarna som var både erfarna och helt oerfarna. 

Vårt årsmöte har gått av stapeln och vi har en ny styrelse med flertalet nya namn. Detta 
innebär även att några tyvärr har lämnat styrelsen. Jag tackar dessa personer för sina 
insatser under året och hoppas att vi ses på olika aktiviteter framöver.  

Klubben saknar efter årsmötet en ungdomsansvarig, en mycket viktig roll. Finns det 
nu någon som känner sig lockad att ta på sig denna utmaning och jobba med våra 
ungdomar, klubbens framtid, så får ni gärna kontakta styrelsen för mer information.
Vårens stora utmaning är utställningen i Vaggeryd med efterföljande årsmöte för 
SPHK som vi i år står som värdar för. Vi har även en ny utställningsansvarig i Malin 
Granqvist som tagit på sig denna viktiga roll. Som vanligt är vi i behov av frivilliga 
som kan hjälpa till på och runt omkring utställningen. 

En förhoppning från styrelsen för 2010 är att öka klubbsamhörigheten och ett sätt 
är (tror vi) blandade aktiviteter som skall passa dom flesta både, med och utan 
tävlingsinslag. Men för att kunna göra detta så behöver styrelsen få in önskemål om 
aktiviteter och givetvis även stöd att genomföra dessa. 

Detta genom att svara på följande frågor via mail till: 
torbjorn-antonsson@annemonenshuskys.se

Önskemål om typ av aktivitet/er, förslag på plats/er, själv intresserad av att anordna 
eller hjälpa till vid aktivitet/er. 

Adam Kolota Under Polarhundsmästerskapet i Särna. 

Foto: Josefin Andersson

Ibland kan det vara så att det inte riktigt finns tid eller lust att genomföra någon 
större aktivitet med allt vad logistik och planering det innebär, utan det kan vara 
trevligt att bara dra ihop en tidsträning med tillhörande korvgrillning eller liknande. 
Klubben har därför skapat en maillista för att enkelt kunna organisera småträffar. Mer 
information om detta kommer att finnas på Södras hemsida. Klubben har dessutom 
beslutat att ansöka om att få genomföra SM i Barmark 2010 och vi väntar nu på svar 
från Dragsportsförbundet.  

Avslutar med en presentation av mig själv (Torbjörn) då jag nu fått förtroendet av 
klubbens medlemmar att tillträda posten som ordförandet för SPHK södra under 
2010. Jag är 36 år bor i Blekinge med min familj, min fru och våra två döttrar och 
5 siberian huskys. Vi har haft SH i 5 år så vi ser oss ännu som nybörjare. Däremot i 
mitt jobb som yrkesofficer så har jag arbetat med tjänstehundar på heltid från 92-05. 
Detta, tillsammans med barnens intresse för hundaktiviteter, gör att vi, förutom att 
dra, även använder hundarna i agility och som spårhundar (en hund är certifierad 
som marin tjänstehund). 

För mig som ordförande är det viktigt att kunna samla så många medlemmar som 
möjligt till våra träffar och att det där finns olika former av aktiviteter för oss och 
våra hundar som passar dom flesta. 

David, sekreterare, SPHK Södra

Ordförande 
Torbjörn Antonsson, 0455-190 17 

torbjorn-antonsson@annemonenshuskys.se

Sekreterare
David Erman, 0455-140 78 

david@erman.nu 

Kassör
Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20 

Ungdomsansvarig
Vakant

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

Bo of Kalunait tar plats ibland i släden innan alla turister är klara....
 Ägare: Maria Gustafsson, Ekorrsele, Vindeln
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SPHK Södra inbjuder till
OFFICIELL UTSTÄLLNING

lördagen den 24 april 2010 
Plats: Vaggeryd friluftsgård

Domare:  Siberian husky:  Jahn Stääv
 Alaskan malamute:  Ewa Widstrand
 Grönlandshund:  Arvid Göransson
 Samojed:  Arvid Göransson

Upplysningar Malin Granqvist, 0762-12 00 91, malin_granqvist@hotmail.
com
 Ann Andersson, 0481-330 20 gronberg309@hotmail.com

Anmälan  görs på SKKs tresidiga blankett (en sida per hund räcker)/
SPHKs blankett/SPHK södras blankett skickas till Anne An-
dersson, Ryets väg 12, 380 40 Orrefors, gronberg309@hot-
mail.com om ni mailar kommer bekräftelse inom ett par dagar, 
annars ring) Alla anmälningar skall ske via ifylld blankett!

Barn med hund-anmälan på plats innan bedömningen startar

Klasser & anmälningsavgift: 
Valpklass (6-9mån) 100 kr
Juniorklass (9-15 mån)  250 kr
Unghundsklass (15-24mån) 250 kr
Öppen klass (15 mån -) 250 kr
Bruksklass (15 mån -) 250 kr
Championklass (15 mån -) 250 kr
Veteranklass (8-10 år) 180 kr
Veteranklass (10 år-) GRATIS 
Barn med hund  50 kr
 
Sista anmälningsdag: 2010-03-19 Postgiro: 4753981-2, SPHK Södra. Märk be-
talningen med ditt namn och hundens reg.nr.

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

Cahppes Morning Star ”Kenya” 
6 1/2 mån
mvh Cilla Petersen
 
Foto: Cilla Petersen

Här är det rast...en massa hun-
dar från Indian Tribe Huskys.
 
Ägare: Maria Gustafsson och 
Donald Eriksson

Ledarhundar Daytona och Caisa.
 

Foto: Monika Karlsson

14   Polarhunden 1/2010 Polarhunden 1/2010   15



fram till något, d.v s. det går alltid att prata med varandra. Ordförandeskapet har 
inte varit att sitta o klia sig eller peta sig i näsan utan det kräver ett engagemang som 
kan göras hur stort som helst. Jag vill passa på och tacka alla som bidragit till att få 
Västra att gå runt ingen nämnd och ingen glömd. Kom ihåg för böveln att 

”Ingen kan Allt, 
Alla kan Något 

och 
TILLSAMMANS kan VI MYCKET ”

Ha det gott i höst vi ses o höres, 
Marie

Västra distriktet kallar till årsmöte 
lördagen 6 mars 2010 på Hunneberg i Kungajaktsmuseet

Mötet börjar kl 12:00.
Vi bjuder på fika.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
Motioner, skriftliga och underskrivna av motionären, skall vara styrelsens 

sekreterare Anki Heinonen tillhanda senast 6 feb 2010.

VÄLKOMNA

Hej ALLA En sista gång!

Kung Bore har gjort sig bekväm i hela landet, för oss 
i västra har det inneburit mycket träning på snö. Vi 
har på kort varsel kunnat få till en meriteringstävling 
i Uddevalla på initiativ av Joakim o Sandra, men 
utan Mattias o Therese Hemberg hade detta aldrig 
blivit möjligt. Tack för detta! Det var bra spår, kallt 
och soligt. Det var många deltagare, alla verkade 
nöjda glada och positiva. Det är dock tråkigt att 
rasklubbarna inte har förmågan att med kort varsel 
godkänna meriteringtillfällen. Det är ju ändå inte 

varje år vi gästas av Bore, vilket gör att vi inte kan planera dessa meriteringstillfällen 
ett år innan. Jag tycker att vi skall samverka för att få till meriter vi bestämt för våra 
polara hundraser och ta tillvara medlemmarnas intressen. Dels genom att kunna för-
korta resvägar osv. Det är ju ur miljösynpunkt också att föredra att inte alltid behöva 
åka minst 50 mil när det finns initiativtagare på närmre håll. Detta är något som jag 
bl.a. vill skall diskuteras på SPHKs arbetshelg Västra ordnar i augusti.

När Ni läser detta har Västra sannolikt en ny ordförande vilket innebär att jag bidrar 
med ordföranderaderna för sista gången. Det skall bli sköönt att få lov att bara vara??!!! 
Jag kommer naturligtvis att finnas i bakgrunden för min efterkommande som stöd 
om det behövs. Jag känner mig nöjd med mitt arbete för distriktet och det som ingått 
i uppdraget satt av SPHK.  Det finns fortfarande mycket att göra bl.a. driva frågor i 
moderklubben, där jag ibland känt som om vi arbetar i motvind. Det har känts som 
”vi” mot ”dom”. Kommunikation ÄR bra och praktiserar vi det kommer man alltid 

Ordförande 
Marie Saul, 073-99 11 646

musch@spray.se

Sekreterare 
Anki Heinonen, 031-748 45 05

anki.heinonen@telia.com

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

Kassör 
Anna Palmblad, 031-69 32 78 

anna@palmblad.st

Webbansvarig 
Mats Jonsson 

webmaster@sphk.vastra.se

Valberedning 
Mats Jonsson, 0709 66 51 65 

Matz Thuresson, 0707 88 02 46

http://www.sphkvastra.se

Åsa i mål, klarade meriteringen
 Foto: Britt Sikström

Black Lotus Make Me Happy (alias 
”Häppan”)

Foto: Marita Johnsson
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Äntligen anländer vi till bullid något sena 
som vanligt =). När vi kommer fram är 
där fullt med bilar hundar och slädar 
vädret är underbart soligt och runt en 
15- bättre väder kan man inte önska sig. 
Vi ser oss omkring och hälsar på en del 
bekanta ansikten sen är det raka vägen in 
till sekretariatet och anmäla sig. Där får 
vi reda på att först ut är hundarna som 
idag kan meritera sig för polarhundstest 
A och vi med siberian husky skall starta 
30 min efter att sista meriteringsekipaget 
gått iväg. En kort stund senare (10:00) 
börjar bangenomgången, det ser ut att bli 
en spännande 1 milsslinga.

11:45 skall jag starta och tiden går fort 
när man har roligt så helt plötsligt ser jag 
att ekipaget som startar före mig far iväg 
nu gäller det att vara snabb, fram med 
släden koppla hundarna och helt plöts-
ligt skriker någon 15 sek kvar så det är 
bara att ta sig fram till startlinjen och se-

dan dra iväg, då märker jag att jag glömt 
säkerhetslinan nu gäller det att hålla 
fast i släden, och det var verkligen en 
spännande bana så det var lite nervöst i 
svängar och krön. Men spåren var super 
fina och väl märkta. Hundarna jobbar på 
bra nästan hela vägen men det strular lite 
på slutet och vi tar oss idag runt på en 
39 min. 

Det var många malamuter som det idag 
gick bra för och som lyckades med sin 
meritering vilket var superkul. Roligt att 
det lyckats anordnas ett meriteringstill-
fälle med så kort varsel, man kan ju inte 
planera så långt i förväg med en osäker 
snötillgång här nere =) . Så jag får rikta 
ett supertack till alla de som såg till att 
detta race blev av och får hoppas att det 
blir fler tillfällen. 

Niklas Olsson & Marie Bogren och 
Hundarna 

Bulidsracet 2010

Bulidsracet 
– ett meriteringstillfälle i västra 
distriktet

Vem kunde i höstas våga hoppas på att 
vi skulle få så mycket vinter och snö här-
nere i Västra att det kunde ordnas ett me-
riteringstillfälle?

Nu blev det i alla fall så, den 30 janu-
ari. Med kort varsel ordnades ett unikt 
meriteringstillfälle på snö i väst, för alla 
som ville köra Polartest A eller bara köra 
hund i fina spår. Bulid ligger strax utan-
för Uddevalla och är ett militärt övnings-
område. SPHK västra fick hyra det för 
dagen.

När vi lastade släde och packade bilen 
hemma i Gråbo vid 8-tiden på lördags-
morgonen visade termometern på -22°! 
Solen sken och snön skimrade vit på 
marken. Så vackert att man bara ville stå 
och beundra. Lika vackert var det när vi 
kom fram till Bulid, där något varmare 
med en temperatur runt -14°.

Vet inte exakt hur många som tog tillfäl-
let i akt att köra sina hundar i sällskap 
med andra men vi var hyfsat många på 
plats. Kul att så många ville komma och 
jätteroligt att så många klarade merite-
ringen med bravur. Alltid roligt att träffa 
polarhundsfolk!

Ett jättestort TACK till alla er som såg 
till att det här kunde ordnas: Joakim 
Svanström, Sandra Bersan, Marie Saul 
och fler därtill. 

/Britt Sikström

Åsa står redo med sin AM, första startande.

Jenny Kraft Hult med sin AM-tik, lycklig över 
att ha klarat meriteringen.

Sandra Bersan som fotade tillsammans med bl a 
Ros-Marie Eklund.
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För 3:e året i rad skulle vi i Västra ha 
monter på den stora hundutställningen.
Som vanligt skulle vi vara på Rasklubb-
storget som innebar att våra raser varje 
dag paraderade runt i finalringen inför 
fullsatta läktare. Magnus Svernfors och 
jag byggde montern på onsdag, och på 
torsdag fick han även vara med min fa-
milj och våra hundar med sin malamu-
tetik Tindra. Jag hade arbetat på natten 
men vår ena dotter Rebecka som går 2:a 
året på Naturbrukgymnasium med in-
riktning Hund fick axla ansvaret att pre-
sentera våra raser och klubb, vilket hon 
gjorde alldeles utmärkt bra. På fredag 
lånade vi ytterligare en siberianhane och 
stod där själva hela dagen. Samtidigt på 
morgonen 30 mil från Gbg i Åseda Små-
land, startade Nicole Schwarz med sin 
grönlandshane och var på mässan lagom 
innan rasparaden kl 14. Det märktes att 

helgen var i antågande för nu strömmade 
folk till. Nicole skulle sova över hemma 
hos oss, men hunden fick sova ute där 
den trivdes som bäst fast det var -18 gra-
der( mycket för Göteborg).

