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

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

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

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

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Johanna Adolfsson Tel: 070-228 09 26
Nedre Norra:  Caroline Hoffman Jönsson  Tel: 0671-201 19
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-198 52
Mälardalen: Kenth Hjelm Tel: 0152-183 85
Södra:  Johan Grönberg Tel: 0481-330 20
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson Tel: 0522-66 32 12

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com
 Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
 Tel: 0647-104 60, 073-063 80 99 
Grönlandshund: Sofia Christensen ordforande@gronlandshund.sphk.se
 Tel: 054-87 40 90 
Samojed: Anneli Jönsson kennel@deejasome.com
 Hästgatan 11 A, 241 35 Eslöv 
 Tel: 0413-59 14 99, 0730-83 22 16 
Siberian Husky: Anders Hörnlund 
 Sandbäcken 1, 542 91 Torsö 
 Tel: 0501-199 54

Tävlingsekreterare: Malin Sundin tävlingssekreterare@sphk.se 
 Näset 2, 794 92 Orsa 
 Tel: 070-63 98 536
Utställningsekreterare:  Hélène Moubis voxcelestas@yahoo.se
 Åsen 205, 830 70 Hammerdal
 Tel: 0644-103 35
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Siberian huskyn Abbaboos Sweets 

”Tyson”.           Foto: Emmeli Wikström

Medlemsprofiler eller inte nästa år?

Hej alla medlemmar! Nu är det såhär att jag, 
Josefin, har tagit ett stort beslut vad gäller 
nästa års Polarhunden. Efter tre års intres-
santa men dock så tidskrävande arbete med 
tidningen, har jag nu bestämt mig för att 
avsluta mitt jobb till största del. Det har varit 
både roligt och journalistiskt utvecklande att 
få fylla tidningen med material, få intervjua 
intressanta medlemmar till profilerna, ställa 
tävlingsansvariga mot väggen och liknande, 
men jag känner nu att energin, motivationen 
och framför allt tiden, inte finns kvar längre. 

Det jag nu vill veta är hur ni medlemmar ser på 
profilerna?  Är det bra och intressant läsning 
som ni vill ha kvar, eller tycker ni ämnet börjar 
bli uttjatat och hellre vill se något annat fylla 
dessa sidor? Som jag känner just nu tänker jag 
göra en sista och avslutande medlemsprofil i 
nästa nummer, men efter det, måste någon 
annan ta över arbetet om profilerna ska finnas 
kvar! Och frågan är då om det finns någon 
som är intresserad av detta uppdrag? Ni får 
jättegärna maila in era åsikter om profilerna 
eller förslag på hur de eventuellt ska kunna 
leva vidare!

För er som nu tror att ni kommer slippa mig 
helt, vill jag dock berätta att jag kommer fort-
sätta bidra med material, om det är något jag 
verkligen känner för att skriva om! Men jag 
vill inte ha några fasta artiklar i varje num-
mer, så tidningen känns som ett tidskrävande 
måste. Utan vill jag skriva om något, vad som 
helst, så kommer jag göra så…  

God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!!

// Josefin & Mia



LEDAR
      SKALLET

Hej!

Först av allt vill jag ge uttryck för en mycket stor besvikelse. Jag, och säkert många 
med mig, levde i tron att VM i Norge skulle köras i A-, B- och C-klass. Det man 
gör är att lägga alla polarhundar i klassen PB (Pure Breeds). Det innebär exempelvis 
att ett samojedspann eller ett grönlandshundspann ska konkurrera mot ett siberian 
huskyspann. Hur roligt är det? Visst på distans är det måhända en sak, men inte 
i sprintklasserna. Utöver det så kommer inga pulkaklasser att arrangeras för 
polarhundarna. Det är ju de hundarna som är sinnebilden för just pulka. Ska vi 
någonsin få ordning på vår sport så krävs det faktiskt att de stora organisationerna 
tänker till. Ett VM för alla är naturligtvis bättre än ett VM för några. Jag hade sett 
fram emot att alla skulle kunna delta på VM i Norge. Som jag förstår situationen nu 
kommer Draghundsportförbundet att skicka ett lag till WSAs EM i Italien. Det känns 
väldigt onödigt att behöva dra iväg till mellersta Italien när det går ett VM i Norge, 
men vill man ha alla renrasiga polarhundar i en klass, ja då blir det förstås så.

Nästa besvikelse är att SKK i samband med de nya utställningsreglerna har valt att 
inte ge certet till bästa bruksmeriterade hund med ck för våra fyra raser. Precis som 
tidigare kommer certet att gå till bästa ck-hund oavsett bruksmerit. I samband med 
remissvaren till SKK uttryckte vi vårt önskemål att så skulle vara fallet och att vi 
ville behandlas på samma sätt som jakthundraserna. Vi ställde också frågan till SKK 
och fick bekräftat att om vi hade gett uttryck för detta i remissvaret så var det så det 
skulle bli. Nu blev det ändå inte så. Det är en stor besvikelse, men låt oss se det som 
en utmaning för framtiden. 

Styrelsemöte
Lördagen den 13:e november träffades SPHKs styrelse i Svartnäs i Dalarna och som 
vanligt så hade vi en fullmatad dagordning att ta oss igenom. Här kommer de viktigaste 
punkterna som styrelsen fattade beslut om.

•	 Styrelsen uttryckte oro över att genomförandet av en av våra utställningar 
återigen ifrågasätts av SKK. Det ska vara en självklarhet att vi följer reglerna i 
utställningsreglementet. Gör vi inte det, ja då riskerar vi att dra på oss stora problem.

•	 Som bekant gäller nya utställningsregler från och med 2011. Det är viktigt att 
utställningsansvariga i distrikt och rasklubbar genomgår den utbildning som krävs. 
Utbildningstillfällen arrangeras fortlöpande över hela landet av SKKs länsklubbar. 
Styrelsen vill uppmana våra utställningsansvariga och våra ringsekreterare att delta 
vid länsklubbarnas utbildningstillfällen.

•	 Per Agefeldt rapporterade från WSAs årsmöte. Eftersom den sittande styrelsen till 
allra största delen avböjt omval, nyvaldes styrelsen på samtliga platser utom en. 
Den nya styrelsen är tyskdominerad och tycks inte ha något intresse av att försöka 
att samla draghundsporten i en organisation. Världsmästerskapet 2012 tilldelades 
Frankrike.

•	 Styrelsen diskuterade vårt medlemskap i WSA. SPHKs problem är att vi sitter på 
medlemskapet, men vi saknar mandatet. Som bekant är det SDSF som avgör om vi 
ska skicka en landslagstrupp och i så fall med hur många deltagare. Styrelsen tycker 
i sig att det är riktigt att SDSF håller i den internationella biten, men då borde det 
också vara SDSF som är medlem i WSA. Vi har kontaktat SDSF i syfte att inleda 
en dialog och att försöka hitta en lösning på problemet.

•	 Vår inriktning har varit att genomföra en högklassig avelskonferens under 2011, 
men vi tvingades konstatera att tidsschemat blir alltför pressat. Därför beslutades 
att avelskonferensen ska genomföras under 2012.

•	 Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att hantera SPHKs digitala närvaro. Gruppen 
leds av Ninni Hjortvall.

•	 Den gemensamma tävlingskalender som vi fattade beslut om för ett år sedan finns 
nu klar. Styrelsen riktade ett stort tack till Ninni Hjortvall som hanterat frågan.

•	 Till representant för SPHK vid SKKs kennelfullmäktige 2011 utsågs Ninni Hjortvall.

•	 Konstaterades att samtliga rasklubbar arbetar med revideringen av RAS. Styrelsen 
betonade vikten av arbetet med RAS pågår fortlöpande och att dokumentet ständigt 
förnyas.

•	 Gunilla Mellgren lämnade en rapport om SPHKs ekonomi. De åtgärder som 
styrelsen fattade beslut om vid föregående styrelsemöte har haft avsedd effekt. 
Resultatprognosen för helåret tyder på att vi ska kunna nå ett 0-resultat. Styrelsen 
var enig om att målsättningen för 2011 ska vara en budget i balans, alltså ett 
0-resultat.

Till sist….
Vill jag önska er alla och era familjer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Ha det!
Per Agefeldt, ordf.
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Anna Ullenius/Jukkasjärvi 

Nedre Norra
Anna Klich/Brunflo, Kim Dulk/Sveg, Marcus Andersson/Umeå, Marie Silverliden/
Sollefteå, Annelie Dunderhake/Njurunda, Rik Geurt Berend van Kooten/Strömsund, 
Johanna Berg/Östersund

GävleDala
Arne Hasselmark/Orsa, Mikael Persson/Borlänge, Annelie Nordanlid/Borlänge 

Mälardalen
Michaela Dandanell/Stockholm, Henrik Eriksson/Rimbo, Irén Johansson/Hallsberg, 
Robert Axelsson/Karlskoga, Hans Persson/Kungsängen, Kerstin Zeuge/Stockholm, 
Lisbeth Engberg Ek/Uppl.Väsby, Mikael Arnesson/Kista, Jonas Forslund/Uppsala

Västra
Ingrid Grange/Stenkullen, Rebecca Salhammar/Ljungskile, My Engström/Stenkul-
len, Egil Christensen/Ljungskile, Anders Ringman/Hökerum, Lina Johansson/Hjo, 
Andreas Fors/Stenungsund, Jonas Toxen-Worm/Härryda, Niclas Ohlson/Gunnar-
skog

Södra
Kristoffer Manno/Ballingslöv, Linda Rönning/Ramdala, Ednan Rakovic/Västervik, 
Henrik Dyhlén/Mantorp, Johan Carlsson/Oskarshamn, Tove Egumenovska/Oxie, 
Tobias Holmquist/Gualöv, Lindsay Löfqvist/Hörby, Mia Linde/Oxie, Susanne Pers-
son/Malmö, Daniel Rönning/Ramdala, Hanna Dahlqvist/Mantorp, Martin Johans-
son/Växjö, Marita Pettersson Nilsson/Hallabro, Håkan Nilsson/Sävsjö, Maria 
Erman/Rödeby, Mathias Ellsäter/Alvesta

GOD JUL & ETT GOTT NYTT HUNDÅR önskar 
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

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.