På lördag var det att gå upp tidigt, 
rasta hundarna, skrapa bilarna och ta 
sig till mässan. Många hade inte sett en 
grönlandshund tidigare så det var extra 
roligt att ha med. Nicole skall ju senare i 
år starta i Polardistans så hon passade på 
att prata med olika foderförsäljare innan 
hon packade ihop och återvände till Åse-
da. Resten av dagen fick vi dela ut info-
häften och förklara hur vi tränar när det 
inte finns någon snö. På mässans sista dag 
söndagen fick våra hundar inte vara med. 
Det hade varit några tuffa dagar för dem 
så vi beslöt att de fick vara hemma och 
vila. Jag ringde återigen Magnus S som 
stod beredd att hjälpa oss tillsammans 

Rapport från My dog-utställningen i Göteborg
7 – 10 januari 2010

med Agneta Uden och hennes samo- 
jed Nemo. 

Under dagen kom vår nya kassör i 
Västra Anna Palmblad förbi och hälsade 
(Trevligt). Även Rose Marie Eklund från 
MR Koppel tittade in. Hon tyckte att vi 
jobbade på bra och förstod hur mycket 
arbete som ligger bakom. Eftersom vi 
också gjorde reklam för saker från MR 
Koppel fick vi varsitt expanderkoppel 
från dom (Tack). Vi sålde några T-shirts 
och reflexvästar och delade ut en hel del 
överblivna Polarhunden som jag hade 
fått nedskickat av vår medlemsansvarige 
Freddie Åkerlind. Tack Freddie du mär-
ker väl om det blir en medlemsboom i 
Västra under året. När söndagskvällen 
nalkades sitt slut och montern var ned-
monterad var det dags för summering av 
dagarna. Vi som var där är fullständigt 
överens om att detta är ett unikt tillfälle 
för vår klubb att sprida kunskap och att 
det finns specialklubbar för våra under-
bara hundraser. My Dog mässan hade 
över 35 000 besökare och 7-8000 hun-
dar var där under dagarna. Även om 
våra hundar var trötta så visade dom 
inte det minsta aggressivitet när många 
barn och även vuxna skulle fram för att 
klappa och titta. Och att titta in i ett par 
blåa huskyögon är ju inte helt fel

Personalen i montern hade även gott 
om tid för foder, kläd, materialinköp 
m.m. för eget bruk. Även om det frestade 
på att vara tillgänglig i montern hela ti-
den speciellt under helgen så hjälptes vi 
åt. Till sist ett STORT tack till familjerna 
M. Svernfors, N. Schwarz, A. Uden + 
min familj speciellt Rebecka som på ett

Vänligt och proffsigt sätt svarade på 
besökarnas frågor. 

Matz Thuresson SPHK V
Rebecka Eriksson i montern med hundarna 
Laika o Athena

Bild från mässan  fr. vä. Nicole Schwartz, Maria eriksson, Rebecka Eriksson

Även en Siberian husky (Athena) har rätt att bli 
trött ibland.

Bild från montern fr vä Maria Eriksson , Re-
becka Eriksson, Martina Eriksson, + kompis

20   Polarhunden 1/2010 Polarhunden 1/2010   21



Efter Mälardalens KM 2010

Vi som arrangerade KM:et är mycket nöjda. Vi hade 
väderguden med oss, det kom inte en halv meter 
nysnö i Hamra innan tävlingen. Det snöade lite lagom 
så att det gick att sladda ut det med skotersladden 
och sedan vart det kallt. Detta resulterade i mycket 
hårda spår.

Det var roligt att arrangera denna tävling tack vare 
alla nöjda och glada deltagare. Klockproblemet från 
förra året är löst. Våra nya fina klockor vart testade 
i temperatur under -20 grader och höll måttet. Vi 
hade också investerat i nät för start och målfålla, mål-
gången för alla åkare fungerade bra, inga åskådare 
i klump på mållinjen som gjorde hundarna funder-
samma. Start och målområdet såg riktigt snyggt ut.
Prisutdelningen och prisbord upplevde vi som mycket 
bra, och hoppas att alla deltagare håller med. Vi ska 
rikta ett stort tack till Camilla Dehlin-Johansson som 
tog sig an den uppgiften och lyckades så fint!

Vi upprepar: Det var roligt att arrangera detta tack 
vare alla nöjda, glada och hjälpsamma deltagare. 
En person som tävlade första gången påpekade för 
oss att alla var så snälla och hjälpsamma. Det är väl 
ett bra betyg till alla som var där? Ett stort Tack till 
alla deltagare!

Hälsningar Arrangörerna!

Ordförande
Kenth Hjelm, 0152-183 85

Sekreterare
Anders Larsson, 08-591 433 82

Kassör
Kariitta Ryttinger, 070-747 62 55

Ledamot
Leonard Antonsen, 070-397 86 88

Rebecca Persson, 073-417 28 92

Suppleant
Christer Johansson, 018-344322

Runa Jacobsson

http://malardalen.sphk.se

Joakim Petterson blev Mälardalens klubbmästare i 4-spann 
sprint C under tävlingen i Hamra. Foto: Josefin Andersson

SPHK MÄLARDALEN INBJUDER TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING 
TORSDAG DEN 13 MAJ

 
PLATS: KLACKBERGSGÅRDEN, NORBERG

DOMARE: 
ALASKAN MALAMUTE/SAMOJED: LENNART EDFORS
SIBERIAN HUSKY/GRÖNLANDSHUND: GÖRAN HALLBERGER

ANMÄLAN: 
Endast skriftlig anmälan på blankett (SPHKs, egen eller SKK 3 sidiga) sändes 
till Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. Tfn: 013-583 73 
E-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com med blanketten som bifogad fil. 

Anmälan via email. Kontrollera att bekräftelse kommer inom 3 dagar, annars 
ring. Övriga upplysningar även Madeleine Eriksson: 073-67 109 54 

ANMÄLNINGSAVGIFT: 
Valpklass 4 – 6 mån, 6 – 9 mån  150 kr 
Junior-, bruks-, unghunds- och öppenklass  250 kr 
Championklass  250 kr 
Veteranklass 8 – 10 år  200 kr 
Veteranklass över 10 år  GRATIS 
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  150 kr/hund 

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG: 
2010-04-09 efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2010-04-16 mot en extra avgift 
på 50 kronor/hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det 
efteranmälan. (Gäller svenska ägare) Alla anmälningar är bindande. 

POSTGIRONUMMER: 29 31 10-3, SPHK Mälardalen 

LOGIBOKNING:
sker direkt till http://www.klackbergsgarden.se/ eller tel 0223-231 55

Mälardalens Fredrik Petri tog hem 
klubbmästartiteln i 4-spann sprint 
B i Hamra. 

Foto: Josefin Andersson
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SPHK Gävle-Dala
kallar till årsmöte annandag påsk måndag 5/4

Tid: kl 15.00
Plats: Katrineberg (några mil från Svartnäs och Åmot)

På dagordningen:föreläsning av Petter Hillborg 
samt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Dessutom finns det möjlighet till hundkörning före årsmötet. 
(mer info samt vägbeskrivning  finns på Gävle-Dalas hemsida)

Motioner skall vara sekreteraren Susanne Simonsson tillhanda senast 21:a mars.

Hjärtligt välkomna!

Siberian huskyn Zseret, ägare Maria Gustafsson ekorrsele Vindeln.
 Foto: Maria Gustafsson

Hamra 2010
Foto: Josefin Andersson

Gabriella Nordgren

Camilla Buvall-Juhlander
Gun Andersson

Pernilla Gereflod Ola Smedtad

Tarja Pyykkö
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Ordförande
 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 

www.sphk.se/gavledala

Hej alla medlemmar!
När ni läser detta börjar vår favoritårstid vintern 
att gå mot sitt slut, men ännu finns det tid att kunna 
njuta av Koppångens skarföre för den som är åksugen 
och inte alltför morgontrött.

Jag vill tacka alla Er medlemmar som lägger ner en 
massa ledig tid för att vara funktionärer på våra 
tävlingar och träffar. Utan Er hade det varken blivit 
något Mördarbacksdrag, Familjehelg i Kärringfor-
sen, dragträff i Åhlheden, och Åbyggeby, Polar-

hundsmästerskap i Särna eller Fäboddrag på Koppången. Detta är bara ett axplock 
ur Gävle-Dalas aktiviteter under det gångna året. Och har Ni tänkt på att...ju fler vi 
är som hjälper till, desto mindre betungande blir det för den enskilde individen! Nu 
stundar Gävle-Dalas årsmöte annandag påsk måndag den 5:e april. Se kallelse på an-
nan plats i tidningen. Kom och lyssna på en intressant föreläsning, samt för en stunds 
samvaro där vi gemensamt blickar både bakåt på året som gått, och framåt på det år 
vi har framför oss. 

Boka också redan nu in söndag den 30:e maj för den officiella utställningen i Bjursås. 
Se annons på annan plats i tidningen. Domare är Eva Widstrand och Eli-Mari Klepp, 
Norge. Gå in och läs domarnas presentationer av sig själva på Gävle-Dalas hemsida.
Ha en skön vårvinter och njut av de sista slädturerna för säsongen tillsammans med 
hundarna. 

Hälsningar Cecilia

Prisutdelning på Polarhundmästerskapet i Särna.

SPHK Gävle Dala
inbjuder till officiell utställning

Bjursås Skicenter Stugby och Camping, Dalarna
Söndagen den 30 maj 2010

Domare:
Eli-Mari Klepp, Norge, siberian husky
Eva Widstrand, samojed, grönlandshund och alaskan malamute

Anmälningsavgift: 
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)                         150:-
Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ               280:-
Veteranklass (8-10 år)                                   180:-
Veteranklass (över 10 år)                               gratis
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e  150:- osv

Anmälan till utställningen:
Anmälan mottages endast på förtryckt blankett som finns att hämta på distriktets 
hemsida www.sphk.se. Fyll i blanketten på skärmen och maila, eller skriv ut och 
posta. Det går även bra att använda SKK:s gamla blankett vid anmälan per post. 
Ange om möjligt mailadress, då bekräftelse kommer att sändas via mail. Har du 
inte fått bekräftelse inom en vecka måste du höra av dig, då det hänt att anmäl-
ningar inte kommit fram. Anmälan sändes till:
Per mail: siberianhuskyshow@gmail.com 
Per post:Susanne Simonsson Karnsvägen 6 79492 Orsa  Tel:0731 831212
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK. 
Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.
Avgiften betalas in på Gävle Dalas postgiro 932427-8. 
Sista anmälnings-/betalningsdag 2010-05-03.  Efteranmälningar mottages ej.

Logi: 
Bokning av logi senast 15/5 hos Cecilia Lönnberg, 0248-40127 (kvällstid), 
Mail: cecilia.lonnberg@leksand.se För aktuella prisuppgifter besök Gävle Dalas 
hemsida www.gavledala.sphk.se

Info: Via hemsidan  www.gavledala.sphk.se eller per telefon Cecilia Lönnberg 
0247-80410, 0248-40127

VARMT VÄLKOMNA!
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Polarhundmästerskapet 2010
Särna Foto: Josefin Andersson

Andreas Gran Eva Skullman

Petter Ringerike

Christer Johansson

Annika Carlsson

Tarja Pyykkö

Michael Frost Hansen

Jan Snarberg

Fanny Neiman

Jens Lindberget
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Uttagningarna till Polarhund-VM i Oberwiesenthal i sydöstra Tyskland gjordes av 
Robin Arnmark, inriktning grupp B och C och Kjell-Arne Ek, landslagskaptener för 
slädhundstil. 

Vi har stoltheten och äran att nämna att Nedre Norra står för fyra av de åtta kandida-
terna som skall representera Sverige. Kandidaterna är Lisa Lindblom, Ulrika Karlsson, 
Maja Karlsson och Nina Filander. Ulrika Karlsson ska tillsammans med sin dotter Maja 
Karlsson tävla i samma klass, detta är unikt. I familjen Karlsson åker alla skidor efter 
hund och tävlar och det har väl inte undgått någon. Vi önskar samtliga lycka till i VM.

Vårens aktiviteter
I Västerbottens län har Nedre Norra haft lite aktiviteter under de senaste åren men 
nu blir det ändring på detta. NN har fått kontakt med Louise Bonta, som är en av 
våra 304 medlemmar och är mycket aktiv i Bjurholms Lokala Kennelklubb, den 27 
- 28 februari ska de ha en träff i Lillarmsjö utanför Bjurholm. Du har möjlighet att 
prova på drag med din hund men även lydnad och klicker. Toppen av denna lokala 
kennelklubb och Louise Bonta som nu ger medlemmarna ännu en möjlighet att träffa 
gelikar inom sporten i vårt distrikt, de känns härligt att få ett sådant gensvar.