7/1  SM Pulka lång, Kiruna
8-9/1  Snöträff i Nornäs, Alaskan 

Malamuteklubben
14-16/1  Nya Nordic Open i Åsarna, 

Nedre Norra
21-22/1  Rasmästerskap Nederhögen, 

Grönlandshundklubben
29/1  Utställning, Kiruna, Övre 

Norra
29/1  Västras vinterrace, Västra
29-30/1  KM Hamra, Mälardalen
5-6/2  Polarhundmästerskap, Åsarna, 

Nedre Norra, Nedre Norra 
kör sitt KM i samband med 
Polarhundmästerskapet

6-13/2   ”NYA” Malamuteveckan, 
Fjällhornet (Ljungdalen)

9-10/2  Ev. D-test för Alaskan ma-
lamute i samband med ma-
lamuteveckan, Ljungdalen

12/2  Utställning Ljungdalen, Alas-
kan Malamuteklubben

12-13/2  Nordiska mästerskapen för 
samojed, Furudal, Samojed-
hundklubben

12-13/2  Kiruna Open

15-16/2  B-test för samojed, Furudal, 
Samojedhundklubben

19-20/2  SHAM-draget, Nornäs, AM- 
& SH-klubben, RASMÄSTER-
SKAP (KM) för SH och AM

25-27/2  SM i Gafsele, släde, SDSF
26-27/2  Östra Härjedalen BK Sveg SM 

pulka + lina
5-6/3  KM Ryssjön, Gävle-Dala
7-12/3  Polardistans, Särna, Västra
12-13/3  Härnösand BK Bondsjöhöjden 

SM combined + stafett
17-20/3  VM, Hamar
19-20/3  Fäbodraget, Koppången, 

Gävle-Dala
24/3  Start Amundsenrace
24-27/3  VM, Hollmenkollen
31/3-2/4  Beaver Trap Trail, Norråker, 

Nedre Norra
23/4  Uställning Vaggeryd, Södra
14/5  Utställning Hammerdal, Nedre 

Norra
21/5  SPHKs årsmöte och utställning 

i Simmatorp, Västra
28/5  Utställning Bjursås, Gävle-Dala
2/6  Utställning, Mälardalen

Hej! Min ambition är att uppdatera kalendern löpande, så skicka era kommande 
arrangemang till: ninni_hjortvall@hotmail.com, så att arrangemangen kommer med.

Hälsningar Ninni Hjortvall

Aktivitetskalender 2011

Omslagsfoto: Siberian huskytiken Xena blickar ut över det kalla härliga vinter-
landskapet. Foto: Susanne Nilsson
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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

Gävle Dala 
Joakim Sjöblom 
 023-723 23 35

eller 073-821 80 30
sjoblom_joakim@hotmail.com 

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

Ungdomar utvecklar vår sport  

Novembermörkret har gjort sitt när Du fått denna 
tidning i handen och vi står inför den stundande 
storhelgen Jul.  Under detta år tycker jag att vi har 
hunnit med en hel del förändringar och utveckling 
inom vårt ungdomsarbete ute i landet. Vi har i slutet 
av oktober kunnat samla alla ungdomsledarna från 
nästan alla sex distrikt till Svenska Draghundsport-
förbundets stämma på Arlanda Stad den 29-30- 31 
oktober. Representanterna från distrikten var Mats 
Eliasson(Västra), Carin Thonberg (NN), Lotta 
Antoniunsson(GD), Johanna Adolfsson(ÖN) och 
slutligen den som hade närmast var Karitta Ryttinge 
(MD).  Jag körde hårt med gruppen från start. Vi 
började på fredagskväll med en kort träff med Anette 
Rönnberg som är ungdomsansvarig i Svenska Drag-
hundsportförbundet. Hon gick igenom den motion 
som låg inför lördagen när det gällde förslag till nytt 
regelverk för ungdomsklasserna och datum när Du 
senast måste fylla år för att få tävla.

På lördagsmorgonen började vi med tidtagarprogram 
och föreningsutveckling som jag också skrivit om 
under SDSF-nytt. Under dagen deltog vi på stämman 

Ungdomsledarna samlade till Svenska Draghundsportförbun-
dets stämma på Arlanda Stad. 

och under kvällen hade vi en träff där vi tittade på hur verksamhetens utveckling har 
utvecklats, hur den är idag och framtiden. Hur vi skall lägga en handlingsplan för fram-
tiden i varje distrikt? På söndagsmorgonen hade vi möte både med Anette Rönnberg 
och Kenth Smith som är ordförande för SDSF. Vi tog upp frågor kring idrottslyftet 
och rikslägret. Under helgen kom vi fram till en hel del saker som vi skulle kunna 
utveckla och lägga till i våra mål för framtiden. 

Nu vill jag avsluta detta år med en julhälsning och ta väl vara på Er och Era ungdomar 
ute i landet för det är hos ungdomarna vi har vår framtid och förnyelse. Vi måste göra 
som ungdomarna, se möjligheterna och under föredraget som SISU höll på lördagen så 
gav Jens Lindqvist oss en bild från Alf Henriksson som han skrivit om utveckling…..men 
först vill jag säga.. glöm inte ungdomslägret på Tåsjöberget vecka 1 och ha en riktigt 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vid pennan Caroline Hoffman Jönsson

Det var som det var
tills det blev som det blev.
Det blir som det blir
när det är som det är.
Det är som det är
tills det blir som det blir.
Faran är att det blir som det var.

Utveckling av Alf Henriksson

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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15-åriga Dalia Ramström bor i byn 
Gunnismark, tre mil utanför Umeå 
tillsammans med mamma Maja, pappa 
Björn och småbröderna Emil och Filip. 
De driver Biekke’s kennel beståendes av 
en hundskara på 18 siberian huskies, fyra 
valpar för tillfället och en vallhund.  Nästa 
sommar tar dock familjen sitt pick och 
pack och flyttar till Strömsund istället, 
dels för att komma närmare jobben men 
även de dragtävlingar som finns att åka 
på. Dalia som själv beskriver sig som 
en snäll och glad hundtjej satsar nu hårt 
på träningen då hon har stora mål inför 
vinterns dragtävlingar! 

Dalias mamma Maja har haft hundar i 
18 år så Dalia själv har alltid de fyrbenta 
vännerna i hennes liv. Intresset för draget 
fastnade direkt hos Dalia som alltid 
brukade åka med i släden som liten, innan 
hon själv började köra eget spann.
– Jag körde min första tävling som 9-åring 
och jag tycker det är så kul att hålla på 
med draghundar. Siberian husky är en ras 
som passar mig väldigt bra, de är fina och 
jag gillar deras sätt att vara, de har härliga 
personligheter. Jag hoppas få fortsätta 
med siberian huskies även när jag blir 
äldre och har pluggat färdigt.
Att just studera är något som Dalia 
kommer få fortsätta göra en lång tid 

framöver, i alla fall om hon ska nå sina 
yrkesmål. 
– Jag vill bli kriminalpolis eller advokat! 
Det är spännande yrken där man verkligen 
får se hur människor tänker som håller på 
med brott, mord och liknande saker.

Kan träna hundarna själv
Vardagsskötseln med hundarna är något 
som Dalia alltid hjälpt sina föräldrar med. 
Vid träning kan hon sticka ut själv direkt 
från hundgården, utan hjälp från Maja 
eller Björn.
– Jag tränar med vagn och kan köra upp 
till 6-spann när jag sticker iväg själv. Då 
går det fort med en vagn men det ska vara 
lite läskigt också, det är kul!
Under åren har Dalia hunnit med en hel 
del tävlingar där hon placerat sig 1:a, 
2:a och 3:a i juniorklasserna sprint med 
2-spann, 3-spann och 4-spann. Sedan 
9-års ålder har hon även varit med på alla 
riksläger och vinterläger som hon haft 
möjligheten att åka på.

Du blev uttagen till Utvecklingslandslaget 
i våras, kan du berätta mer om det?
– Utvecklingslandslaget är samma som 
juniorlandslaget, och för ungdomar 
mellan 15 och 23 år. Vi är nu åtta 
slädförare och sju nordiska åkare som 
får åka på eget läger, träffas på tävlingar 

I det här numret har ungdomsprofilen landat hos en ung tjej som satsar hårt på 
hundkörningen med familjens siberian huskies, nämligen Dalia Ramström. I 
Polarhunden berättar nu Dalia mer om hennes liv med hundarna, hur det som 
ung tjej är att köra Beaver Trap Trail, vi får veta mer om hennes uttagning 
till Utvecklingslandslaget, satsningen på VM i Norge i nästa år och hennes 
framtidsdrömmar. Och så givetvis, lite galna hundminnen… 

Ungdomsprofilen presenterar

Dalia Ramström – hundtjej med stora drömmar

där vi är tillsammans i en grupp där man 
får bra stöd, man får köra i sverigekläder, 
får chansen att bli sponsrade till stora 
tävlingar som VM och liknande. De ringde 
och frågade om jag ville vara med och det 
var jättekul att bli uttagen!

Hur ser dina planer ut för vinterns 
tävlingar?
– Jag vill framför allt satsa på VM i Norge! 
Det går så nära och det är så kul med 
VM, så stort. För att få bli sponsrad där 
med Utvecklingslandslaget måste man bli 
uttagen först, och det kommer därför ske 
uttagningar bland de vanliga tävlingarna 
i Sverige, så de kommer jag givetvis också 
att satsa på. 

Redan tävlat i medeldistans
En annan tävling som Dalia vill köra i 
vinter är medeldistanstävlingen Beaver 
Trap Trail, och det blir i så fall fjärde 
gången gillt, trots hennes unga ålder. 
Första året var hon 13 år och körde 
tillsammans med mamma Maja för att 
lära sig rutinerna, men de två senaste 
gångerna har hon kört tävlingen helt själv. 
Det har gett henne chansen att ta ett stort 
ansvar för hundarna och klara av allt helt 
på egen hand.
– Tävlingen går ut på att man kör fem 
mil varje dag i tre dagar, och tältar under 
två nätter. Jag kör 6-spann och har med 
all min utrustning i släden och gör allting 
själv, sätter upp tält och stakeout, matar 
hundarna och liknande. Men man kan 
få hjälp om man behöver, det är stor 
gemenskap på tältplatsen. 
 Dalia har genomfört Beaver Trap Trail 
med fina resultat samtliga gånger, en 
andra- och två tredjeplaceringar har det 
blivit. Hon tycker det är en tävling som 
fler ungdomar borde prova på, och vill 

En glad Dalia kör 4-spann sprint på SM i Åsarna.

Foto: Josefin Andersson

man inte tävla kan man istället anmäla 
sig i turklass, tipsar hon om.
– Det är riktigt kul, en av de roligaste 
tävlingarna jag kört! Man får köra längre 
sträcka än i sprint, hundarna får arbeta 
annorlunda och dra tyngre, man tältar 
och får ta eget ansvar för hundarna, 
samtidigt som man har kul. Det finns 
planer på att starta en ungdomsklass där 
någon åker efter med skoter, hjälper till 
vid tältplatsen och har koll på alla, och i så 
fall hoppas jag verkligen att fler ungdomar 
tar chansen. 

Vad är ditt bästa minne med hundarna?
– Att få köra VM på hemmaplan och få en 
så bra placering! Det är stort och häftigt 
med VM och alla utländska åkare, det var 
en stor upplevelse. Jag körde 2-spann och 
kom 4:a av alla juniorer i klassen, och det 
var en väldigt stor klass.
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NYHET FÖR I ÅR ..

BEAVER TRAP TRAIL FÖR UNGDOMAR 
2011- VECKA 13 I NORRÅKER 

31/3 – 2/4

Starten sker i Norråker kl 11.00, turklass startar fram till 10.30 och sedan efter sista 
tävlingsspann. Under tre dagar kommer man att vistas på fjället under ordnade for-
mer och de som väljer att köra i tävlingsklass kommer att tillryggalägga ca. 100 km.  
Ungdomsklassens åldrar är 15 år och uppåt. Den kommer i första hand att placeras 
i turklassen, detta är i första hand en aktivitet där vi tillsammans skall färdas till ett 
gemensamt mål. För de ungdomar som har erfarenhet och vill ställa upp i tävlings- 
klass sker det i samråd med föräldrar och ledare. Ungdomar som är yngre än 15 år 
kan vara med tillsammans med föräldrarna.

Dag ett kör man 41 km med mål Saxvattnet, i samband med detta mål så har vi cam-
pen där vi ska tälta båda nätterna. Andra dagen sker start och mål vid campen efter 
en distans på 52 km (gäller endast tävlingsklass, turklass bestämmer du tillsammans 
med ledare och tävlingsledning vad som är lämpligt att köra). Andra dagens körning 
sker med endast säkerhetsutrustning så det går bra att lämna tält och övrig utrustning 
på campen. Sista dagen går starten från campen kl 9.00 med målgång i Norråker efter 
41 km. Målgången sker i samband med en vintermarknad i byn.

Alla banor går på skoterleder eller liknande och är märkta enligt WSA regler, om det 
tillkommer kompletteringar till detta så meddelas det på förarmötet respektive dag. 
Turklassen kommer att ha flera olika alternativ till körning andra dagen, efter samråd 
med tävlingsledningen.

All utrustning transporteras av respektive förare då funktionärerna har begränsat med 
utrymme på skotrarna. Fjällveterinären från Strömsund kommer att vara med under 
hela tiden från torsdag till lördag. Prisutdelning kl 15.00 där efter så avslutas de hela 
med bankett kl 19.00 på Utposten.

Säkerhetsutrustning: Tält (minimum vindsäck), sovsäck, yxa/kniv, spade, pannlampa, 
karta Z2, kompass, förstahjälpen för dig och hundarna, solglasögon, tändare/tänd-
stickor, mat till dig och hundarna för alla dagar plus en extra dag, ombyteskläder.

Prisuppgifter: Tävlingsklasser 700 kr, Turklass 400 kr.
Bankett 120 kr/pers, bordsdryck ingår, övrig dryck till självkostnadspris. 
Logi: Rikard Harrysson 070 - 398 25 10 
Anmälan sker till Kristina Widborg Ahlstrand Tlf. 0671 - 200 16   0709 - 634 795
Beaver Trap Trail egen hemsida är: http://www.ot-utpost.se/Våraarrangemang/Bea-
verTrapTrailslädhundstävling/BeaverTrapTrail2011.aspx
Gå gärna in på SPHK Nedre Norras hemsida för information.

Välkomna !

Körde skenande 8-spann
Då Dalia kört hundspann sedan liten har 
hon även hunnit samla på sig en del galna 
minnen, som den gången hon bara var 
tio år och stod på släden till ett 8-spann 
som slet sig.
– Jag skulle köra 4-spann och mina 
föräldrar 8-spann, men panikhaken hade 
frusit för dem och jag skulle bara stå på 
deras broms medan de försökte få upp 
den. Jag hann precis kliva på och stod 
vänd åt fel håll när haken plötsligt gick 
sönder och hundarna stack iväg med ett 
ryck. Ena foten fastnade i bromsen så jag 
kunde inte bromsa heller, jag vägde inte 
så mycket och med ett 8-spann gick det 
väldigt fort!
Hundspannet drog ut över en is där Dalia 
lyckas få loss foten, men den guppiga ytan 
gör att släden välter i farten. Dalia klamrar 
sig ändå fast och ligger på sidan och kör, 
innan hon mirakulöst lyckas få upp släden 
igen. Hon försöker få ner ankaret men 

då det inte finns något fäste på isen, blir 
ankaret slängandes efter släden. 
– Till slut fastnar ankaret i en rot och 
det tar tvärstopp! Jag stod kvar där och 
väntade på mina föräldrar som hamnade 
långt efter då de tog mitt 4-spann. De blev 
jättestolta att jag hade lyckats hålla mig 
kvar och inte tappade spannet. Mina ben 
var helt skakiga och jag valde att åka i 
slädsäcken ett tag innan jag senare bytte 
till mitt eget spann!

Så till Ida Anderssons personliga fråga 
till dig i förra numret, hur vill du satsa på 
hundarna i framtiden?
– Jag vill fortsätta att köra släde och åka 
på så många tävlingar som möjligt, de 
vi hinner, orkar och vill vara med på, 
både i Sverige och utomlands. Jag vill 
köra fler hundar och kanske även prova 
på medeldistans. Sedan har jag ett stort 
framtidsmål också, att någon gång få åka 
till Alaska och tävla i Iditarod, som sägs 
vara världens tuffaste draghundstävling. 
Jag vet inte när det ska bli av, men någon 
gång!

Det är inte bestämt om vi ska fortsätta 
med profilerna även nästa år, men om 
vi gör så, vem vill du i så fall att vi ska 
intervjua och vad är din personliga fråga 
till denna?
– Ta Tanja Tuovila som tävlar för Nedre 
Norra. Jag har inte sett henne ute i år och 
undrar om hon ska fortsätta tävla?

Av Josefin Andersson 

Dalia med spannet på Beaver Trap Trail, en 
medeldistanstävling hon redan hunnit köra tre 
gånger.

Foto: Björn Ramström
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Sommaren är sen länge slut

Vi och våra hundar kan jobba för fullt och här i 
Södra kan vi bara hoppas på en repris av förra årets 
underbara vinter, så att även våra hundar får köra 
släde. I skrivande stund har vi faktiskt redan haft 
lite snö men den försvann lika fort som den kom.

Förhoppningsvis har vi när detta läses genomfört 2 
dragtävlingar, samt en helgträff och i samband med 

detta många nya bekantskaper och trevliga stunder. Men mer om det i nästa nummer.

Det närmar sig även årsmöte (se separat kallelse), denna gång på en ny plats som 
ligger närmare till fler medlemmar i distriktet och förhoppningsvis även möjlighet att 
köra hund i anslutning till årsmötet. Vi hoppas att många dyker upp för att umgås, 
äta lite, och lägga ut riktlinjer för klubbens framtid.

För egen del kommer jag inte sitta kvar som ordförande så detta blir även mitt sista 
nummer som jag skriver i som ordförande för Södra. Vill passa på att tacka för 
förtroendet att få ha varit ordförande under detta år. Men även om jag inte sitter kvar 
som ordförande så kommer vi nog att mötas på olika polarhundsarrangemang runt 
omkring distriktet/Sverige.

/ Torbjörn, avgående ordförande i Södra

Prairie Isle Nayeli Tolinka badar i oktober!    

Foto/ägare: Margareta Kohrtz

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

Kallelse till Årsmöte i SPHK Södra

Den 21 Januari 2011 kl 13:00 på Ullstorps Kursgård
 
Det är dags att lägga ett verksamhetsår till handlingarna och åter igen blicka 
framåt. Vi hoppas på ett stort deltagande från er medlemmar!
 
Dagen börjar ca. kl 12:30 med att Södra bjuder på kaffe och smörgås. Därefter 
följer sedvanliga årsmötesförhandlingar. Trevligt umgänge står vi själva för!
 
En förening är varken mer eller mindre än sina medlemmar så kom hit och 
var delaktig i beslutsprocessen! I samband med årsmötet kommer också våra 
placerade i Distriktsmästerskapet att uppmärksammas. De klasser på Kosta Off 
Snow 2010 som hade minst 3 startande från distriktet kvalificerar sig som DM-
klasser.
 
Motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast 5 dagar innan årsmötet på 
någon av följande adresser: david@erman.nu, SPHK Södra, c/o David Erman, 
Bjälkatorpsv. 35, 370 30 Rödeby.

Fullständiga stämmohandlingar finner du på SPHK Södra hemsida sodra.sphk.
se en vecka innan årsmötet eller på plats vid årsmötet.
 

SPHK Södra önskar alla varmt välkomna! 
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http://www.vastra.sphk.se

Night trail a world of black magic ”Harry” under individuell 
träning med skaklar.
 Foto: Sofia Brännström

Ordförande
Dan Palmblad, dan@palmblad.st

031-69 32 78, 076-141 46 76

Vice ordf.
Mikael Lann, mikael_lann@hotmail.com

070-268 99 01, 076-046 71 51
0511-575 80

Kassör
Anna Palmblad, anna@palmblad.st

031-69 32 78, 070-795 26 88

Sekreterare
Niklas Olsson, niksh1985@hotmail.com

070-142 72 02, 070-203 43 00

Ledamot
Liz Larzzon, lizlarzzon@hotmail.com

0304-512 84, 070- 684 19 26

Suppleant
Mats Jonsson, fat-boy@live.se

070-966 51 65

Suppleant
Marita Johnsson

johnsson.marita@telia.com
0522-66 32 12, 070-215 49 62

Ungdomskommittén    
Therese Hemberg

theres_hemberg@hotmail.com
0528-200 09, 070-964 31 40

Kontaktansvarig / Nya Medlemmar
Marita Ål, 050410544, 0730-41 86 11

Webmaster
Magnus Svernfors

svernfors@bredband.net
031-921579, 0739-394569

Valberedningen
Magnus Svernfors

svernfors@bredband.net 
 031-92 15 79, 0739-39 45 69

Den vintertid nu kommer med lust och 
fägring stor

Så kan man se det om man är motpolspolarhundsä-
gare. Vi går in i vår intensivaste säsong med möjlighet 
att träna ordentligt. Styrelse och övriga ansvariga 
för aktiviteter har haft en givande arbetshelg där vi 
planerat Västras verksamhet det kommande året. Ett 
stort tack till alla medverkande. Vi hälsar även vår 
nya Webmaster Magnus Svernfors välkommen. Han 
vore glad om alla medlemmar som vill ha senaste 
nytt på mejlen skickar in sin adress till honom, det 
kan gälla uppdateringar på hemsidan eller spontana 
dragträffar. Mejla till: svernfors@bredband.net

I september genomfördes en Gröna kortet-kurs 
som var fulltecknad sedan länge. Tack till Ma-
rie S och Anki H som stod för utbildningen 
med assistans av Marita J, Mats J och Linda T. 
Marita J och Jan ordnade en dragträff på Skummes-
lövs sandstrand i oktober. Lena och Marita J hade en 
dag för de som var intresserade av att lära sig spinna 
garn av hundull också i oktober.