KM – i Lillholmsjö
Klubbmästerskapen i Lillholmsjö hålls den 6 - 7 mars. Här debuterar Benjamin Schaap 
som tävlingsansvarig och planerar just nu för ett trevligt mästerskap för ALLA våra 
medlemmar. Ta chansen och delta för här har vi helt perfekta förhållanden för att ha 
en draghundstävling. Terrängen är vänlig med breda spår, alla ges möjlighet att finna 
sin plats och bra logi erbjuds.

Årsmöte Nedre Norra 6/3 kl 17.00
Lördagen den 6 mars kl. 17.00 har Du kallats till årsmöte. Du har möjlighet att som 
medlem påverka och komma med förslag och nya idéer för den fortsatta verksamheten. 
Kanske vill du själv engagera dig i klubbens verksamhet. Vi ses på årsmötet!

Beaver Trap Trail
Under våren har Du möjlighet att avsluta säsongen med ett “Beaver Trap Trail” som 
arrangeras i Norråker i norra spetsen av Ångermanlands landskap. Här har man 
möjlighet att under ordnade former kunna ta sig upp på fjället där man bjuds på en 
mycket vacker och härlig naturupplevelse. 

Vi i styrelsen vill hälsa alla både nya och gamla medlemmar välkomna in på Nedre 
Norras hemsida för att läsa mera om våra aktiviteter. 

Väl mött / Caroline Hoffman Jönsson

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

Ledamot
Benjamin Schaap

070-317 14 18
benjaminschaap2@hotmail.com 

Suppleant
Ulrika Karlsson

0647-311 51, 070-229 30 49 

Suppleant
Bengt-Åke Sjölund

bengtake.sjolund@swipnet.se

www.sphk.se/nedrenorra

Tioårsjubileum för vinterungdomsläger
Nedre Norra började det nya året med ett tioårsju-
bileum för vinterungdomslägret på Tåsjöberget den 
2 - 5 januari. Denna satsning för ungdomar star-
tade med en målsättning att skapa en aktivitet där 
enbart ungdomar möts och får möjlighet att prova 
på sporten under ordnade former. Detta är något 
som uppnåtts med råge och ungdomarna har byggt 
upp ett socialt nätverk under alla dessa år. Nedre 
Norra har gett många chansen att få se insidan av 
vår sport och skapat många drömmar, något som vi 
både ser resultat av både nu och sannolikt i framti-
den. Kristina Widborg Ahlstrand och Tina Jönsson 
håller i verksamheten och har gjort ett toppenjobb 
med denna verksamhet.

Nya Nordic Open - en ny internationell tävling
Nya Nordic Open gick av stapeln den 16-17 januari, 
en ny internationell tävling som ingår i Europacu-
pen, WSA-cupen och utgjorde uttagningstävling för 

det polara landslaget. Det gjorde att såväl landslagskandidater som nybörjare fanns 
på startlinjen. Under helgen kunde vi uppleva alla klasser för släd- och nordisk stil i 
grupperna A, B och C. 
Bland de dryga 100 startande kunde vi få se, Viggo Zingmark Lien debutant i linklass 
HD-12, Maja Karlsson och Ludvig Ahlstrand debuterade i seniorklass. Nya Nordic 
Open kommer att räknas till en av de största tävlingarna inom draghundsporten i 
Sverige från 2010 och framåt. Det är bara att tacka och buga tävlingsledaren Janne 
Nordlöf och Jessica Nääs som tillsammans med övriga funktionärer möjliggjorde detta 
manifika tävlingsarrangemang i vårt distrikt.

Bengt-Åke Sjölund på Nya Nordic Open
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under de två tävlingsdagarna. Ett tillskott 
som är mycket värdefullt och trevligt och 
som vi också hoppas ger mersmak för 
sporten och funktionärssidan. 

Ekipage från stora delar av Sverige och 
andra länder anlände på fredagen till ett 
-28 gradigt Åsarna till den obligatoriska 
veterinärbesiktningen, detta utgjorde 
startskottet för Nya Nordic Open.   

Lördagen mötte deltagarna med sol-
sken och  -13 grader kyla, det gjorde att 
glidet var underbart för både skidor och 
slädar. Springglada hundar gjorde att alla 
fick en snabb och  njutningsfull resa ge-
nom Åsarnas ganska flacka skogsterräng. 

Distanserna låg mellan 5 - 46 km. De 
som körde medeldistans fick jobba hår-
dast under helgen då det var varvning ute 
i banan, vilken genomfördes utan några 
större problem. Under denna varvning 
fanns en omtalad backe som är mycket 
brant och lång, den fick deltagarna ta två 
gånger, alltså fyra gånger under helgen.   

På startlinjen stod såväl landslagskandida-
ter som nybörjare, på det viset har man lyft 

fram både ungdomar, bredd och elit på ett 
mycket bra sätt. Alla klasser för släde och 
nordisk stil i grupp A, B och C hade möj-
lighet att deltaga. Under de två tävlings-
dagarna blev det närmare 200 starter och 
det gör att detta blir en av Sveriges största  
tävlingar under denna säsong. 

På lördagkvällen kom det lite nysnö i 
spåren och temperaturen växlade, tem-
praturen på söndagen hamnade närmare 
noll, som tur var höll sig tempraturen på 
minussidan. Detta gjorde att söndagens 
resultat blev något långsammare då det 
var ett trögare motstånd i spåren den 
sista dagen och en större insats krävdes 
från förarna själva. 
  
Denna helg resulterade i många fina pre-
stationer från både hundar och männis-
kor under det bästa tänkbara förhållan-
den för en draghundtävling. 
  
SPHK Nedre Norra ser fram emot att ar-
rangera ett nytt Nya Nordic Open och 
hoppas att få lika goda förutsättningar 
eller till och med bättre 2011.

Nya Nordic Open 
Internationell tävling för alla

Under elva års tid har man arrangerat 
tävlingar i  guldbyn, Åsarna. För två år 
sen hölls även Polarhunds VM på sam-
ma plats, då som nu med Janne Nord-
löf som tävlingsledare med sina många 
erfarenheter. De enormt väl preparerade 
banorna som finns att tillgå i Åsarna och 
Jannes erfarenhet gjorde arrangemanget 
till en given succé. 
  
Janne Nordlöf som under fredagskvällen 
var ute och preparerade banorna en sista 

gång före lördagens start, såg att en älg 
hade gått över tävlingsspåret och kan Ni 
tänka ER att spåren knappt syntes, då 
var Janne mycket nöjd. 
  
Funktionärskåren som alltid ställer upp 
på ideel basis gör ett toppenjobb, tack 
för att ni finns. Denna gång fick de också 
hjälp av gymnaiseelever från Dille gym-
nasieskola och Hållands folkhögskola. 
Dessa ungdomar bidrog i stor utsträck-
ning vid starterna och på sekretariatet 

Lördagen den 16 - 17 januari 2010 arrangerades en ny internationell tävling 
Nya Nordic Open,  med Svenska Polarhundklubben Nedre Norra som an-
svarig arrangör. Den nya tävlingen  ingår i Europacupen, WSA-cupen och  
utgjorde också en uttagningstävling till det polara landslaget. 

Vid pennan och fotograf Caroline Hoffman Jönsson 
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Väl framme i Särna möts man av en 
enorm fjällkedja som tornar upp sig vid 
horisonten. Gävle Dala-distriktet har 
förberett sig noggrant och all informa-
tion finns att hämta på hemsidan. Ve-
terinärbesiktning hålls under fredagen 
som många har lyckats hinna fram till 
för att sedan uppsöka sitt boende för 
helgen efter en lång resa. Särnas skidan-
läggning står till förfogande med både 
tidtagarutrustning, tidtagarpersonal och 
banor som är både tekniska och väldigt 
backiga. 

Lördagen bjöds på klarblå himmel och 
ca sju minusgrader strax före start. En 
kolliderade fisketävling har ställt till det 
för arrangörerna och alla klasser över 10 
km måste varva istället för att få till den 
önskade distansen, dock omförhandlas 
6-spannklassen och man förkortar banan 
istället. 

Medeldistansklassen är inte berörd utan 
har en 50 km lång bana, något som kan 
höra till ovanligheterna. Oftast funkar 
det bra med varvning men hundarna 
tycker helt klart att det är roligare att gå 
på en ny bana utan att varva.  

Den senaste tidens myckna snöande och 
kalla väderlek har sannolikt bidragit till 
lördagens lösa spår, vilket inte var lätt 
varken för hundar, förare eller skidåkare 
att ta sig fram i trots Särnas vackra om-

givningar, men som alltid lyckas hundar-
na nå mållinjen på ett målmedvetet sätt. 
Under sådana här förhållanden ser man 
andra sidor hos sina hundar som gör 
att man uppskattar dem ännu mera ef-
ter målgång. Efter första dagen tog dock 
deltagarna för åttaspannklassen C ett 
gemensamt beslut om att bryta tävlingen 
för risk för hundarna hälsa. 

Under natten mot söndag så frös banor-
na till och man kunde konstatera att för-
hållandena blev något bättre inför sista 
dagen. Efter söndagens prisutdelning kan 
vi konstatera att Anna Skye tillsammans 
med sina funktionärer gjort ett mäster-
skap möjligt och har varit mycket snabb 
med resultaten på hemsidan.  

Caroline Hoffman-Jönsson

Polarhundsmästerskapet 
- ett SM för tävlande med de polara hundarna

Svenska Polarhundklubben Gävle Dala stod som arrangör för årets polar-
hundmästerskap den 6 - 7 februari i Särna. 

SPHK Nedre Norra 
inbjuder till officiell utställning 15 maj 2010 i Junsele!

Plats: Junsele camping

Domare: Arvid Göransson alaskan malamute, grönlandshund & samojed
Domare: Ewa Widstrand  siberian husky

Från och med den tredje fullbet. hunden reduceras priset med hälften = 135 kr, 
som fullbetalande räknas inte valpar och veteraner. (D.v.s. två fullbet. hundar 
270 kr/st därefter 135 kr per/hund.)

RESPEKTERA sista anmälningsdag och betaldag: 2010-04-24.
Inga pengar i tid = ingen anmälan!
Anmälningsavgiften sätts in på SPHK NN pg. 69074-3 (Uppge ditt namn o hun-
darnas regnr.) Anmälning kan ske via SKKs gamla blankett eller på SPHKs ut-
ställningsblankett (mail eller post) Finns att hämta på NNs sida under Blanketter. 
Parklass – hundarna måste ställas ut i off. Klass. Uppge på blanketten om hunden 
skall ställas ut i PK – para ihop reg.nr på de två hundarna som ska delta. 
OM du skickar in blanketten via vanlig post, var vanlig uppge din mailadress! 
ALLA PM kommer att skickas ut via mail eller finns att hämta på vår hemsida ca 
en vecka innan utställningen.

Mer info om utställningen eller boende fås av Pernilla Persson, 070-2447992 el-
ler Helene Moubis på tel. 0644-10335. Boende: Stugor finns på Junsele camping. 

Anmälan skickas till: Pernilla Persson, Fagerdal 305, 83070 Hammerdal eller 
mail: hundsalong@vintervisa.com 

Vi tar tacksamt emot instiftande av nytt vandringspris till Junsele utställningen 
eller sponsring med priser! Kontakta Helene eller Pernilla.

I samband med utställningen kommer NN att anordna fler aktiviteter! Håll utkik 
på hemsidan!

Nedre Norras distrikt hälsar alla varmt välkommen!

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån 180 kr
Valpklass 6-9 mån 180 kr
Juniorklass 9-15 mån 270 kr
Unghundsklass 15-24 mån 270 kr
Bruksklass 270 kr
Öppenklass 270 kr

Championklass 270 kr
Veteranklass fr. 8 år 180 kr
Veteranklass över 10 år gratis

NYHET! Parklass (2 hundar så lika 
varandra som möjligt, Inoff).  50 kr
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Hejsan allihopa

Välkommen alla gamla och nya medlemmar i vårt 
avlånga distrikt till ett nytt år med nya utmaningar 
och nya chanser att få fina minnen.

Säsongen har nu börjat, tyvärr så har inte vädret varit 
med oss här längst upp i norr, så våra två tävlingar 
som vi var med arrangörer på blev inställda pga. för 
dåliga spårförhållanden. Nu har snön kommit med 
besked och både Utterträskdraget och Kiruna Open 
planeras för fullt. Utterträskdraget är helt i egen regi 
och är meriterande för tre av våra fyra polara raser, 
alla utom Siberian husky. Kiruna Open är vi även 
i år med arrangörer på och hoppas på deltagande 
spann trots att den är förlagd på samma helg som 
SHAM-draget.

I samband med Utterträskdraget kommer vi även 
hålla vårt årsmöte så vi hoppas på stort deltagarantal 
på båda aktiviteterna. Se kallelse på hemsidan.