Vår kontaktperson för nya medlemmar Marita Åhl 
anordnar nybörjarträffar i november. Ring henne 
för att bestämma vilken dag som kan passa. Titta 
på Västras hemsida för datum och telefonnummer.

Efter detta kommer My Dog-utställningen i Göteborg den 6 till 9 januari 2011 där 
vi har en monter med reklam för våra aktiviteter och våra hundar. Matz Turesson är 
ansvarig för den och tar tacksamt emot hjälp från intresserade som kan tänkas stå i 
montern eller vara med i rasparaden.

Västras Vinterrace 29 januari hoppas vi kunna arrangera i år igen. Plats för racet 
kommer att meddelas senare på hemsidan.

Polardistans kommer att genomföras vecka 10. Se närmare info på Polardistans hem-
sida, www.polardistans.com. Med Björn Zelander som ny tävlingsledare efter Ulla A 
och Anders H. Stort tack till Ulla Och Anders för genomförda tävlingar.

Västra årsmöte kommer att hållas den 3 april 2011 klockan 12 på Hjärtumsgården 
i Hjärtum. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna med kaffe och smörgås. Passar 
samtidigt på att slå ett slag för SPHK’s årsmöte som Västra arrangerar på Simmatorp 
den 21 maj 2011. Vi kommer att genomföra en officiell polarhundsutställning innan 
årsmötet.

Som avslutning ett stort tack till alla medlemmar för det här året.

Polarfarare Palmblad 

Vill du uppleva ett riktigt Polaräventyr?

Anmäl dig som funktionär för Polardistans  
7 -11 MARS 2011 (v. 10)

En möjlighet att vara med om en långdistanstävling utan att behöva träna 
innan. Du får en unik inblick i tävlingen och skaffar dig erfarenhet inför 

kommande utmaningar. 

Läs Fridas och Christinas berättelse på Polardistans hemsida under rubriken: 
Vill du bli funktionär/Berättelser 

För mer info: http://www.polardistans.com
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Västras Polarhundshelg i Simmatorp med officiell utställning 
och barmarks”race”

Vi hade verkligen vädergudarna på vår 
sida i år. För det var strålande solsken un-
der utställningen på lördagen, men ändå 
inte för varmt att köra våra race tidigt 
nästa morgon. Allt man kan be om alltså! 
Ja, 120 polarhundar till utställningen (va-
rav 15 Grönlandshundar) är ju inte helt 
fel det heller. 

På fotot till vänster BIS BRUKS SE UCH 
SV-10 Silent Ridge Decoy Of Snow (AM) 
med ägaren Henrik Emanuelsson och 
domarna Jesper Andersson och Karsten 
Grönås.

Nytt för i år var poängpromenader, 
klickerkurser och hundmassage och det 
verkade vara uppskattat. Liksom grillad 
korv och hamburgare som vändes på 
löpande band av grillmästarna. Kaffe-
tillbehören gick inte heller av för hackor, 
undertecknad var där själv flera gånger 
och handlade kladdkaka.

Och över femtio ekipage deltog i våra 
olika barmarksrace. Fast Suggarundan 
var i en behaglig snigelfart även i år. Alla 
pauser uppmuntrades ivrigt. Till vänster 
ser vi den ansvariga chefssuggan Anki och 
hennes Mini.

Här har vi vinnande afrosuggan i match-
ande dresser anpassade speciellt för en 
polarhundstävling.

Barnen var representerade med Barn med 
hund. Och vi tog upp en gammal tradi-
tion med Barn med hund på trejuling runt 
herrgårdens gräsplan. Till höger ser vi den 
framtida tillväxten av både polarhundar 
och handlers tryggad genom Chanook 
och Zerena (med lite hjälp av pappa José 
Perez).

Stort tack till alla som kom och gjorde 
helgen så trevlig! Både deltagare och 
underbara klubbkompisar att jobba till-
sammans med. 

Till höger syns Max och grönlandshunden 
Kalallit´s Born To Run Kimiq startklara 
för barnracet, assisterade av mamma Ma-
ria Lütken.

Vi syns nästa år och hoppas att vi får en 
lika rolig träff då!

Vid pennan  
Anna Palmblad

Fler bilder och resultat hittar du på vår 
hemsida: www.sphk.se/vastra/
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Välkomna till SPHK Västras monter på MYDOG 
6-9 januari 2011

på Svenska Mässan i Göteborg

Har du möjlighet att hjälpa till så kontakta Matz Turesson;
matsmaria@swipnet.se

Västra distriktet kallar till årsmöte
söndagen den 3 april 2011 

på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Mötet börjar klockan 12.00
Vi bjuder på fika

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens sekre-

terare Niklas Olsson tillhanda senast 3 mars 2011.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Ska jag hjälpa dig loss kompis  Snow Shadow`s First Born Star (Volki) busar med Snowstreams 
Viola Elatior (Tior) i Jämtlandsfjällen.                                                    Foto: Petter hillborg
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Ett år har snart gått och många är de som ska hyl-
las för fina insatser i distriktet. Jag tänker då inte 
enbart på tävlingsresultat som hundarna har åstad-
kommit utan kanske mera på det fina engagemang 
som medlemmarna i vårt distrikt har visat i arbetet 
med de olika arrangemangen som har genomförts. 
Året började med öppet klubbmästerskap i slutet 
på januari, en tävling som har börjat få några år 
på nacken. Många medlemmar lade ner mycket tid 
av sin ledighet på att få det arrangemanget i hamn.

Sedan genomförde medlemmarna den så länge emotsedda fjällsvängen ”Fjälläventyret”. 
En happening som började planeras redan sommaren 2009. Den första förberedande 
träffen som vi hade då, engagerade dryga 20-talet intresserade. Efter ytterligare 
förberedande träffar var vi ett gäng på ca. 10 personer som praktiserade det vi hade 
lärt oss. Vi tog våra hundar och packning och drog till fjälls. Jag har förstått att det 
var mycket lärorikt och uppskattat av många som var med. Det blir da capo på det i 
vinter. Håll koll på hemsidan för mer info.

Våren kom och det normala brukar vara att klubbens aktiviteter går ner när bar-
marksperioden kommer. Men inte för mälardalingarna. De tog tag i nästa projekt 
hemma hos vår kassör, Kariitta och hennes man Anders. Agility och rallylydnad stod 
på programmet. För att det skulle kunna genomföras krävdes lite annat material än 
skyltar och avspärrningsnät, snö och slädar. En fullastad pickup med släp innehållande 
bockar, hinder, balansbrädor, ringar m.m. var sådant som måste till för att det skulle 
bli något för deltagarna att bita i. I sol och försommarvärme fick hundarna träna sina 
hjärnor mer än det fysiska, och det kändes rätt.

Innan nämnda träff, gick traditionsenligt distriktets vårutställning av stapeln den 13 
maj. Jag erinrar mig att den fanns på schemat redan på den tiden då jag kom med i 

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

Alaskan malamuten Cahppes Chekok ”Check”.
 Foto: Mia Karacs

SPHK omkring 1979-1980. Utställningen var då ett samarrangemang mellan Nora 
Brukshundklubb och Svenska Polarhundklubben och hade funnits med på agendan 
även långt tidigare. Snacka om tradition och en utställning att värna om och puffa för 
även i framtiden. Tack tjejer som planerade och hjälpte till att genomföra utställningen.
Jag fick ett mejl, kort efter en av de förberedande träffarna som vi hade i anslutning till 
”Fjälläventyret”, signerat Marjut. Hon hade planerat den samlingen som genomfördes 
för att vi skulle lära oss att orientera inför fjällturen. Efter den träffen kom mejlet 
ifråga där hon undrade om inte styrelsen kunde sanktionera en träningsträff någon 
gång i omgivningarna där hon bodde. Det skulle finnas bra vägnät att köra på. Sagt 
och gjort så bestämdes datum för tillfället att träna till den 18 – 19 sep. Vi var ingen 
stor skara som kom men vad gör det? Det är initiativet från en enskild medlem som 
ska hyllas. Det var ett bra initiativ med mindre snack och ett överflöd av verkstad.

Så ska distriktet drivas
Kenth

Kallelse

till årsmöte för medlemmar i 
Svenska Polarhundklubbens distrikt Mälardalen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas lördag den 5 mars år 2011 
kl.12:00.

Platsen för årsmötet är Märsta-Sigtuna Brukshundklubb, Brobybacka.
Koordinater enl. WGS 84: N59 grader 37.584 minuter E17 grader 52.771 minuter
Koordinater enl. WGS 84-decimaler: 59,62639. 17,87951
Koordinater enl. RT 90: 6613645, 1617040
Koordinater enl. SWEREF 99: 6613326, 662387

Verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning, revisorernas 
berättelse, valberedningens förslag och övriga handlingar i ärenden som ska be-
handlas vid årsmötet kommer att finnas tillgängliga två veckor före mötet.

Den som önskar beställa handlingarna kan göra det av sekreterare Anders Lars-
son, tel. 08-59143382, mobil 070-2183916, e-post: alars@telia.com  

Motioner till årsmötet ska vara skriftliga och ha inkommit till styrelsen senast fyra 
veckor före ordinarie årsmöte.

Styrelsen 
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En ny träffpunkt för mälardalare, Skäggesta, Åkers Styckebruk

Medlemmar i distrikt Mälardalen har träffats för att ge hundarna en liten försmak av 
vad som komma skall. Det var ett 10-tal medlemmar som nappade på den inbjudan 
till träningsträff som styrelsen informerat om på distriktets hemsida. En tidig höstträff 
med barmarkskörning på programmet kan på grund av vädret vara nog så prövande 
för hundar och utrustning. Det är sällan som det bjuds på uppehållsväder med hög 
och sval luft vid barmarksarrangemang på hösten. Istället brukar det vara ostadigt, 
varmt och risk för regn. Så också den här gången men det hindrade inte någon av de 
som var där, att sela på hundarna, koppla i dem framför cyklar och vagnar och dra 
iväg på slingrande grusvägar. 