Den 30de januari hölls Kiruna Snowdog, som officiell utställning för första gången. 
Vädergudarna var inte riktigt på vår sida utan bjöd på lätt snöfall och 25 minus. Inte 
någon höjdare för våra funktionärer direkt, men jobbet blev utfört med bravur ändå 
och vi känner oss ganska så nöjda över utgången. Trevlig stämning bland våra utställare 
bidrog mycket till den positiva känslan vi har med oss så här efteråt. Ville man röra 
lite på sig för att få lite värme i kroppen så gick flera upp på festivalområdet där det 
bjöds på skoteruppvisning, renrace och massa försäljare. Läs mer om utställningen i 
artikeln om Snowdog här i tidningen. Så vi passar på att tacka alla så hjärtligt mycket 
och välkommen åter!

Ordförande 
Mikael Sandin 

sandin@nymanen.com

Vice ordförande 
Elisabeth Lönnberg 

eles@telia.com 

Sekreterare 
Johanna Adolfsson 

jojsan@telia.com

Kassör 
Lena Anna Buess 

kaisehusky@gmail.com

Kontaktperson distriktet: 
Johanna Adolfson 070-228 09 26 

jojsan@telia.com

Kontaktpersoner Nära Dig: 
Elisabeth Lönnberg, Piteå

070-587 32 66, eles@telia.com
Anna Sandström, Kalix

070-676 01 73 
anna_v_sand@hotmail.com

Matti Holmgren, Jokkmokk
070-684 22 20

info@jokkmokkguiderna.com
Angelica Lindvall, Gällivare

070-388 78 51
angelok_84@hotmail.com

Agneta Henriksson, Vittangi
agge1971@hotmail.com

www.sphk.se/ovrenorra

Bild från grönlandshundringen på Kiruna Snowdog

På söndagen efter utställningen var det några glada själar som passade på att träffas 
och köra lite på Kiruna slädhundsklubbs spår. Ett mycket trevligt initiativ som vi hop-
pas kan bli ett återkommande inslag till våra senare utställningar.

Vår hemsida börjar nu ta form enligt SPHKs mall. Det tar lite tid att vänja sig och 
hitta men fördelen är att alla distrikten ser lika ut och man kommer att hitta lättare 
i framtiden.

Nu hoppas vi på en bra säsong och många fina resultat av våra aktiva medlemmar 
som far inte bara runt i Sverige på olika arrangemang utan även letar sig ut på grann-
ländernas banor. 

Väl mött och ta hand om varandra.
Johanna

Sekreterare SPHK Övre Norra

Kallelse till SPHK övre norras Årsmöte 2010!

Medlemmarna i Svensk Polarhundklubben (SPHK) distrikt övre norra kallas 
härmed till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2009

Datum
Lördagen den 27 mars 2010. Kl. 18.00

Plats
Moskosel, lokal ”Spånhålan”

Handlingar till Årsmötet
Dagordning och ev. andra handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgäng-

liga på klubbens hemsida.

Vi börjar med en gemensam middag för den som vill 
klockan 17.00 för en kostnad på 80:-/person. 

Anmälan om middag skickas till ovrenorra@gmail.com 
Ange namn och antal personer. 
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Kiruna Snowdog har funnits i tre år som 
en inofficiell utställning mitt i Kiruna 
centrum. Utställningen äger rum sista 
helgen i januari, under samma helg som 
Kiruna Snowfestival - ett arrangemang 
som lockar besökare från världens alla 
hörn. Det här var fjärde gången och i år 
hade utställningen officiell status med 
drygt sjuttio hundar anmälda för doma-
ren Per-Erik Wallin.

Utställningen var vackert inramad av 
massor av snö, belägen i den mysiga 
Järnvägsparken ett stenkast ifrån Fer-
rumparken och snöfestivalens andra 
aktiviteter. Vädret var bästa tänkbara 
för våra polarhundar; runt tjugo grader 
kallt, vindstilla, lätt snöfall emellanåt. 

De norska deltagarna hade kört i kolonn 
över fjället för att visa upp sina hundar 
som representerade alla fyra raserna. En 
så vacker syn; polarhundar i vinterskrud 
och ägare som med sitt deltagande visar 
att de valt rätt ras och inte skyr kyla!

Med utsikt mot Kebenekekaisemassivet 
kunde så domaren starta bedömningen 
av hundarna. Den numerärt största ra-
sen var siberian husky och de var också 
först ut i bedömningen. För de deltagare 
som väntade på sin tur fanns möjlighet 
att värma sig i caféet eller i grillkåtan 
där Hjalmar Lundbohmsgårdens per-
sonal serverade nygrillade hamburgare. 
Med noggranna händer och van blick 
granskar domaren varje hund och när så 

midvinterdagen med sitt blå ljus börjar 
gå mot sitt slut är alla raser bedömda och 
bara finalen återstår. Domarens val blev 
följande:

BIS-1, BIS Bruks & Kiruna Snowdog 
2010
Samojed
FI UCH SE UCH NORD JV-07 Amica-
Timi
Ägare: Elina Wanhatalo. Övertorneå

BIS-2
Grönlandshund
Kalaalit Snowdog Deamon
Ägare: Eva Johansson, Jukkasjärvi

BIS-3
Siberian husky
Chiliway´s Never Compare With Me
Ägare: Liselotte Andersson, Kiruna

BIS-4
Alaskan malamute
Mackinaw Kid Curry
Ägare: Anna Sandström, Kalix

BIS-valp 6-9 månader
BIS-1 Siberian husky Nymånens Rigel, 
ägare: Sofie Mörk, Kalix
BIS-2 Samojed Dragviken’s Queen Abby, 
ägare: Maria Bergman, Vistträsk 
BIS-3 Alaskan malamute Cahppes Silver 
Tip, ägare: Grethe Böe/Thor Ingebrig-
tsen, Norge

BIS-valp 4-6 månader
BIS-1 Night Trail Traces of the Magic 
Man, ägare: Sofia Brännström, Öjebyn

Tack alla ni som kom och deltog med era 
hundar, som gjorde denna officiella pre-
miär av Sveriges nordligaste polarhund-
stutställning så lyckad! Tack till domare 
Per-Erik Wallin!

Ett stort tack också till alla våra 
sponsorer:

Ankis Zoologiska
Ateljé Nymånen

Björkis Hundprodukter 
Expo

Fjällborgs åkeri
Freddan Lidehult

Husky & Guideservice
Kennel Lapicum

Kiruna Hydraulik AB
Kennel Up North
Lainio Vildmark

Lantmännen
Lapland Incentive AB

Oinakka
Pet care AB

Petfood
Stenevads knivar

Snöfestivalen
Sportiaden

Vildmarkshörnan

Kiruna Snowdog
Det är tidig lördagsmorgon den trettionde januari och det har precis börjat ljusna 
när vi ställer i ordning det sista inför utställningen. Tältet ska upp, skyltar sättas 
fast, prisbordet skall arrangeras och alla rosetter lyftas fram. Renhudar täcker 
ringsekreterarnas stolar och en värmande pod ställs in i tältet, kaffet är färdigt 
i termosar. Vi tänder brasan i backen vid ringen och ställer islyktor i varje hörn 
av utställningsringen. När vi tänder islyktorna som kantar gångstigen ner till 
utställningsområdet är alla förberedelser klara, och landets nordligaste polar-
hundsutställning kan börja!

BIS-1, BIS Bruks & Kiruna Snowdog 2010
FI UCH SE UCH NORD JV-07 Amica-Timi
Ägare: Elina Wanhatalo. Övertorneå

Text: Anna Kuru
SPHK ön
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Nya Nordic Open var annorlunda än 
sist. Det fanns nu många olika typer av 
hundar, båda renrasiga och av blandras. 
Detta är bara bra för sporten, att vi kan 
samarbeta oavsett hundras och stamtav-
lor. I ett underbart vinterland som Sve-
rige borde många fler odla den livsstil det 
är att åka hundspann.
Tyvärr saknades flera representanter för 
B-klassen.  I 4-spannsklassen i Nomestil 
var vi endast två: jag och Annika Carls-

son. Så resultatet var ju redan avgjort 
innan jag anmälde mig. När jag ändå an-
mälde mig, var det för att det är roligt att 
åka hundspann, och det är mycket bra 
social träning för hundarna. En bra täv-
ling är för mig en tävling med sträckta 
linor utan olyckor. 

År 2003 körde jag NM i Åsarna och vann 
den gång klassen över två samojedspann 
med tider omkring 40-41 minuter/milen. 

Mitt mål i år var att komma under 40 
minuter och sen ha en rolig helg. Vi hade 
sträckta linor. Trots att storleken på våra 
hundar generellt ligger något över vad 
man i genomsnitt ser hos alaskan ma-
lamute i Sverige, tog de milen på 38:34 
och betedde sig mycket mycket bra.  I 
lead hade jag Mackinaw Masterbrew, en 
vacker kille på tre år, 68-69 cm och ca 
46-47 kg. Som wheeldogs hade jag två 
hundar av egen uppfödning; Mihakias 
Eagleeyed Imelda; tre år, 63-64 cm och 
ca 37 kg samt Mihakias Fender Chrome 
Silver; 1½ år 67-68 cm och ca 40-42 kg.

Tyvärr hade vi en olycka andra dagen, 
som verkligen var en olycka orsakad av 
svart otur. Under en omkörning blev min 
ledarhund Madsen träffad i huvudet av 
en metallbåge på ett snabbåkande pul-
kaspann. Föraren ville stanna, men jag 
skrek att hon skulle fortsätta. Madsen 
var mycket skakad och i flera minuter, 
som kändes ofattbart långa, ville ingen av 
hundarna röra på sig och gå framåt. Jag 
ringde min man Alex och berättade vad 
som hade hänt, och sade att vi ville för-
söka ta oss mot mållinjen, om jag kunde 
få Madsen att gå framåt själv och om det 
kändes ok. På mållinjen stod både Alex 
och pulkaföraren och tog emot oss. Hon 
var lika skakig som jag och fruktansvärt 
ledsen över det som hade hänt, även om 
hon inte hade chans att undvika att hun-
darna kom så nära varandra. Det kän-
des skönt, att hon uppvisade så mycket 
sportsmansanda och kunde känna med 
mig, hur det var. Hon kontaktade mig 
även sen, för att fråga om hur det hade 
gått. Tack för det!

Tävlingsveterinären kunde inte ute-
sluta en hjärnskakning och vi begav oss 

hemåt direkt. På väg hem i bilen faller 
Madsen omkull och går i kramp i mer 
än en minut. Det var fruktansvärt att inte 
kunna göra annat än se på och försöka 
undvika att han skadade sig själv. Han 
hade fått en rejäl hjärnskakning och ska 
vila ut ett par veckor. Påföljande röntgen 
visade tack och lov inga frakturer eller 
rubbningar av hals- och nackkotor. Nu 
hoppas jag bara på att han inte har blivit 
rädd för att gå i lead och fortfarande har 
lust på drag. Bara tiden kan visa detta.

Till arrangörerna av NO i Åsarna: Tack 
för en bra tävling med fina spår och väl-
organiserade förhållande på tävlingsplat-
sen. Och till de duktiga människor som 
ska till VM och representera Sverige: 
Grattis med kvalificeringen och lycka till! 
Vi syns i Åsarna igen nästa år!

Kirsten Poulsen
Kennel Mihakias

www.mullnaeset.se

Den 16-17 januari körde jag mitt andra NO i Åsarna. Efter att ha legat lågt i ett 
par år av olika skäl, kände jag att jag igen hade hundar till, och lust till att delta 
i diverse tävlingar och hundrelaterade arrangemang. Det var dags att ta sig ut på 
spåren igen. 

Kirsten i 4-spannsklassen 2 x 10 km med alaskan malamute

Foto: Alex Poulsen

Annika Carlsson
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Utterträskdraget 
27-28 mars i Auktsjaur utanför Arvidsjaur.

SPHK övre norra bjuder in till ett nytt meriterings- och 
tidsträningstillfälle i norrbotten.

Meriteringstillfälle för: 
Alaskan malamute Polarhundsprov 1 och Polarhundstest A
Grönlandshund Polarhundsprov 1 och Polarhundstest C
Samojed Polarhundstest B och Polarhundstest A

Banlängder
Sträckor: Spann: Test/prov. Pris:
10 km 1-spann Test A 200 sek / dag
30 km 1-6 spann Prov1, Test B & C 500 sek / 2-dagarsmerit.

Tidsträningstillfälle är för alla raser, 200 sek /dag   

Pulkastil: 1-, 2-, 4-spann

Slädhundstil: max 6 hundar   

Alaskan malamute och samojed har möjlighet att köra A-testen (milen på timmen) 
båda dagarna – anmälningsavgift för A-test är 200 sek/dag.

Sista anmälnings- och betalnings dag 13 mars 2010, efteranmälning dubbel avgift. 
Anmälan och information om tävlingen, kontakta Elisabeth Lönnberg 070-587 32 66 
eller  mail ovrenorra@gmail.com

Inbetalning görs till SPHK övre norras bankgiro 5458-1111 senast den 20 mars.

Utlandsbetalning IBAN: SE2880000826440531644490Bankens BIC: SWEDSESS. 
(märk inbetalningen med hundens namn och reg.nr).

Tag med registreringsbevis och vaccinationsintyg. Tävlingslicens (Musher Pass) och 
medlemskap i SKK / SPHK krävs, (eller motsvarande utländsk organisation). Medtag 
egen pulka/släde och vikter. Innan start ansvarar var och en för att rätt vikt finns i 
pulka/släden, våg kommer att finnas. Vid målgång kommer kontroll att ske, av funk-
tionärer på plats.

Ifylld spannöversikt/meriteringsblankett (SPHK:s nya) skall lämnas korrekt ifylld inn-
an start. Blankett finns på hemsidan.

Förslag på boende: Moskosels Camping 4-mannastugor från 495:-. Bokning sker per 
telefon till: Naimy Olovsson tele. 0960-30066 eller mail moskosel.camping@telia.com  

Lördagen har vi gemensam middag kl. 17:00 + årsmöte kl. 18:00 inne i Moskosel, 
lokal ”Spånhålan”. Samling kl. 16,30 på campingen för gemensam färd till byn. Pris 
för middagen 80:-/person.  

Prisutdelning sker på söndagen efter tävlingens slut.   

SPHK övre norra hälsar er välkomna till en trevlig meriterings- och tidsträningshelg.

Förra årets Polarhundsmästerskap i Ham- 
ra blev en väldiskuterad tävling där de 
relativt mindre erfarna arrangörerna 
Mälardalen fick ta en hel del kritik. Även 
i år skulle det dock också bli ett mycket 
omdiskuterat mästerskap, då Gävle-Dala 
stod som arrangör med tävlingsplatsen 
Mickelstemplet i Särna helgen 6-7 fe-
bruari. 

Det finns många saker under detta års 
Polarhundsmästerskap som genomfördes 
med bravur, och det ska arrangörerna i 
klubben ha en stor eloge för, vilket också 
alla som uttalat sig i denna artikel har 
kommenterat. Det fanns stora parke-
ringar i nära anslutning till start och mål-
gång, många glada funktionärer på plats, 
en ”klockren” tidtagarutrustning med 
ansvariga som hade full koll på allt vad 
tider gäller. En härlig speaker i form av 
Freddie Åkerlind höjde stämning också 
då han på plats gick runt och gjorde li-
veintervjuer med folk i start och mål. Re-
sultatlistorna kom snabbt upp på väggen 
efter att klasserna var genomförda och 
prisutdelningen flöt på fint där lottning 
av startnumren avgjorde utdelningen av 
sakerna på det välfyllda prisbordet.

Spåren – helgens stora ”snackis”
Det fanns egentligen bara en enda och 

avgörande faktor som gjort att detta Po-
larhundsmästerskap, trots allt det posi-
tiva, ändå fick ett så pass negativt ryckte 
med sig efter helgens slut. Och problemet 
stavas spår, helt enkelt dåliga sådana som 
gjorde folk rent ut sagt förbannade. Vid 
målgång, nere på parkeringen, i värme-
stugan, ja överallt hördes upprörda kom-
mentarer från förare som kommit i mål, 
”det var oacceptabla spår”, ”livsfarligt 
underlag”, ”spåren saknade botten”, 

Lite tankar om årets tävlingar…
… Där ett omdiskuterat Polarhundsmästerskap är först ut!

Många av årets dragtävlingar har nu passerat och på kommande sidor sum-
meras lite tankar och åsikter kring några av arrangemangen. Vissa har flutit 
på helt klockrent och bekymmersfritt, medan andra kanske inte lyckats fullt 
så bra med att få alla pusselbitar att falla på plats. En sak är i alla fall säker, vi 
kan börja med att rikta ett stort tack till alla hängivna arrangörer och funktio-
närer, som ser till att vi alla får några dragtävlingar att åka på!

Tävlingsplatsen bjöd på strålande solsken och 
en vacker omgivning med fjällutsikt på håll.  
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”dåligt preparerat”, ”hundarna gick ige-
nom och skadade sig”, och så vidare gick 
surret på plats. 

12 strukna spann efter dag 1
Av resultatlistan att döma var det hela 
12 spann i fyra olika klasser som strök 
sig efter den första dagens tävling. Kan-
ske att någon av alla dessa drog sig ur 
av något helt annat skäl, men merparten 
av dem ville inte köra dag 2 då de ansåg 
att risken för att skada hundarna var för 
stor. 8-spannsföraren Jenki Lindgren var 
en av dem som bröt tävlingen.
– Först och främst vill jag säga att det 
kunde ha varit världens roligaste banor 
att köra, om spåren bara varit hårda och 
ordentligt preparerade! Men, det farliga 
med denna tävling var att man under 
förarmötet står och säger rakt ut att spå-
ren är lika hårda och fint preparerade 
som i Åsarna. Vilket ju visade sig vara 
en ren lögn! Istället för att stå och ljuga 
skulle spåransvarige ha sagt som det var, 
att spåren var mjuka, så folk hade fått 
en chans att hålla igen på farten och an-
passa efter underlaget. 

Körde över sina egna hundar
Nu blev det istället att hundarna fum-
lade, ramlade och dök ner i den mjuka 
snön, och tillråga på allt fanns det heller 
inget underlag att bromsa i då snön bara 
försvann under släden, som då mer eller 
mindre körde över hundarna som ramlat. 
 – Att det fanns fem skadade hundar efter 
första dagen bara bland 8-spannen är ett 
rent skämt. Själv fick jag en av mina bäs-
ta hundar skadade, hon flög rakt genom 
snön och slog pang i backen då hon lan-
dade. Hennes muskler blev blodsprängda 
av smällen samtidigt som lederna fick 
mycket stryk. Det blev en dyr historia 

med veterinärkostnader samtidigt som 
tiken kanske aldrig mer blir sig lik. Det 
är också ett skämt att de förare som bröt 
tävlingen första dagen inte fick tillbaka 
anmälningsavgiften, de vill visst bara 
tjäna pengar! 

Kritiken avfärdades snabbt
Flera av de som strök sig menar att de 
fick ett nonchalant bemötande av ar-
rangörerna, ett ”jaha” tillsammans med 
ett ryck på axlarna blev svaret då de läm-
nade in sin nummerlapp en dag för tidigt. 
Många tyckte också att kritiken de gav 
bara avfärdades med att det inte alls var 
något fel på underlaget.
En deltagare som också strök sig efter 
att hundarna slagit omkull dag 1, är 
6-spannsföraren Tarja Pyykkö. 
– Polarhundsmästerskapet är vår vikti-
gaste och största tävling som ska hålla så 
pass bra spår att vi kan köra våra hundar 
för fullt och mäta våra krafter mot andra 
spann. Jag åker inte på en tävling för att 
få stå och bromsa! Att betala 700 spänn 
för att hundarna ska springa och snubbla 
i den mjuka snön, det kan jag göra gratis 
på fjället…
Tarja menar att det fanns en stor risk 
även för slädförarna själva att flyga av 
och skada sig, då det kom upp sten, stub-
bar och pinnar från marken som brom-
sen kunde fastna i. 8-spannsföraren Jens 
Lindberget fick också han skadade hun-
dar, flera tog även åt sig psykiskt då de 
nu inte längre trivs att gå i hög fart.
– Att man inte lägger ner mer tid tidi-
gare under säsongen på förpreparering 
tycker jag är nonchalant och respektlöst. 
Vi tränar upp hundarna för att gå i hög 
hastighet. Man kan ju själv tänka sig att 
springa allt man orkar och sedan tar det 
tvärstopp. Då blir det skador…

”Jag var riktigt rädd”
Den som tror att det bara är slädhunds-
förare som upprört sig över spåren, tar 
fel. Även skidåkaren Petter Hillborg, 
som trots att han bara körde dag 2 då 
spåren var betydligt hårdare, var ändå 
kritisk. Det som bekymrade honom mest 
var att de hål, gropar och kullar som blev 
i den lösa snön dag 1, fortfarande fanns 
kvar dag 2, då de dessutom frysit på och 
blivit hårda.
– Det här var första gången på en tävling 
som jag var riktigt rädd! Det gick inte att 
bromsa i nedförsbackarna då skidorna 
inte fäste på grund av kullar och liknan-
de. Dessutom var hunden nära att fastna 
i de hål som också fanns kvar, helt livs-
farligt. 

Tog inte emot erbjuden hjälp
Givetvis ska också tilläggas att långt ifrån 
alla upplevde att det var så stora problem 
med spåren i Särna. De som dock var 
missnöjda menar alla att spåren började 
prepareras alldeles för sent. Exakt när ar-
betet med spåren faktiskt började vet vi 
med säkerhet inte, spåransvarige Ulf Jön-
son i Gävle-Dala har givetvis fått chan-
sen att bemöta kritiken och ge sin syn på 
det hela, men valt att inte kommentera 
saken alls. 
– Det krävs att man preparerar mycket 
och jobbar med att packa snön i om-
gångar så man får en hård botten. Man 
måste få bort luften som finns i snön helt 
enkelt, förklarar Jenki Lindgren.
Polarhunden kan enligt säkra källor även 
berätta att boende i området runt Mick-
elstemplet uppmärksammat spåransva-
rige om att underlaget var otroligt löst, 
redan två och en halv vecka innan mäs-
terskapen. De erbjöd sig även att hjälpa 
till att trycka spåren med sin skoter, men 

fick inget gensvar alls! Om man nu som 
arrangörer själva har problem att hinna 
med en ordentlig preparering, varför 
utnyttjar man då inte alla chanser man 
får, då folk ändå erbjuder sig att hjälpa 
till frivilligt? Eller så var det helt enkelt 
så, som flera personer har uttryckt det, 
att arrangörerna själva faktiskt var helt 
nöjda med sina spår… 

Svårt att dra en gräns
Vi förstår alla att det givetvis är ett tungt, 
svårt och mycket tidskrävande arbete att 
få fram hårda, perfekt preparerade spår. 
All heder åt de som ger sig in på detta 
ansvar och som tyvärr sedan utmålas till 
syndabockar om kvalitén på underlaget 
inte håller. Men frågan är bara vart grän-
sen ska dras. Vad är ett rimligt underlag 
och hur löst får det egentligen vara ute 
i spåren för att det ändå ska anses som 
okej? Många skulle förmodligen svara 
olika på detta, kanske beroende av vil-
ken ras de kör och hur snabbt det går. 
Men borde inte en rimlig regel vara att 

Det spelar ingen roll om det så ligger 20 centi-
meter nysnö på spåren så länge det finns en hård 
botten, anser en missnöjd Jenki Lindgren. 
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spåren i alla fall inte får vara så lösa att 
det finns risk för hundar och förare att 
skada sig? För när en hel 8-spannsklass, 
med fem skadade hundar, kommer in och 
stryker sig efter dag 1 för att inte riskera 
fler skador under dag 2, då måste det väl 
ändå vara något som är fel?
Som resultat av hela den här karusellen 
har Öppna SM i mitten av mars, som 
också skulle arrangeras av Gävle-Dala på 
samma plats, ställts in och flyttats till Ås-

arna istället. Ett bra beslut, menar Jenki 
och Tarja.
– Blandraserna går ännu fortare än vad 
våra gör, det hade kunnat bli så stora 
skador ifall spåren hade varit lika då-
liga då som nu, dessutom är banorna 
för snirkliga och snäva för ett stort öp-
penklasspann. Om folk tycker att det va-
rit livat nu är det ingenting emot vad det 
skulle bli då! 

Hamradraget – Ett lyckat och förbättrat arrangemang!

Så var det dags att lämna diskussionerna 
kring spåren i Särna bakom oss för att 
istället rapportera lite kring årets kalla, 
men dock så soliga Hamradrag som gick 
av stapeln sista helgen i januari, med Mä-
lardalen i spetsen. De stod förra året som 
värdar för Polarhundsmästerskapet just i 
Hamra, och med relativt lite erfarenhet 
av att arrangera större dragtävlingar fick 
de också en del kritik därefter. Kritik som 
de uppenbarligen har dragit lärdom av 
och haft i åtanken till årets tävling, som 
de kom tillbaka och genomförde näst in-
till klanderfritt! De misstag som gjordes 
förra året hade definitivt rättats till nu 
och det kändes som att de hade mer kon-
troll på allt, hela tävlingen igenom.
– Självklart lärde vi oss en hel del förra 
året. Vi försökte och klarade av att göra 
en bättre tävling i år. Vi fick bara posi-
tiv respons från de som var där, alla var 
mycket nöjda och glada och det smittade 
av sig på oss som arrangerade tävlingen, 
berättar Anders Larsson, en av de huvud-
ansvariga i Mälardalen. 

Nya klockor och stenhårda spår
Det som kritiserades mest förra året var 

kvalitén på tidtagarutrustningen, de nå-
got enkla köksklockorna ställde till en 
del bekymmer i kylan då. Nu hade styrel-
sen satsat på att köpa in nya säkra klock-
or och även nät till start och målområde. 
Spåren som redan förra året var fina, var 
i år också helt perfekta och stenhårda.
– Tävlingen i Hamra var super! Det var 
riktigt bra och fina spår, berättar Tarja 
Pyykkö som vann 4-spann C. 
Mycket jobb och en lång tids preparering 
var anledningen till spårens fina kvalité, 
menar Anders Larsson. 
– Kenth började lite lätt att trycka spåren 
med skoter i slutet av december, efter jul 
var vi i Hamra tillsammans och jobbade 
lite med banorna. Veckan innan täv-
lingen la vi ner många timmar på spår-
preparering. Kylan gjorde att underlaget 
vart stenhårt och vi fick heller inte för 
mycket snö dagarna innan tävlingen. Det 
var nog bra att vi började tidigt, för att 
från december fram till tävlingen så var 
det aldrig annat än mycket kall snö som 
föll. Mycket fluff som behövde tid för att 
hårdna. Man måste ha lite tur med väd-
ret!