Marjut Johansson, malamuteägare tillika lapphundsägare, bosatt i Åkers Styckebruk 
var värd för träffen. Åkers Styckebruk är ett brukssamhälle som ligger strax söder om 
E-20 mellan Södertälje och Strängnäs. Intill Skäggesta vandrarhem alldeles utanför 
samhället välkomnade hon oss med information om förutsättningarna och kartkopior 
över träningsområdet. Utöver de tre distanser som var snitslade och inritade på kartan 
så kunde den som så önskade köra flera mil på fina grusvägar. Platsen erbjuder nästan 
obegränsade träningsmöjligheter. Trots närheten till Stockholm, ca. 7 mil, så var det 
praktiskt taget ingen biltrafik i området. 

Det regn som hela tiden hotade att falla när vi som minst av allt ville ha det skonade 
oss fram till lunchtid. Då hade de flesta redan kört och därmed också klarat sig ifrån 
att ta hand om smutsiga hundar och utrustning efter rundan. Annars brukar det alltid 
vara facit efter en avslutad regntur. Om underlaget har varit blöta grusvägar brukar 
färgteckningen på hundarna vara en annan vid målgång jämfört med hur de såg ut 
vid starten. Som förare kommer man i mål som en kammoflagemålad marinkårssoldat 
och nära anhöriga frågar vad man har gjort. Varför har ingen utvecklat stänkskydd? 
Det finns ju tossor till hundar.

Till sist kom regnet och vi sökte skydd under träden. Ett kort rådslag och Robert Frick 
kontaktade värden för vandrarhemmet som öppnade ett rum där alla kunde vara 
under eftermiddagen. Utan att själv delta då, har jag förstått att det var intressanta 
resonemang om kommande säsongs aktiviteter som fördes. Intryck från den gångna 
vintersäsongen präglade samtalen. 

Vi som var där enades om att försöka utveckla träffen och på så vis locka några fler 
att komma nästa gång det är dags. Området är bra med övernattningsmöjligheter 
på vandrarhemmet och många mil med hundkörarvänliga skogsbilvägar. Marjut har 
gjort en fin insats för distriktet och dess medlemmar. Hon har öppnat dörren till en 
ny bra plats att träffas på.

Vi bugar och tackar
styrelsen, SPHK Mälardalen              

Svenska Polarhundklubben, distrikt Mälardalen
inbjuder till tävling för renrasiga polarhundar.

Datum: 29 -30 januari 2011
Plats: Hamra, Ljusdals kommun

Klasser
Slädhundstil B- och C-hundar
Juniorer     5 km
4-spann     2 x 10 km 
6-spann     2 x 10 km 
4-spann     2 x 30 km
6-spann     2 x 30 km
8-spann     2 x 30 km
”prova på”    5 eller 10 km

Nordisk stil, damer och herrar, B- och C-hundar
1-spann, flerspann för juniorer  5 km  
1-spann, flerspann    2x10 km  
1-spann, flerspann   2x30 km
1-spann, flerspann ”prova på”  5 km  
1-spann, flerspann ”prova på”  10 km
Linkörning    5 eller 10 km

Vikter i släden eller pulkan enligt rasklubbarnas meriteringsregler.
För juniorer som deltar i klassen slädhundstil är hjälm obligatorisk.

Anmälan skickas till Anders Larsson, Sofielund, 195 92 Märsta. Tel. 08-59143382 
eller 070-2183916. Anmälan per e-post till alars@telia.com
Anmälningsavgiften 500 kr (junior 250 kr, ”prova på” 400 kr) betalas till Svens-
ka Polarhundklubben, distrikt mälardalens plusgiro 293110-3. Sista dag för be-
talning och anmälan 10 januari 2011. Efteranmälan mot tillägg av 100 kr. För 
mer information, kontakta Anders, 08-59143382 eller070-2183916. Arrangö-
ren förbehåller sig rätten att från tävlingsprogrammet stryka distans(er) och eller 
klass(er) om det är för få anmälda i en klass eller distans.

LOGI: Boende i vandrarhem Hamra skola, kontakta Anders , 08-59143382 eller 
070-2183916.  
LOGI: Hamra vildmarkcenter & stugby, kontakta Christina eller Stefan, 0657-
35086 eller 070- 3213350
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Vagnsrace Arboga – Oktober 2010

Helgen den 9-10 oktober arrangerade Mälardalen en träff i Herrfallet Arboga, med 
en välbesökt utställning på lördan och ett uppskattat vagnsrace på söndan. På en 
cirka två kilometer lång bana gjorde då de 18 ekipagen upp om placeringarna, där 
alla klasser och raser slogs ihop till en och mötte varandra! 

Topp5 togs hem av följande 
personer: 
1:a Jocke Pettersson, tid 04:42, 
2:a Mathias Ellsäter, 05:53, 
3:a Britta Agardh, 05:54, 
4:a Niklas Olsson, 06:03, 
5:a Kariitta Ryttinger, 06:13. 

Här följer lite blandade bilder på 
de deltagande ekipagen!

Foto: 
Josefin Andersson & 

Susanne Nilsson

Niklas Olsson

Kariitta Ryttinger

Jocke Pettersson

Fredrik Petri

Robert Persson

Christer Johansson

Anders Larsson

Kenth Hjelm
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Ordförande
 Cecilia Lönnberg, 0248-401 27 

cecilia.lonnberg@leksand.se

Sekreterare 
Susanne Simonsson, 

Kassör 
Ulf Jönsson, 0303-525 04

Ord ledamöter 
Ann Johansson, 0278-262 31 

inasmatte@hotmail.com 
Petter Hillborg 

Suppleanter 
Evelina Dawidowska, 0258-59 99 99

swelinka@spray.se 
Stefan Johansson, 0278-262 31

inasmatte@hotmail.com

Ungdomsansvarig 
Joakim Sjöblom, 023-723 23 35

eller 073-821 80 30
sjoblom_joakim@hotmail.com 

Mediaansv. & Webbmaster 
Mats Gelotte, 0247-332 41 

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

www.sphk.se/gavledala

Mördarbacksdraget.
Foto: Petter Hillborg

Hej alla gävledalingar!

Nu väntar en fullmatad och härlig vintersäsong! 
Jag ser fram emot glada hundar framför släden, 
gnistrande vit snö, sol, blå himmel, och rimfrost 
på träden. Äntligen vinter! (elräkningen och krång-
lande bilar försöker jag förtränga så länge det går) 
Jag hann precis måla mitt sommarprojekt, den nya 
hundgården, med falu rödfärg innan vintern kom 
hit till Dalarna. Men marginalen var lika stor som 
bredden på en myggas ögonbryn, som vi säger här 
i Rättvik. Och ja, det mesta av slyn i fårhagen är 
bortrensad, men inte allt.

Gävle Dala har inlett ett samarbete med Ryssjöns 
Slädhundsklubb. Eftersom många av deras med-
lemmar också är våra medlemmar hoppas vi att ett 
samarbete kommer att gynna båda klubbar. Sam-
arbetet innebär att  alla gävledalingar har rätt att 
köra hund på ryssjöns spårsystem från 1:a januari 
2011 och övernatta i deras klubbstuga. (Dieseln till 
uppvärmningen får man naturligtvis ha med sig själv, 
kontakt & ”bokning” Mona Sjöö  0243-232625) 
Vi kommer också att anordna en tävling tillsam-
mans som heter Ryssjön Open, i skrivande stund en 
meriterande tävling för siberian husky och samojed. 
Den minnesgode klubbmedlemmen kommer ihåg att 
rasmästerskapet för siberian husky gick i Ryssjön för 
ett antal år sedan. Nu som då är det Gert Eriksson, 

tillsammans med medhjälpare från båda klubbarna, som basar för spåren. Tidtagnings-
systemet är likadant som på Shamdraget. Vi provade det under Mördarbacksdraget 
och det fungerade bra. Du hittar inbjudan på annan plats i tidningen.

Jag vill också pusha för 2011 års omgång av Fäboddraget. Tävlingen är flyttad från 
Koppången till Hamra och är ett samarbete med Kent Hjelm och Anders Larsson i 
SPHK Mälardalen som gentilt nog har lovat att hjälpa oss med spåren. Fäboddrags-
kommittén med Kari-Mette i spetsen utlovar ett fäboddrag efter nygammalt koncept 
där priset naturligtvis är den traditionella gustavspinglan. Årets fäboddrag är en me-
riterande tävling för samojed. Inbjudan finns på annan plats i tidningen.

Så återstår för mig att önska alla ett gott nytt år och hoppas att vi träffas på någon av 
våra träffar. Det är lätt att känna sig lite obekväm första gångerna när man kommer 
som grön nybörjare, men gör inte det. Alla har vi varit nybörjare någon gång, och 
jag lovar, om man bjuder lite på sig själv hjälper även de duktiga tävlingsförarna till. 
Hör av dig om du behöver hjälp med att komma igång, jag lånar gärna ut det jag har 
i form av utrustning åt den som vill prova på.

Ha en bra vinter så träffas vi på årsmötet i april/Cecilia

SPHK Gävle Dala inbjuder till Trettondagsträff

i samarbete med Ryssjöns SHK

Plats: Klubbstugan och spårsystemet i Ryssjön (ca 4 mil från Falun,
5 km från Svartnäs)

När? Trettondagen torsdag 6:e januari. Kom på förmiddagen.

Om myrarna har hunnit frysa till blir det en härlig start på säsongen 
för både tvåbenta och fyrbenta att träffas och köra på fina spår i 

Ryssjön.

Kontaktperson och vägbeskrivning: Cecilia Lönnberg  072-21 31 327

Välkomna!!
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SPHK Gävle Dala inbjuder till Nyårsrace

När? 1:a januari 2011 kl.11.00

Var? Helgbosjön (om det finns is och snö)

Distans: 4,5 km som körs ett eller två varv

Aktiviteter: Vi kör hund, pratar hund, grillar korv och njuter av snö, 
sol och ivriga arbetsglada hundar, ett sätt för dej som är ny att 

träffa likasinnade, pröva på ”tävling” på en vanlig träff och för den 
mer erfarne att träna unghundar eller testa nya ledarhundar.

kontaktperson: Lars Gustavsson  0247-70002

Alla är hjärligt välkomna!!

Funktionärer sökes

SPHK Gävle-Dala söker funktionärer till Ryssjön Open den 5-6 mars
och till Fäboddraget den 12-13 mars.

Inga förkunskaper krävs.
Är du intresserad kontakta Petter Hillborg på tel. 026-163111. 

SPHK Gävle Dala kallar till Årsmöte 3:e april

Plats: bystugan i Dalbyn (5 km från Furudal)
Tid: kl 11

Klubben bjuder på smaskig smörgåstårta och sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren 

Ann Johansson, Växbovägen 114, 821 51 Bollnäs till handa senast 14:e 
mars. Glöm inte skriva under motionen innan du skickar den.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

SPHK Gävle Dala inbjuder till KM Ryssjön Open 5-6 mars 2011
I samarbete med Ryssjöns SHK

För A-, B- och C-hundar körs tävlingen enligt IFSS regelverk + nationella till-
läggsreglerna. Undantag är de polarhundsraser som meriterar vid tävlingen. Då 
gäller vikter m.m. enligt SPHK’s gällande meriteringsregler.