Årets Hamradrag flöt på utan några be-
kymmer och bjöd på stora parkeringar, 
trevliga funktionärer, smidig prisutdel-
ning, vackert väder och glada människor. 
Ska man hitta något att gnälla på så är 
det väl i så fall resultatlistans lite smått 
långa tid för att komma ut på nätet, men 
det problemet ska definitivt vara löst till 
nästa år...
– Vi vill fortsätta att arrangera denna 
tävling varje år och hoppas att vi kan 
locka fler tävlande, både motionärer och 
de som satsar hårt på sporten, avslutar 
Anders. 

Då Nya Nordic Open i Åsarna helgen 
16-17 januari redan blivit omnämnt i två 
stora artiklar i tidningen, vill vi här bara 
ge några snabba kommentarer. Först ska 
det sägas att det märks så väl att Nya 
Nordic Open arrangeras med erfaren-
het och lång kunskap om dragtävlingar. 
Gänget från Nedre Norra har verkligen 
koll på det mesta och deras kunnighet ly-
ser igenom stort då det gäller allt som har 
med tävlingen att göra!

Hur kom det sig då att det blev ett nytt 
Nordic Open?
– Att anordna en ny internationell tävling 
kommer sig av att vårt KM i Lillholmsjö 
har växt sig för stort. Förra året startade 
122 stycken och med många deltagare 
från Mellaneuropa. Våra egna medlem-

Nya Nordic Open – Ett arrangemang av de erfarna!

mar försvann i arrangemanget. Därför 
beslöt vi om ett nytt arrangemang och ett 
KM i mars där våra medlemmar skulle 
ha företräde. Vi vet också att Åsarna har 
ett mycket gott namn i hela Europa. Att 
det sedan blev en öppen tävling beror på 
beskedet från moderklubben som ställde 
sig positiv till öppna arrangemang, för-
klarar Janne Nordlöf i Nedre Norra. 

De är mycket nöjda med utgången av 
Nya Nordic Open, som enligt dem hit-
tills varit landets största arrangemang 
vad gäller deltagarantalet. Nu laddar de 
om för att på kort tid även lyckas genom-
föra ett SM med god kvalité!

Text & foto: Josefin Andersson

Vackert väder, glada hundar och taggade förare 
i Hamra. På bilden Christer Johansson. 
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Katt bland hermelinerna 
- malamuteägare bland grönlandshundar

Louis Liljedahl

Grönlandshundklubbens sedvanliga träff i Nederhögen har gått av stapeln och 
jag var där med vår malamutetik Smilla. Vi har besökt denna träff ett flertal 
gånger och det är alltid lika trevligt att komma till detta välarrangerade eve-
nemang. På annat håll i tidningen redovisas framför allt vad människorna 
höll på med på träffen, så det behöver inte jag upprepa här. Istället tänkte 
jag berätta lite om hundarna som var med och om mina funderingar kring de 

båda raserna grönlandshund och alaskan 
malamute.
Malamuten och grönlandshunden är ju 
från början samma hund. Dock har ma-
lamuten avlats som rashund lite längre 
än grönlandshunden och har dessutom 
en rasbeskrivning som kräver mer likfor-
mighet i fråga om utseende och färgteck-
ning. Rasbeskrivningen för Malamuten 
anger dessutom en idealstorlek medan 
grönlandshunden bara har krav på en 
minimumstorlek. Dessa två faktum har 
resulterat i att malamuten är mer enhet-
lig i storlek och färg jämfört med grön-
landshunden.

På träffen i Nederhögen såg jag en gan-
ska avsevärd storleksvariation men även 
färger och färgkombinationer av alla de 
slag. Filmen som vi såg på fredagskvällen 
och som Wiktor Hagan tagit på Grön-
land, uppvisade en enorm variation inom 
rasen. En del av dessa hundar skulle lätt 
blivit champion i malamuteringen och 
andra hade lätt fått pris på vilken tervu-
erenutställning som helst i Holland! Med 
denna kunskap från filmen var det extra 
intressant att studera grönlandshundar-
na i Nederhögen. Här träffade jag stora 

maffiga hundar i malamuteklass men 
även sådana som påminde om mer om 
siberian husky, både i storlek och bygg-
nad. 

När alla spannen dragit iväg, inklusive 
min egen malamutetik som min ”hand-
ler körde i par med tikens helbroder, gick 
jag och pratade med de olyckliga hund-
själar som blivit kvar. En valp stod själv 
på lina och såg mycket ensam ut. Han 
blev så glad när jag kom och pratade 
med honom, ett riktigt charmtroll och 
redan en skönhet att skåda. En annan 
valp som jag blev förtjust i hade kommit 
lös men jag fick tag på honom och lät sig 
väl klappas. Den var en av de vackraste 
polarhundar som jag någonsin sett. När 
jag återbördat honom till sin ägare och 
kom ut igen, såg jag tre grönlandshundar 
på en stakeout-lina som trasslat in sig en 
lina med några malamuter och en samo-
jed. Återigen fick jag kalla på ägaren till 
grönlandshundarna och vi fick återställt 
ordningen. Jag blev imponerad över att 
det inte blev mer gruff än det blev. Så-
ledes gott mentalt betyg till både grön-
landshundarna, malamuterna och samo-
jeden.  

En grönlandshund som fångade min upp-
märksamhet hade vackra, isblå ögon. Blå 
ögon är det enda som diskvalificerar en 
malamute i utställningsringen. Vilken löj-
lig bestämmelse. Om man skulle diskva-
lificera en polarhund skulle det möjligtvis 
vara för att den har värdelösa tassar, för 
tunn päls eller hängande läppar (förfrys-
ning i kallt klimat). Alla grönlandshun-
dar som jag såg på träffen hade torra fina 
huvuden med tättslutande läppar. 

Det fanns som sagt även malamuter i Ne-
derhögen och på lördagen när jag stod 
och väntade på att väga de inkommande 
spannens slädar och pulkor kom det fa-
rande fyra malamuter i en stakeout-lina. 
Utbrytarna sprang direkt fram till ett 
gäng grönlandshundar som stod på sin 
egen lina. Det blev till att rycka ut för 
tredje gången. Eftersom hundarna snur-
rade runt hela tiden blev jag snabbt och 
stenhårt insnärjd i vajern så att jag inte 
kunde komma loss för egen maskin. Som 
tur var fanns ännu en person i närheten, 
som hjälpte mig loss, men det var svårt 
för oss två att hålla fast malamuterna 
som stretade och drog som galningar 
mot de närmaste grönlandshundarna. 

Till slut fick vi fast ena änden av vajern 
vid en traktor och slutligen kunde vi få 
kontroll och gå och ta reda på ägaren. 
Pust!

Det som imponerade mest på mig var de 
stora spannen. Hundarna uppvisade en 
mycket god mentalitet vid passerande av 
andra spann. Ett team grönlandshundar 
på åtta hundar som sätter iväg vid star-
ten är en häftig syn. Vilka enorma kraf-
ter! Det vet jag själv eftersom jag kört 
6-spann malamuter. Alla spannen upp-
förde sig exemplariskt där jag stod vid 
start- och målgång. Jag tyckte också att 
det var förhållandevis tyst i lägret med så 
många polarhundar.  

Rik på minnen och nyvunna trevliga be-
kantskaper kunde jag och min malamu-
tetik Smilla styra kosan mot hemmet i 
norr med tankar att Grönlandsklubbens 
träff i Nederhögen alltid är en resa värd. 
Vi återkommer!

ps. Fler bilder från träffen finns på föl-
jande adress: http://www.mackinaw.se/
nederh/  ds.

Leif Olssons imponerande grönlandshundar.  Foto: Louis Liljedahl
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AM Trap Line Nimle Paw Akke under en lugn stund i vårsolen.  Foto: Britt Sikström

Dunder och Gemma - två glada 
klövjehundar på höstvandring! 
 

Foto: Marit Kangas

GRATTIS alla duktiga VM-åkare!
 

SPHK och Polarhunden vill passa på att gratta alla svenskar som i 
slutet av februari begav sig till ett varmt och regnigt Oberwiesenthal 
i Tyskland, för att tillsammans med sina duktiga hundar ge allt på 
WSA-VM!
 
Det blev många fina resultat under helgen, där ett extra stort grat-
tis riktas till de nordiska åkarna Lisa Lindblom som vann guld, och 
Ulrika Karlsson som fick en silvermedalj med sig hem. Bra jobbat 
tjejer!

 
Vi hyllar även de andra VM-deltagarna för deras fina insatser, 
tävlandes för Sverige:

Nina Filander Maja Karlsson  Ingela Hedberg 
Patrik Hedberg Tarja Pyykkö Lisbeth Brax Olofsson 
Michael Frost Ylwa Malmberg  Benjamin Schaap
Marie Israelsson Annika Carlsson 

Lisa Lindblom firar VM-guldet med sina hundar             Foto: Niklas Andersson
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VINTER!!!
Vintern är här på allvar i år med snö i hela Sverige, 
vilket är underbart. Själv är jag nyss hemkommen 
från två trevliga veckor i norra Dalarna med ma-
lamuteveckan och SHAM draget som mål. Vad har 
hänt sen sist, jo vi hade Snöträffen i Nornäs un-
der Trettonhelgen som vi bara kunde köra en dag 
p.g.a. kyla. Det var 36 minus på söndagsmorgo-
nen, men i övrigt verkade folk nöjda. Sen hade vi 
Malamuteveckan som i år gick av stapeln v.6 på 
Särna camping, det var tyvärr inte så många som 
kom men vi som var där hade jättetrevligt. Många 
gamla ansikten men även en del nya vilket är kul. 
Vi var några som åkte på en övernattningstur, det 
var lärorikt att få pröva sin utrustning i verklighe-
ten. Sovsäcken funkade utmärkt (26 minus när vi 
vaknade). Vi hade två föreläsningar under veckan, 
den ena var om hundmassage och den andra om fo-
der. Det var även KM i alla distanser, vi kunde inte 
köra D-testen över fjället i år p.g.a. snöbrist bitvis, 
så det blev två varv på en 5 mils bana. På lördagen 
var det årsmöte där vi fick en komplett styrelse som 
sträcker sig från norr till söder så nu kanske vi får 

lite arbetsro. Har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er. Vi kom 
även fram till att vi ska satsa mer på våra ungdomar. Några av dom har varit med 
både på Malamuteveckan och SHAM draget, men vi vill se fler. Så till Nornäs och 
SHAM-draget, alla polara raser var närvarande och det är kul. Det kom lite snö på 
fredagen och blåste en del så spåren drev igen på sjöar och myrar men det verkade 
inte bekymra någon. På lördagen var det sedvanlig middag på skolan (renskavsgryta 
med ris). Söndagen avslutades med prisutdelning sen var det hemfärd.  

Lev väl och sköt om er // Jimmie Ekholm

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Karina Andreassen, 0647-104 60 eller 

073-063 80 99
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen  

nighttrail@nighttrail.com 

Vice ordförande
Jimmie Ekholm, 08-500 22 389 eller

070-609 53 54
Nederstavägen 20, 137 55 Tungelsta 

Sekreterare 
Tobias Mårtensson, 0251-601 20 eller

070-689 48 83
 Nornäsvägen 48, 780 69 SÖRSJÖN

Kassör 
Krister Sand

Ledamot 
Johan Söderström

Suppliant 
Sofia Brännström

Frida Björkman

Avelsrådet o Valpförmedling
Åsa Alexandersson, 0322-62 49 32 eller

0709-81 79 38
Hoberg Björktorpet, 447 91 VÅRGÅRDA

christer.alex@telia.com

Linda Söderström, 0301-429 97
Strömma Ulvås, 511 99 Sätila

polarcollie@gmail.com

Diza söker närhet hos Zodiak under sitt första dygn i den nya 
flocken   Foto: Mia Karacs

Ordföranden har ordet…igen!
Ja, först måste jag ju tacka för förnyat förtroende till 
ordförandeposten.

En mycket kort sammanfattning av året är att vi har 
faktiskt gjort en massa och planerar lite mer. Vi hop-
pas att 2010 blir ett år som flyter väl och uppfyller 
några av våra önskningar.

Själv bestämde jag på senhösten att jag ska till största 
del måste lägga hundkörningen på is och engagera 
mig i skolan i första hand, speciellt eftersom det är 
sista termin. Till min ”lycka” är det så klart den bästa 
vintern på mycket lång tid och jag missar större delen 
av den eftersom mitt skolarbete tar i princip all tid. 
Jag sticker bara ut lite kortare mer sporadiska turer 
med hundarna för att lindra mitt eget dåliga samvete 
och för att få komma ut och koppla av lite grann. 
Inte alls den regelbundna träning som jag brukar ha 
på dem. Men å andra sidan så när vi kommer ut så 
njuter jag verkligen i fulla drag.