Tävlingen är ett meriteringstillfälle i sprint (ej 2 x 6 km eller 2 x 32 km)  för 
siberian husky. 
Tävlingen är ett meriteringstillfälle för samojed (ej 2 x 6 km) för polarhundstest 
A och B, samt polarhundsprov 2.

Anmälningsavgift: 650 kr. Om du bara vill delta en dag gäller halva avgiften 325 kr.
Anmälan: helst via SDSF’s nätanmälan eller direkt till tävlingsledaren för de klas-
ser som inte finns där via mail     cecilia.lonnberg@leksand.se   tel.   072-2131327
Sista anmälningsdag: Måndag  21:a februari 2011
Sista betalningsdag: Fredag 25:e februari 2011   SPHK GD pg  93 24 27-8 

Hundar: A-, B- och C-hundar
Klasser: 2 –spann släde: 6 km (ej meriterande) vuxna, ungdomar, juniorer
 4-spann släde: 11,5 km   
 6-spann  släde: 15 km
 8-spann släde: 17 km  
 1-spann pulka: 11,5 km (1 dag)   1–spann lina: 11,5 km  (1 dag) 
 2 x 32 km  släde:  4-8 hundar
 2 x 32 km pulka: 1-4 hundar
Vid få anmälningar i någon klass kan klasser komma att slås ihop.

PM och startlista läggs ut på SDSF’s hemsida samt SPHK Gävle Dalas hemsida  ca. 
1 vecka innan tävlingen. Om du vill att vi skickar PM + startlista via mail eller post 
var god ange detta vid anmälan till tävlingsledaren  cecilia.lonnberg@leksand.se 

Middag lördag kväll: Bokas enligt beskrivning. Meny och priser läggs ut på Gävle 
Dalas hemsida ca. 1 månad innan tävlingen.

Boende:  Folkets hus Svartnäs  50 kr/natt hårt underlag  bokning  Mona Sjöö 
0243-23 26 25

 Svartnäs Pensionat  tel.  0246-211 70
 Jädraås Herrgård:  0297-451 65  (även vandrarhem)

Alla är hjärtligt välkomna!
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Fäboddraget
Hamra 12-13 mars 2011

Banlängd:
2 x 30 km. Släd- och pulkastil. 
2 x 15 km.Släd-och pulkastil.
Även linklass båda distanser. 

Junior : 
2 x 15 km. Lina- , släd- och pulkastil.

Öppen tävling. Gemensam start.

Den traditionsenliga Gustavspinglan i deltagarpris för genomfört distans.

Sista anmälningsdag: 
27 feb. via draghundsportförbundets hemsida.

Anmälningsavgift: 
600;- (Vid efteranmälan tillkommer 100;-)

Plusgiro: SPHK Gävle-Dala 93 24 27-8
OBS!  Uppge antal tidigare körda Fäboddrag vid anmälan.

Information:
Kenth Hjelm, 0657 35235, irkes@telia.com

Kari-Mette Sundal 073-181 49 77, kari-mette@telia.com

Ytterligare information om banan, logi och gemensam middag lördag kväll 
kommer att finnas på SPHK Gävle-Dalas hemsida.

Vällkomna till en trevlig hundkörarhelg önskar 
SPHK Gävle-Dala i samarbete med SPHK Mälardalen

Mördarbacksdraget
Den 10 oktober anordnade SPHK Gävle-
Dala Mördarbacksdraget, på Lugnet i Fa-
lun. Banan var i år något omlagd eftersom 
man håller på med grävarbeten. Man ska 
förbättra banorna och bland annat lägga 
ner nya rör till snökanoner tills Falun ska 
stå värd för skid-VM 2015.  

Banan fanns i två längder, 2,5 kilometer 
för Linlöpningsklassen och 5 kilometer för 
övriga klasser 1-spann och 2-spann cykel 
och kickbike och vagnsklass med 4-spann. 
I princip gick det uppför halva sträckan 
för att sedan vända nerför berget mot mål. 
En krävande bana, vilket syntes särskilt 
för dom som tävlade med kickbike. I mål 
såg dom ut att ha tagit i ordentligt och de 
flesta var rätt rosiga om kinderna. 

Till denna barmarkstävling är alla väl-
komna. För många var det deras första 
tävling, andra är vana tävlingsåkare. Även 
bland hundarna är bredden stor. Den 
största malamuten väger ca. 50 kilo ner till 
dvärgpinscherns matchvikt på 6 kilo. Alla 
kan delta på sitt sätt och när tävlingen är 
över visar det sig att oavsett om man liten 
eller stor, van eller ovan så tar de flesta sig 
runt banan. I målfållan är den vanligaste 
kommentaren - Så roligt det var!

Efter målgången fanns det tid att disku-
tera och berätta. Om utrustningen som 
trasslade eller gick sönder, om hundar 
som skött sig otroligt bra eller mindre bra. 
Eller vad sägs om hundarna som drog ner 
husse i bäcken eller om hunden som kröp 
ur sin sele inte mindre än tre gånger? Men 
som en deltagare konstaterade - Man får 
inte glömma bort att hundar är hundar. 
Man vet aldrig riktigt vad dom är på för 
humör eller vilken dagsform dom har. 
Nästa gång går det så bra att dom slår en 
med förvåning!

Före prisutdelningen passade tävlings-
domaren, Åke Zaring, på att berömma 
förarna. Åke har lång erfarenhet av hund-
sport och har själv både tävlat och ar-
rangerat draghundstävlingar. Tekniken för 
utrustningen har verkligen gått framåt och 
likaså säkerhetstänkandet för hundarna. 
Han berättade att han för varje tävling får 
mindre att anmärka på och tycker det är 
roligt att förarna blir allt kunnigare.

Sen led denna korta oktoberdag mot sitt 
slut och för en del väntade en rätt lång resa 
hem. Men nöjda och belåtna med dagen, 
får man hoppas.

Text: Ann Johansson, SPHK GävleDala
Fotograf: Petter Hillborg
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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
Inger Christoffersson

0682-22003, 076-1410232
inger.christoffersson@spray.se

Ledamot
Konrad Hammarberg

0680-30133, 076-8090133
stensasen@telia.com

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

Ny säsong med många aktiva medlemmar

Denna vecka har vintern gjort nedslag med snö och 
mycket is. Den vita duken lyser upp den mörka 
tillvaron i november och man ser på hundarna att 
de verkligen föredrar snö framför barmark. Vi är nu 
framme vid det sista numret av tidningen Polarhun-
den och vi skall snart gå över till ett nytt år, säsongen 
har nu börjat och vi kan välja och vraka bland de 
aktiviteter vi vill utöva i vårt stora distrikt. Här finns 
det något för alla som utövar vår härliga sport.  

Sollefteå och Bjurholm blir nya värdar för NN:s 
utställningar
Vi har under hösten jobbat febrilt med att förnya vår 
utställningssektor och vi har lyckats träffa fem nya 
personer som verkligen brinner för dessa uppgifter 
och det känns toppen! 

Utställningsorter år 2011 blir Bjurholm på våren 
och Sollefteå på hösten. Vi vill inför kommande år 
även finnas på andra platser i vårt stora distrikt och 
provar oss nu fram. 

Camilla Eklund blir ny utställningsansvarig i Nedre 
Norra. Hon kommer tillsammans med Anna An-
dersson, Angelika Edlund, Ulrica Sehlin och Louise 
Bonta att arbeta tillsammans med utställningarna. 
I Sollefteå bor Camilla, Anna och Angelika medan 

Frv: Caroline Hoffman Jönsson, Dalia Ramström och Carin 
Thonberg på stämman 2010, tar emot pris för flest antal star-
tade i B- och C-gruppen arrangörscupen i SDSF.

Ulrica bor i Långsele och Louise i Bjurholm. Styrelsen ser fram emot ett gott samar-
bete med utställningsgruppen och tillönskar dem lycka till inför sina nya spännande 
arbetsuppgifter.

Barmark i Mora
För andra året i rad arrangeras SM i barmark på orten Mora som ligger i Gävle Dalas 
distrikt. Inför årets tävling har man sett över banorna och sett till att de är säkra för 
alla vagnar och det är verkligen kvalitet på alla plan och på arrangörerna, Mora BK, 
som gör ett fantastiskt SM. Många polarhundar fanns med och representerade, och 
det kändes mycket bra och förhoppningsvis kan vi kanske försöka öka polarhunds-
deltagandet ännu mer nästa år.

SDSF-stämma
Svenska Draghundsportförbundet hade som vanligt sin stämma den sista helgen i 
oktober på Arlandastad. Det var få motioner men med mycket stort innehåll. Den 
ena handlade om Idrottslyftet som gör det möjligt för draghundsporten att ha sina 
ungdomsaktiviteter ute i klubbarna. Pengar från Idrottslyftet ansöks hos SDSF och 
går oavkortat till ungdomsverksamheten. 

Tävlingsreglerna i IFSS, International Federation kommer inför säsongen 2011-2012 
att ändras, bland annat för åldersklasserna för ungdomar och vilka klasser de skall 
delta i, läs mer på SDSF’s hemsida, SDSF-nytt. Avsikten är att man har försökt att 
eftersträva samma regler för både släde- och nordiskt stil.  Under punkten utmärkelser 
fick Nedre Norra diplom för att man haft flest starter i B- och C-cupen 2009-2010.

Ungdomsträff  på SDSF-stämman och läger för ungdomar 2011
Under stämman hade även SPHK’s ungdomsansvarige, Caroline Hoffman Jönsson, 
ordnat en ungdomsträff för alla de sex disktrikens ungdomsansvariga. Carin Thonberg 
representerade Nedre Norra och Dalia Ramström deltog som ”ung på stämman” där 
man ger de yngre möjlighet att utöka sina kunskaper i hur föreningslivet fungerar, 
en god tanke för framtiden.  Ungdomsverksamheten i vårt distrikt är mycket aktiv 
och Kristina Widborg Ahlstrand och Carin Thonberg (vikarie för Tina Jönsson) job-
bar vidare på att den skall bli ännu bättre och vecka 1 2011 stundar ett efterlängtat 
ungdomsläger på Tåsjöberget. 

”Mats minne”
På Rasspecialen i Bjursås 11-12 september 2010 tilldelas Agnes Christoffersson 
ungdomsstipendiet till minne av Mats Eriksson. Mats Eriksson var en mycket duk-
tig och extrem tävlingsmänniska som hade sin karriär inom sporten under 90-talet 
och fortsatte in på 2000-talet. Mats trivdes bäst i 8-spannsklassen och han var 
nästan alltid i täten av resultatlistan. Han levde mycket för sin familj och hundarna 
men i mitten av 2000-talet blev han sjuk och avled efter en hjärntumör. Styrelsen 
för Siberian husky-klubben har valt att instifta detta ungdomspris till hans minne.     
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Nya Nordic Open och Polarhundmästerskapet/ NN:s KM 2011 och Årsmöte
Vi kommer att göra en rivstart vecka 3 med Nya Nordic Open i Åsarna. Förra året 
blev det ett av årets största tävlingar för hela landet och nu hoppas Janne Nordlöf och 
Jessica Olofsson som skall sköta spakarna att tävlingen skall växa ännu mer. Nedre 
Norra har även fått äran att arrangera årets upplaga av Polarhundmästerskapet i 
Åsarna. Detta mästerskap har tidigare haft sin plats i Åsarna i nästan tio års tid fram 
till för några år sedan. Nu är det dags för Åsarna igen som är en väldigt populär plats 
och många vet exakt ordningen när man anländer inför tävlingen. Vi hoppas på lika 
god uppslutning inför detta år när vi även valt att lägga vårt eget KM i samma tävling 
och på lördagskvällen årsmöte på Åsarna Skicenter.

Nyhet för ungdomar på nästa års upplaga av Beaver Trap Trail
Nytt för säsongen är att det kommer att finnas en ungdomsgrupp på Beaver Trap Trail, 
BTT, vecka 13 i Norråker. Där kommer ungdomarna att ges möjlighet att under tre 
dagar vara ute på fjället under ordnade former. Denna mycket goda idé kom från Björn 
Ramström förra året. Vi hoppas att det denna säsong anmäler sig många intresserade 
ungdomar. Titta gärna in på vår separata inbjudan om BTT för ungdomar!

Alla är välkomna till alla våra arrangemang men speciellt välkomna är våra medlem-
mar i Nedre Norra. Nu börjar en ny säsong med nya möjligheter. Har ni har några 
nya idéer eller andra synpunkter är ni välkomna att höra av er. 

Nu vill vi alla i styrelsen önska ER alla en riktigt 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Kallelse till årsmöte för SPHK Nedre Norra 2011 
OBS! NYTT datum

Styrelsen för SPHK Nedre Norra kallar härmed till ordinarie årsmöte.

Plats Åsarna, Skicenter
Tid Lördag den 6 februari c:a kl. 17.00.

Mer information och handlingar anslås på hemsidan senast den 15 januari 
2011.

SPHK NN:s KM kommer också att köras denna helg, i samband med 
Polarhundsmästerskapen.

Välkomna

Nya Nordic Open i Åsarna

2011 01 14-16

SPHK Nedre Norra inbjuder till draghundstävling, med grupp A, 
B och C i samtliga klasser, slädhunds- och nordisk stil, i Åsarna. 

IFSS regelverk med tillägg av våra nationella regler gäller för grupp A och grupp 
B med undantag för de polara raserna. WSA regelverk gäller för de polara raserna 
i grupp B och grupp C.

Anmälningar via SDSF´s tävlingskalender där ytterligare uppgifter finns att tillgå, 
även tävlings-PM kommer att läggas ut på tävlingskalendern.

Anmälningsavgift 700:-  i samtliga klasser utom för OY och ev. ungdomsklasser 
som tävlar utan anm.avgift.

Följande slädhundsklasser gäller: OY, 4J, 4S, 6S, 8S, US, LMD och UMD
Nordisk stil gäller: Pulka, sprint och distans samt linkörning sprint

Både i släde och Nordisk stil är varje dag 1 heat, således omfattas tävlingen av 
3 heat (ett per dag ). 

Anmälningsavgift 700:-  i samtliga klasser utom för OY och ev ungdomsklasser 
som tävlar utan anm.avgift.

Sista anmälnings- och betalningsdag 2011 01 09. Insättes på pg 69074-3, adressat 
SPHK Nedre Norra. Inga efteranmälningar emottages.
Har betalning ej inkommit till 110109 kommer ni ej att finnas med på startlistan, 
trots anmälan.

Logibokning sker hos Åsarna Skicenter 0687-302 30 www.asarnaskicenter.se 

Upplysningar om arrangemanget lämnas av Jan Nordlöf  070 584 24 41 eller 
jan.nordlof@gmail.com

IFSS regelverk med tillägg av våra nationella regler gäller för samtliga klasser. 
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Polarhundsmästerskapen

2011 02 05-06

SPHK Nedre Norra inbjuder till draghundstävling, 
med renrasiga polarhundar, grupp B och C, slädhunds- och 

nordisk stil, i Åsarna.

IFSS regelverk med tillägg av våra nationella regler gäller för båda grupperna. 
I pulkastil är anspänning i dubbla led tillåtet.

Anmälningar via SDSF´s tävlingskalender där ytterligare uppgifter finns att tillgå, 
även tävlings-PM kommer att läggas ut på tävlingskalendern.
Anmälan från andra länder direkt till Jan Nordlöf via mail enligt adress nedan.

Anmälningsavgift 700:- i samtliga klasser utom för ÄJ, YJ, HD12  som tävlar 
utan anm.avgift.

Följande slädhundsklasser gäller: 
Sprint:YJ-5, ÄJ-10, 2sp-5, 4sp-10, 6sp-15, 8sp-18
MD: 4sp-44 endast grupp B, 6sp-44, Obegr-44 

Nordisk stil lördag: Pulka: WP1(D21)-15 1 hund, MP1(H21)-15, 
Nordisk stil söndag: Lina: MWSY(HD12)-5 1 hund, MWSJ17(HD17)-10 1 hund, 
WS1(D21)-10 1 hund, MS1(H21)-10 1 hund.
Nordisk stil söndag: Pulka WP4(D21)-24 1-4 hundar, MP4(H21)-24 1-4 hundar 

I släde är varje dag 1 heat, således omfattas tävlingen av 2 heat (ett per dag ). 

Sista anmälnings- och betalningsdag 2011 01 28. Insättes på pg 69074-3 , adressat 
SPHK Nedre Norra. Inga efteranmälningar emottages.
Har betalning ej inkommit till 110128 kommer ni ej att finnas med på startlistan, 
trots anmälan.

Logibokning sker hos Åsarna Skicenter 0687-302 30 www.asarnaskicenter.se 

Upplysningar om arrangemanget lämnas av Jan Nordlöf  070 584 24 41 eller 
jan.nordlof@gmail.com      

Inbjudan till Polarhundtest A för samojeder
Plats: Elljusspåret Bjurholm, Västerbotten

Datum: 26 mars 2011

Anmälan och frågor: Louise Bonta, louise.bonta@telia.com, tel. 070-
221 07 30, 0932-260 09

Sista anmälningsdag: 16 mars 2011

Pris: 175 kronor. Kontant betalning på plats. 

Övrig information: Testet kan avläggas på något av nedanstående 
två alternativ.

1. Hunden ska testas i pulkastil, enspann. Vikter enligt nedan.
Distans: 10 km
Godkänd tid: Max 1 timme

2. Hunden ska testas i slädhundstil, enspann. Vikter enligt nedan.
Distans: 10 km
Godkänd tid: Max 1 timme

För samojed gäller följande vikter för tik 15 kg och för hane 20 kg. 
Meriteringsblankett skall vara ifylld och inlämnad före start. Blankett 
finns att hämta på www.sphk.se, under ”dokument”. 

Medlemskap i SKK eller SPHK fordras. Licens och grönt kort gäller för 
att starta. Ta med hundens registreringsbevis och vaccinationspapper.

PM med resväg, antal startande, starttid kommer senare.

Välkommen!
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Hejsan

Ja då har hösten passerat och vintern börjat lägga 
sitt vita täcke över vårt land. Gott tycker en, andra 
vill att det väntar lite till. 

Vi i Övre Norra hoppas att flera av våra medlemmar 
kommer på våra arrangemang under säsongen.
Första tävlingen är Kiruna Slädhundklubbs Öppna 
klubbmästerskap helgen innan jul. Därefter kommer 
den nationella utställningen Kiruna Snowdog sista 
helgen i januari som brukligt. Annika Uppström är 
vår domare detta år. Skall bli spännande och roligt 
att se hur denna utställning blir i år. Vi kommer att 
följa de nya reglerna som finns så kika gärna på dom 
i förhand. Infon finns på SKK.se

Därefter har vi Kiruna Open 12-13 februari. Informa-
tion finns att finna på draghundsport.se under fliken 
tävlingar. Du som tävlar skall ha licens och gröna 
kortet så glöm inte att ordna detta i tid. Vi hoppas att 
ni får en riktigt bra säsong och att vi syns vid något 
av alla de tillfällen som bjuds. Kika in då och då på 
hemsidan för information om träffar.

Väl mött
Johanna

Ordförande 
Mikael Sandin 

sandin@nymanen.com

Vice ordförande 
Elisabeth Lönnberg 

eles@telia.com 

Sekreterare 
Johanna Adolfsson 

jojsan@telia.com

Kassör 
Ulla Persson 

ulla_persson55@hotmail.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

Anna Kuru, Kiruna
070-5129881

chiliways93@yahoo.se

www.sphk.se/ovrenorra

Lowlandssleddogs Diva är inte sugen på att släppa den 
erövrade strumpan. Foto: Marlene Karlsson

Välkommen till Sveriges nordligaste 
utställning för polarhundar

Kiruna Snowdog 2011
Lördag 29:de januari 

- se polarhundarna i deras rätta miljö!

Officiell hundutställning för polarhundar av raserna
alaskan malamute, grönlandshund, samojed, siberian husky

Domare: Annika Uppström 
 Plats: Utomhus i centrala Kiruna, prel järnvägsparken

Klasser & anmälningsavgift:
Valpklass I, II(4-6 mån) (6-9 mån) 150:- 
Juniorklass (9-18 mån)  270:- 
Unghundsklass (15-24 mån) 270:- 
Öppen klass (15 mån -) 270:- 
Bruksklass (15 mån -) 270:- 
Championklass (15 mån -) 270:- 
Veteranklass (8 år -) 125:-

Anmälningsavgiften betalas in på pg. 561887-1
Sista anmälnings- och betalningsdag: 7/1 2011

Information: Anna Kuru, tel. 070-512 98 81, chiliways93@yahoo.se 
Agneta Henriksson, 070-376 99 09, agge1971@hotmail.com. 
Johanna Adolfson, tel. 070-228 09 26, jojsan@telia.com

Utställningen äger traditionsenligt rum i centrala Kiruna i närheten av  
Kiruna Snowfestivals alla arrangemang (www.snowfestival.se). Vi kommer att 
följa de nya utställningsreglerna som finns att läsa på SKK´s hemsida.