Nu längtar jag bara till Jonsgaard och säsongsavslut-
ningen, jag missade det förra året så jag ser verkligen 
fram emot det med spänning.

Avelsrådet har konstaterat att trots påtryckningar så 
har inte meddelandet till alla grönlandshundägare 
nått ut, att fler måste röntga sina hundar, läs nu inte; fler (alltså inte jag) utan fler: 
alla som äger en grönlandshund över 18 månader måste ta sig i kragen och åka och 
röntga sina hundar.

Se till att ni inte försitter denna chans till en verkligt bra vinter i större delen av Sverige.

Ordförande
Sofia Christensen, 054-87 40 90

ordforande@gronlandshund.sphk.se

Sekreterare
Harriet Svensson, 0670-300 84

sekreterare@gronlandshund.sphk.se

Ledamot
Michael Schmidt-Nägel, 0933-204 29

michael.sn@telia.com

Ledamot
Evert Larsson, 070-310 95 41

evert@temla.com 

Ledamot
Malin Aspaas, 076-84 77 682

malinaspaas@nordicsleddogs.se 

Kassör
Michael Schmidt-Nägel, 0933-204 29

michael.sn@telia.com

Suppleant
Monica Hjelm, 0152-183 85 

irkes@telia.com

Suppleant
Nicole Schwarz

Representant SPHK valberedning
Ulla Lindroth Andersson

Kontaktperson dragprov/ 
tävlingssekreterare

Harriet Svensson

Valberedning
Helene Ouchterlony (sammankallande) 

och Åke Wedin

 www.gronlandshund.sphk.se

Gunilla Mellgrens grönlandshund Foto: Josefin Andersson
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Ja då har årets vinterträff gått av stapeln 
och jag tror de flesta var nöjda med den.
På årets upplaga deltog 32 personer va-
rav 2 väldigt duktiga barn. Vi hade med 
oss 5 st malamuteägare varav 3 st meri-
terade sina hundar. Leif och Evert hade 
lagt ner stort arbete med spåren som var 
i väldigt bra skick. Massor med snö, la-
gom kallt. Vad mer kan man begära??

De flesta anlände under torsdagen, en 
efter en droppade de in och fick sig ett 
rum/sovplats. Hundarna placerades på 
den stora skottade husvagnsparkeringen 
där vi hade gott om plats och Leif hade 
gjort fina slingor från för att komma di-
rekt ut på spåret för att inte krocka.

Fredagen startade med en bangenom-
gång som i år hade uppgraderat till lite 
mer modern med en riktigt höjd kurva 
och vi visade precis på dator hur banan 
såg ut. Väldigt uppskattat!

Alla ekipage, 5 nordiska och 6 släd-
hundspann, gjorde sig i ordning och 
stack iväg en efter en, det blev väldigt 
spännande första dags strid. Ledde gjor-
de Åke Wedin och Leif Olsson.

På kvällen var det årsmöte med livliga 
diskussioner där mycket blev sagt. Så liv-
ligt tror jag inte att jag har varit med om 
förut men det ruskar om lite och det är 
bra. Man ska vara på alerten. Ny i sty-
relsen blev Nicole Schwarz och vi fick en 
ny tävlingssekreterare, Harriet Svensson, 
samt kassör, Michael Schmidt-Nägel. Jag 
fick förtroendet att fortsätta som ordfö-
rande. Övrigt får ni läsa om i årsmötes-
protokollet.

För vissa blev den en väldigt sen och 
blöt kväll, det var tur de inte skulle köra 
på morgonen därpå…

Lördagsmorgonen grydde och spannen 
stack iväg för den avgörande striden. 
Både i nordiskt och släde var det strid 
om förstaplatsen. Wiktor och Leif slet 
mot varandra i slädhundstilen medan ve-
teranerna Åke och Lennart kämpade mot 
varandra i klassisk strid. Jag misstänker 
att de har gjort så många gånger… Vem 
som vann får ni läsa om i resultatet på 
annat ställe i tidningen. Under eftermid-
dagen var det några som gjorde kolbullar 
vid vindskyddet, mycket uppskattat av 
de som smakade.

På lördagskvällen hade vi en föreläs-
ning av Arvid Göransson där han gick 
igenom hundens anatomi och vad man 
kollar på och varför grönlandshunden 
ser ut som den gör m.m. Han avslutade 
sin föreläsning med att göra en öppen be-
dömning av Lasse Hammarfalk, väldigt 
roligt. Arvid pratade med inlevelse och 
glimten i ögat under hela föreläsningen. 
Det kändes att han verkligen har ett ge-
nuint intresse för hundarna. Efter före-
läsningen blev det en knytmiddag istäl-
let för den sedvanliga middagen. Vilken 
massa god mat! Bordet verkligen dignade 
av allt gott man kan tänka sig, det ena 
godare än det andra. I samband med 
middagen hade vi prisutdelningen och 
helgens prestation var absolut tjejerna 
Eirin och Marte som delade spann och 
åkte skidor bakom sitt 2 spann, 7 km. De 
var enormt duktiga, kunde parera när de 
blev omkörda och fixade hela banan alla 
trickligheter. Hoppas de kommer nästa 
år igen, kanske kan de få lite konkur-
rens av någon av de andra ungdomarna i 
klubben? Malte?

På söndagen förberedde de flesta sig till 

Vinterträffen i Nederhögen 2010 att åka hem men några eldsjälar var med 
på den lite nygamla grönlandstafetten. 
Det blev 3½ par som körde 7 km, en väl-
digt okomplicerad skojig tävling som jag 
hoppas återkommer och att fler deltar i 
nästa gång.

Trött och sliten åker jag hem på söndag 
eftermiddag. Spår-guruna Leif och Evert 
stannade en ytterligare natt innan de be-
gav sig. Tack alla för att ni gjorde det till 
en så bra helg.

Resultat grönlandslöpet 2x30 km  22-23/1-2010
Pulkastil Tid dag 1 Tid dag 2 Total tid
1. Åke Wedin 2.00.12 2.02.05 4.02.17
2. Lennart Andersson 2.09.50 2.05.06 4.14.56
3. Leif Björneseth (AM) 2.30.38 2.26.40 4.57.18
4. Ulf Åkerman (AM) 2.28.22 2.30.30 4.58.52
5. Christina Kleemo (AM) 3.36.57 3.06.03 6.43.00

Tid för godkänt polarhundprov (GRL) 6.03.25
Tid för godkänd polarhundtest C (GRL) 4.38.32

Slädhundstil
1. Leif Olsson 2.02.43 2.08.16 4.10.59
2. Wiktor Hagan 2.10.37 2.13.12 4.23.49
3. Michael Schmidt-Nägel 2.20.49 2.11.20 4.32.09
4. Nicole Schwarz 2.56.45 2.46.39 5.43.24
5. Monika Hammargård 3.04.58 3.08.39 6.13.37
6. Sofia Christensen 3.28.26 bröt --------

Tid för godkänt polarhundprov (GRL) 6.16.28
Tid för godkänd polarhundtest C (GRL) 4.48.57

Juniorlöp 7 km
1. Eirin Lysholm Hagan och Marte Knutsen Mikkelsen som åkte tillsammans 
med ett spann 44.24.00 47.52.00 1.31.00

Grönlands-stafetten, 7 km, 2010
1) Leif Björneseth, 25.59 (lina) & Gösta Karlberg, 26,51 (lina) totalt 52.50
2) Monica Hammargård, 34.50 (släde) & Lasse Hammarfalk, 22.48 (lina) totalt 

57.38
3) Eirin Lysholm Hagan, Marte Knutsen Mikkelsen, 38.05 (pulka) & Anna Ouch-

terlony, 33.05 (lina) totalt 1.11.10
4) Sofia Christensen, 29.40 (lina)+ 7 h strafftid pga. ensam i laget… totalt 7.29.40
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Snön har kommit i hela Sverige och vi kan åka släde 
på de flesta platser. Jag har nu suttit som ordförande 
i ett år - ett år som väcker funderingar om styrelsens 
huvuduppgift i förhållande till den verklighet vi 
lever i. Mycket av fokus ligger på löpande frågor, 
utställning, tävling och en växande efterfrågan på 
ganska så ”anspråkslösa” träffar. 

Jag känner att rasklubbens huvuduppgift, som är 
att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt 
och fysiskt, bruksmässigt samt exteriört fullgoda 
hundar och att verka för att rasens särprägel 
bevara” hamnar på sidan av det vi håller på med. 
För framtiden är de mer ”anspråkslösa” träffarna där 
man får tips och har trevligt oerhört viktiga. 

Här ges tillfälle att känna rastillhörighet och möta 
nya och gamla medlemmar. Det är här vi kan sprida 
information om rasen och rasklubbens uppgift. De 
här träffarna behöver inte enbart arrangeras av 
styrelsen utan kan arrangeras rent spontant på eget 
initiativ så som t ex Siberian husky-dagarna.
 
Efter höstens träning är det dags att få kvitto på 
förberedelserna in för säsongens tävlingar. Det 
är här vi mäter oss med varandra och det är en 
värdemätare som är viktig för att bibehålla rasens 
bruksmässiga egenskaper. De flesta nöjer sig med 
KM och rasmästerskap, som är nog så roligt och 

Till vänster gamla Aslakkgårdens Trixi som fortfarande jobbar 
i led samt Indian Tribe Huskys Natches, ägare Maria Gustafs-
son, Ekorrsele, Vindeln

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 
Fredrik Filander, 0680-211 60

Klarinsv. 11, 84292 Sveg
fredrik.filander@telia.com

Ledamot, samt info slädprov 
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

http://www.siberianhusky.se
POSTGIRO 38 70 52-4

Siberian husky utmanande. Andra har större mål som hägrar t ex WSA-VM i Oberwiesenthal i sprint 
och medeldistans. När det gäller långdistans ökar intresset att delta med rena Siberian 
husky spann. Till Polardistans är det i skrivande stund hela 29 anmälda siberian husky 
spann av totalt 44 deltagare från nio nationer.

Oavsett vad vi väljer för tävlingar är det viktigt att vi har roligt med våra hundar, som 
t ex att köra hundarna från Torsö över isen in till gästhamnen i Mariestad, ”kasta” 
ankare och lägga till vid kajen, njuta av turen, äta på hamnkrogen och det bästa av 
allt, blåsa kommunen på hamnavgiften,  men man kan ju inte vara helt säker på vad 
kommunen har i bakhuvudet.

Grattis till Er alla 
som genomförde Femundlöpet 300 och 600 !!

Kul att se att alla våra 4 raser var representerade.
 

Hoppas att ni har fått mer uppmärksamhet än den här lilla gratula-
tionen. Ni är alla goda representanter för rasen ni arbetar med

Mvh // Pertti, Team Kalippoq

Förväxlade Kamikskor på Grönlandshundsträffen v.3
 
Det blev en förväxling av skor på grönlandshundsträffen! Jag har här nu ett par 
Kamik stl 11, men mina egna var stl 10. Med blotta ögat syns absolut ingen skill-
nad, de ser EXAKT LIKADANA ut, det som syns är enbart siffran under skon. 
Jag märkte förväxlingen först när jag var ute på tur, då de få millimetrarna större 
sko gjorde att jag frös om foten. Samt att den sko jag har här nu är mera välan-
vänd, och blir lättare fuktig, då mina skor var nyinköpta strax innan jul. Du bör 
märka skillnaden om du tidigare haft en extrastrumpa/socka i skon, då du nu 
bör ha en något lite tightare sko. Skillnad mellan 10 och 11 är INTE som mellan 
t.ex. 40-41, utan det märks knappast. SNÄLLA!! Titta en gång till på din sko, ta 
ur innerskon, så kanske du ser skillnad, min innersko har aldrig varit urplockad 
ur skon. Vet du med dig att du fått mina skor hem, kontakta mig Ulrica Öhman 
på 0703889937 alt info@malamute.nu Jag saknar mina skor! 

56   Polarhunden 1/2010 Polarhunden 1/2010   57



Birgitta Sandin som fyller 50 i år har 
tidigare varit ordförande i SPHK:s distrikt 
Övre Norra. Hon är född och uppvuxen  
i Luleå där hon och maken Mikael i mitten 
av 90-talet startade sin kennel Nymånen 
och ett hundspannsföretag. 2007 flyttade 
familjen och de 45 hundarna till Auktsjaur, 
som är en liten by i Arvidsjaurs kommun 
i Lappland. Där kör Birgitta hundspann 
med turister under hela vinterhalvåret  
och fokuserar sedan som mest på sin glas-
konst under resterande barmarkssäsong, 
då även jätteintresset för diverse odlingar 
tar vid! 

Birgitta har haft hund i 33 år och beskriver 
sig själv som en, förhoppningsvis trevlig, 
glad och extremt hundintresserad person, 
som älskar livet på släden tillsammans 
med sina fyrbenta vänner. Hon har 
fördelen av att kunna kombinera nytta 
med nöje och får köra mycket hundspann 
inom företaget.
– Vi har bokningar från december till 
april och faktiskt ingen ledig helg på hela 
vintern! När jag får tid över jobbar jag i 
min glasateljé också, dagar som hundarna 
får vila och liknande. Men man kan säga 
att så mycket tid som hundarna tar på 
vintern tar glaskonsten på sommaren.

Mest tyska storstadsturister
Närmare 90 procent av alla turister 
som kommer till Sandins gård för att 
åka hundspann är från Tyskland. Det 
är mycket tack vare att det går så bra 
flyglinjer från närliggande Arvidsjaur som 
har direkt flyg dit hela turistsäsongen. 
Birgitta berättar att tyskarna kommer till 
Norrland för att få uppleva den svenska 
vintern.
– De kommer oftast från storstäderna och 
vill komma ut i vårt fina skogslandskap. 
De vill åka hundspann, skidor, skoter och 
sådant som hör vintern till!
Hundarna på Nymånens kennel består av 
40 siberian huskies, två korthåriga vorsteh 
som används till både jakt och drag, samt 
två gamla alaskan huskies, rasen som 
tidigare dominerade i antal på gården. 

Hur kommer det sig att ni gick över på 
siberian huskies?
– Jo det var faktiskt så att jag bytte en 
målning jag gjort av Ingemar Holmströms 
fjällspann, mot min första siberian husky! 
Sedan blev Ingemar sjuk och kunde inte 
ha kvar sina hundar, då köpte vi elva till 
av honom.  Vi behövde fler hundar till 
turistkörningsjobb, Ingemar hade rejäla 
och starka arbetshundar som körde 

Medlemsprofilen möter

Birgitta Sandin – Norrländsk konstnär och hundfantast

”Hon bor på en jättefin gård, kör turistverksamhet samtidigt som hon även når 
framgångar på tävlingar”, så beskrev Michael Schmidt-Nägel vem medlemsprofilen 
skulle hamna hos denna gång. Michael syftade på ingen mindre än norrländska 
Birgitta Sandin som i Polarhunden nu berättar om sitt hundliv. Vi får veta 
om knasiga slädäventyr med tyska turister och hur det just var passionen för 
glaskonsten som av en slump förde henne samman med hennes första siberian 
husky!

turister till fjälls och i skogslandet, vilket 
blev en bra grund för oss att fortsätta på. 

När och hur började du med hundar?
– När jag var väldigt liten fick jag tag  
på en bild på ett hundspann med grön-
landshundar som gick i en solfjäder, det  
såg så roligt ut att köra och jag ville verkli- 
gen ha sån hund själv en dag. När jag 
skaffade mig min första hund vid 17 års 
ålder fick jag tyvärr inte tag på någon grön- 
landshund och av en slump vart det schäfer 
istället. Jag skaffade mig flera stycken och 
körde drag med dem samtidigt som jag 
tävlade i bruks också. Sedan har det blivit 
alaskan huskies, vorsteh och siberian 
huskies, men någon grönlandshund har 
jag konstigt nog aldrig haft!

Birgitta berättar att hundkörning i alla  
dess former alltid har intresserat henne, 
hon medger att hon inte är någon 
sprintmänniska utan istället föredrar 
att köra långt. Förut körde hon mycket 
nordisk stil också men menar att några 
skidturer nu inte riktigt hinns med längre.
– Jag brukar tänka ibland att jag ska ge 
mig ut och åka skidor, men så känns det 
så meningslöst att bara köra en hund, då 
jag kan köra upp till 14 stycken på samma 
gång med släden…
Även om det blivit en hel del tävlingar 
bland annat i form av Polardistans 300, 
Vindelfjällslöpet och massor av Fjälldrag, 
menar Birgitta att hon kör dem mest för 
nöjets skull. 

När vi ändå är inne på tävlingar, Michael 
Schmidt-Nägels personliga fråga till 
var just hur du både kan ha en stor 
turistverksamhet samtidigt som du också 
når framgångar på tävlingar. Hur hinner 
du med båda delarna? 

– Ja du, jag vet inte om jag håller med 
honom om att jag haft så stora framgångar 
på tävlingar! Men okej, jag satsar på att 
träna mycket, långt och tungt, det gäller 
att ha vältränade hundar som orkar gå. 
Jag kan sticka iväg med turisterna och 
köra fyra mil med 400 kg på släden, sedan 
boxa hundarna i bilen, åka iväg och tävla 
i långdistans dagen efter. Hundarna har 
inget problem med att gå mycket, det är 
bara tiden som inte räcker till då vi oftast 
kör turister på helgerna!

Hon poängterar också att tävlingarna inte 
är det viktigaste för dem, utan målet är att 
ha så vältränade hundar som möjligt då de 
går ungefär 450 mil per säsong.
– Vi ägnar otroligt mycket tid åt våra 
hundar och tränar dem även socialt, de 
ska uppföra sig, vara lugna, sansade och 
samtidigt jobba hårt. Vi har en rasthage 
på 15 000 kvadratmeter och stora ytor på 
gården vilket också bidrar till att det blir 
lugnt och harmoniskt på kenneln. 

Tog släden till dagis
När det gäller knasiga hundhistorier har 
Birgitta en hel del på lager. Under en 

Birgitta Sandin tar myspaus under hundspann-
sturen. 

Foto: Piere Rynbäck 
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turistkörning nyligen välte ena sidan på en 
släde ner i en kallkälla på myren, alltså ett 
myrhål där det kommer upp vatten som 
inte fryser. Kvinnan på släden slängde 
sig av åt andra hållet, medan mannen 
hoppade av åt fel håll, rakt ner kallkällan.
– Skorna sög fast direkt så han fick 
fortsätta utan dem, och de står fortfarande 
kvar där ute på myren! Tyskar är roliga 
och mycket trevliga att jobba med, alltid 
händer det något skoj… De var lyckliga 
ändå och fick ett roligt minne med sig.
När barnen var små brukade Birgitta 
även ta släden till dagis ibland, men så 
en gång då hon skulle hämta dem slet sig 
spannet och drog iväg utan henne. Hon 
fick istället gå de fem kilometerna till 
dagiset, hundarna sprang dit och stannade 
där med en sönderslagen släde bakom 
sig. Dagisfröknarna trodde att Birgitta 

Härlig tur i fin omgivning med ett storspann 
siberian huskies, tillhör vardagen för Birgitta.

Foto: Mats Bildström

hade slagit ihjäl sig då de såg släden och 
ringde polisen.
– Sedan kom jag gåendes där. Vi fick 
knyta ihop släden med blomsterpinnar 
och frystejp som de hade på dagiset, jag 
fick köra hem spannet så gott det gick, 
ungarna fick skjuts av fröken och släden 
var bara att slänga! 

Vad är dina bästa tips som har med våra 
hundar att göra?
– Det viktigaste är att alltid ha kul och att 
hundarna också tycker det är roligt! Då 
är de mer motiverade och springer bättre. 
Sedan tror jag att man kommer långt med 
att vara snäll och lugn med hundarna, de 
är känsliga djur och jag tror att de för 
det mesta gör så gott de kan, om de bara 
förstår vad vi vill. 

Så avslutningsvis, vem vill du att vi ska 
intervjua nästa gång och vad är din 
personliga fråga till denna?
– Elisabeth Lönnberg i Övre Norras 
styrelse är en väldigt glad, trevlig och 
positiv person som inspirerar och enga-
gerar folk. Jag undrar om hon har några  
mål för framtiden, något hon vill genom-
föra, antingen själv eller i klubben!

Av Josefin Andersson

Vi kör ibland 3 hundar i led...går 
jättebra. Här är det Sven, Denali 

samt Kiowa.

Ägare: Maria Gustafsson samt 
Donald Eriksson 

Tyvärr är olyckan 
framme ibland. Tur 
GPS:n fungerade så 

helikoptern hittade oss 
på en gång. En gäst fick 
hjärtproblem men som 

tur var så slutade allt 
jättelyckligt. Här väntas 

det på helikoptern.
Ägare Maria Gustafs-

son, Ekorrsele, Vindeln 
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Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY
Vi planerar några intressanta parningar i 
år. www.indiantribe.se 
Gå in på vår hemsida och kika. Mejla om 
Ni har funderingar.
info@auroraborealis.nu, 0933-63055
Maria Gustafsson o Donald Eriksson

Hej alla glada.
Kommer att ta två kullar till våren. Ti-
karna springer i led i mitt tävlingsspann, 
sen är det två unghanar som springer 
grymt bra. Parningarna kommer att vara 
emellan Fugitive’s Winx och Fugitive’s 
Kyrk, och Fugitive’s Myran och Fugitive’s 
Ocean. Om det finns nån här i Sverige 
som är intresserade, så hör av Er. Annars 
åker allt mitt utomlands, och det är synd 
om allt åker dit. Skulle vara kul om lite 
kunde vara kvar i Sverige. Tat lugnt al-
lihopa och kör så det ryker. Vi syns på 
spåret hälsningar Jenki.
070-290 71 20
jenkismed@hotmail.com
www.fugitives.se

Vacker siberian husky tikvalp född 7 okt 
09 efter mycket bra föräldrar säljes till 
seriös dragintresserad polarhundägare.
Magnus Lundberg, Alnö
Tel 0703240696
aae475e@tninet.se

Siberian Husky valpar födda 8 november. 
Mor Icey Blizzard Kipp d´Amundsen 
S11546/2007. Far Carmack´s Magneto 
WS25477101. 
Båda föräldrarna har sin bakgrund i 
välmeriterade nordamerikanska långdis-
tanslinjer. Mor gick bl.a. Polar Distans 
2009 samt har 3 CK. Far har gått lång-
distanslopp i USA.
Valparna är uppväxta i hemmiljö och 
osedvanligt sociala och lättillgängliga. 
Det finns fortfarande ett par valpar kvar 
till salu.
Candyman´s kennel Ola Lindgren 
tfn: 0550-13276 ola.lindgren@mailbox.
swipnet.se
Läs mer på www.candymans.se

Lovande valpar föda 11DEC2009 efter:
S16482/2002 Barrongiz Adorable Snow-
man och S63040/2006 Helinkaja’s Takira 
Tertia. 4+4 med 0,0% inavel som lär bli 
stora arbetsvilliga hundar.
Säljes endast till folk som kan rasen 
självklart enligt SKKs regler. Mer info på 
www.alaye.net/puppies
Frågor blir alltid välkomna.
Edvard Alaye, ea51@msn.com
070-456 87 00

Kennel Tewee-Soo har Siberain husky-
valpar till salu. Födda den 24 septem-
ber 2009. Moder:Vintervittras Yrpa 
S56530/2007. Fader: Tewee-Soo Timber 
S11950/2004. Valparna säljes endast till 
aktiva hem. För mer info ring Helene El-
lis 0657-350 22 

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

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

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com

0251 - 109 44
Pertti Lehtiranta 
Mia Karacs

ÖVRIGT

En Polaris nomesläde med kapett för 3-5 
hundar och en Toboga för 3-5 hundar. 
Nya slädbelag, linor, snöankare, selar 
(både nome och nordiska). Allt i bra 
skick. Pris kan diskuteras.
Per Litsander, Örebro. 019-24 30 78

62   Polarhunden 1/2010 Polarhunden 1/2010   63



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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Är hunden laddad?
  Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din hund eller katt behöver!

Jakt-, sport- och arbetande hundar 

Foto: Nina Plesner

Uthållighet
ENERGY 4300 och ENERGY 4800 
hjälper dig i arbetet med att höja 
hundens uthållighet och dess ge-
nerella prestationsförmåga. Kosten 
är rik på högkoncentrerad och ome- 
delbar energi för att undvika utmatt-
ning och matsmältningsbelastning. 
Fodret innehåller utvalda protein-
råvaror med mycket högt biolo-
giskt värde med en smältbarhet på 
95%, samt högt innehåll av fett- 
syror för effektivt energiutnyttjande.

Ge 1/3 på morgonen minst 2 timmar 
före arbetet och 2/3 inom 2 timmar 
efter avslutat arbete.

Effektiv återhämtning
REHYDRATION säkerställer hun-
dens elektrolytbalans. Redan vid 3% 
vätskeförlust försämras prestations-
förmågan. Det är viktigt att träna 
hunden att dricka under och efter 
hårt arbete.

Tack vare Rehydration minskas risken 
för elektrolyt- och vätskeunderskott.

Förnyad energi
RECOVERY ökar tillgängligheten och 
effektiviteten i den näringsmässiga 
återhämtningen. Genom sin unika 
sammansättning hjälper Recovery 
till att bibehålla en optimal muskel- 
massa och ger kroppen förnyad 
energi efter hårt arbete.

Recovery ges som mellanmål under 
dagen och efter avslutat arbetspass.

energy_recovery_rehy_a5_polar_2010.indd   1 2010-02-19   16:51:47



Om tidningen är obeställbar eller  
om adressaten begärt eftersändning  
på grund av definitiv avflyttning,  
vill vi ha tillbaka tidningen med  
uppgift om den nya adressen. Till: 

Posttidning   B
M

ar
it

 H
ol

m

F r ö s ö n • + 6 3 5 7 1 5 5 0
W W W . H I L L E B E R G . C O M

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

HillebergAd-Polarhunden10-SmScnc-MHolm-143x146.pdf   1   2/12/10   17:39