Samtliga uppgifter om hund och ägare ska vara ifyllda i anmälan.  
Hundens namn, registreringsnummer och ras ska anges vid betalning. Telefonan-
mälningar mottages ej. Anmälan är bindande. 

Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.  
För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga ägare till svensk hund är 
medlem i SPHK. Detta gäller alltså inte valpklasserna som är inofficiella. 
För utlandsregistrerade hundar inskickas också kopia på registreringsbe-
viset samt medlemskap i erkänd utländsk kennelklubb eller specialklubb. 
Vi reserverar oss för domarändring.

För mer information om Kiruna och boende, besök www.kirunalapland.se

Välkomna önskar SPHK övre norra

Anmälan görs på SPHK’s blankett 
som finns att ladda hem på www.
sphk.se
 
Anmälan skickas till: Anna Kuru, 
chiliways93@yahoo.se eller 
Anna Kuru, Holmajärvi 38, 981 
99 Kiruna

40   Polarhunden 5/2010 Polarhunden 5/2010   41



”att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper…..”

När jag i nr 2/2010 av POLARHUNDEN skrev om mina tankar om Polardistans 
framtid så var det innebörden av ovanstående rubrik som jag hade i tanken. Rubriken 
är ett klipp ur § 1 i SPHK’s stadgar och således ett av de primära målen för vår 
verksamhet. Vad jag många gånger har saknat inom SPHK och något hoppats av 
mina rader, är att vi skulle få till stånd en diskussion inom klubben om vad rasernas 
specifika egenskaper faktiskt betyder och den vägen få en ledstjärna för hur klubbens 
aktiviteter bör utformas.

Matti Holmgren svarade på min artikel i POLARHUNDEN nr 3/2010 med en i 
många stycken intressant artikel. Jag tycker dock att hans rubrik var trist eftersom 
den lätt kan leda till polarisering av personer med olika åsikter och så glöms helt 
plötsligt sakinnehållet bort. För min egen del handlar det inte om mesigt eller inte 
mesigt, eftersom det är ett uttryck för en i sammanhanget fullständigt ointressant 
subjektiv värdering. För mig handlar det om att hitta en väg för utvärdering av våra 
rasers särart - köldtåligheten. Matti skriver också att halm till hudarna är ett uttryck 
för god hundhållning. Ja, kanske är det så. Min tolkning av god hundhållning är att 
god hundhållning gör att hundarna presterar bra. Ser jag tillbaka till de resultat som 
mina hundar har gjort genom åren så tycker jag resultaten är bra, för att inte säga 
mycket bra och detta utan användning av halm eller tossor. Av det drar jag slutsatsen 
att min hundhållning är väl anpassad till ”min” ras, grönlandshunden och jag tror 
att min uppfattning att hundarna måste må bra för att prestera bra delas av de flesta.  

Avslutningsvis och återigen, vad är våra rasers särart och vid vilka aktiviteter testar 
vi denna särart? I mitt första inlägg skrev jag att köldtåligheten är den egenskap som 
skiljer våra raser från övriga och att och ”För alla andra egenskaper exempelvis styrka 
och uthållighet finns det raser som är lika bra och bättre än våra raser”. På denna 
del av mitt inlägg har ännu ingen sagt något. Betyder det att alla instämmer i det jag 
skriver, eller hur skall det tolkas? Kanske styrelsen har någon uppfattning i frågan?

Lennart Andersson
Bålsta

Samojedens framtid och historia - debatt eller censur?

Camilla Nyströms artikel om samojedens ursprung och utveckling i Polarhunden nr 
3 2010, läste vi med stor behållning. Artikeln är bland det mest intressanta vi läst i 
Polarhunden, fylld av fakta och fotografier ur samojedens historia.

Nu går styrelsen för SPHK samojed ut och gör en ”dementi”, vilket gör oss förvånade. 
Författaren själv är i stort sett alltid ansvarig för sitt textinnehåll i en publicerad artikel 
och är också den ende som kan dementera innehållet. I den här angivna artikeln finns 
inga tvetydigheter kring vem som skrivit artikeln. Om styrelsen för SPHK samojed 
anser att artikeln innehåller sakfel ska diskussionen förstås föras kring sakfrågorna 
och då gärna med referenshänvisningar. Styrelsen kan inte som nu antyda att de tar 
avstånd från artikeln i sin helhet, utan vidare förklaringar. Det blir ytterst oklart vad 
styrelsen menar och står för. Enskilda medlemmars åsikter kan styrelsen givetvis inte 
förbjuda, ännu mindre dementera. 

Ingen kan dementera fakta och som sagt inte heller dementera andras åsikter. Var 
och ens rätt att i skrift uttrycka sina åsikter är tryggat i grundlagen. Inlägg av det här 
slaget från styrelsen kan bli en spärr för framtida debatt och vidare kvalitetsinlägg i 
Polarhunden.

Till vår glädje har Camilla delat med sig av sina efterforskningar även i Polarhunden 
nr 4 2010. Vi hoppas att Camilla med sitt stora kunnande och intresse går vidare och 
kanske är bland dem som bedömer samojeden på framtida utställningar. Vi ser gärna 
även att Camilla är med och påverkar på central nivå och självklart att hon fortsätter 
att sprida sitt kunnande till oss som vill vara med och förvalta rasen samojed för dem 
som tar över efter vår generation.

2010-10-03
Helena Björk

Pierre Voltaire 

Följande kennlar och personer samstämmer med ovan skrivelse:
Kennel Great, Elga Carlsson 
Kennel Samo’bas, Barbro Karlsson
Anders Larsson, samojedägare
Polarullens kennel, Margareta Kohrtz och Wouter de Ridder
Björnkällans Kennel, Marita Andersson
Snötrollens kennel, Linda Almquist och Fredrik Petri
Olenkas kennel, Anna och Dan Palmblad
Madeleine Eriksson, samojedägare
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SDSF-nytt om enhetligt regelsystem och tidtagarsystem
Vid pennan: Caroline Hoffman Jönsson

Svenska Draghundsportförbundet har haft sin årliga stämma för alla sina medlem-
mar i Arlandastad, tio minuter från Arlanda. För SPHK’s sex distrikt, som har sitt 
medlemskap i förbundet tillsammans med 69 andra föreningar är det ett viktigt 
forum där vi kan påverka vår sport.

På lördagsförmiddagen före stämman pre-
senterade Anders Edlund det kommande 
tidtagarsystemet som kommer att blir 
alla klubbars framtid. Tidtagarsystemet 
kommer att finnas anslutet till tävlingska-
lendern där man lägger upp sina tävlingar. 
Därifrån tankar man upp tidtagarsystemet 
till sin egen dator och använder det för 
att få ut start- och resultatlista. Detta 
skall vara väldigt lättillängligt för alla 
och därför har det tagit tid att bygga 
upp systemet. Det är beräknat att vara i 
provdrift under januari 2011 och kommer 
då att användas på tävlingar där man har 
dubbelsystem för att upptäcka eventuella 
brister.

Föreningsutveckling från SISU var också 
en del av lördagens program. De beskrev 
hur viktigt det är med värdegrund, mål, 
visioner, handlingsplaner och verksam-
hetsidéer. Det var ett mycket givande 
och roligt framförande som vi fick ta del 
av. En förening behöver förnyelse och 
verksamhetsutveckling för att kunna fort-
sätta rulla. IdrottOnline togs upp som en 
mycket viktig del i vår framtid ute i klub-
barna. IdrottOnline är ett svensk idrotts-
verksamhetssystem för kommunikation 
och administration mellan medlemmar, 
föreningar och förbund. Det kommer att 
kunna ge bland annat förenklad admi-
nistration, gemensamt nyhetsflöde inom 
idrotten och automatisk information mel-

lan föreningar. IdrottOnline kommer att 
bli ett system som alla föreningar kommer 
att knytas ihop inom i framtiden. SISU ar-
rangerar kurser i detta så ta kontakt med 
ditt närmaste kontor.

SPHK-distrikten
Många av SPHK-distrikten var represen-
terade i år. Det var få motioner men de 
var intressanta och mycket innehållsrika 
såsom en motion som togs upp om att vi 
skall få ett mera enhetligt regelsystem.  
IFSS och ESDRA har kommit överens om 
att det endast ska finnas ett internationellt 
tävlingsregelverk för draghundskörning 
med undantag av WSA-regler som följer 
polarhundarnas meriteringsregler. WSA 
är också inne på att ansluta sig till detta 
regelverk, men saknar ännu erforderliga 
beslut. Under denna helg på stämman tog 
man ett steg i rätt riktning och ändrade 
reglerna bland annat för när ungdomar 
ska börja tävla och klassindelningarna. Så 
från nästa säsong 2011/2012 kommer vi 
att ha mera gemensamma regler för våra 
tre stilar barmark-, släd- och nordisk stil. 

En annan sak som togs upp till diskus-
sion handlade om idrottslyftet som gör 
det möjligt för draghundsporten att ha 
sina ungdomsaktiviteter ute i klubbarna. 
Idrottslyftet ansöks via SDSF och detta har 
lett till att distrikten har kunnat finansiera 
ungdomsverksamheten.

Under söndagen valde man in en ny 
ledamot i stället för Janne Nordlöf som 
efter många år nu bestämt sig för att inte 
ställa upp för omval. Janne efterträds av 
Johanna Adolfson från Övre Norra. Det 
är mycket roligt att vi nu har två duk-
tiga personer från Polarhundssidan inom 
SDSF’s styrelse.

Ulf Jönsson, SPHK Gävle Dala, som är 
skattmästare i SDSF’s styrelse, och är 
mycket omtyckt och duktig som skatt-
mästare. En person som har superkoll på 
både siffror och pengar.  

//Caroline

Grattis Annica Uppström!

Sedan den 8:e oktober 2010 är Annica färdig och auktoriserad FCI- exteriördomare 
för alla de fyra polara raserna: samojed, siberian husky, alaskan malamute och 
grönlandshund.

Stort varmt grattis!
Från vännerna genom
Elga Carlsson och Helena Björk

Chiliway’s A sweet chili som sträcker ut efter en dags vandring i härjedalsfjällen. 
Foto: Maria Norberg
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TILL MINNE AV INGRID JONEFORS

Ingrid kom till Långshyt-
tan och tillträdde en lärar-
tjänst 1980. Tjänsten var 
förlagd till Långsbro sko-
la. Hon hade fen stycken 
polarhundar med sig från 
Idre.

Med henne hit var hennes 
tre söta och rara flickor. 
Agnes, den yngsta, fyra 
år, samt mellanflickan Elin 
och Sigrid, den äldsta. 
Ingrid fick en lägenhet i 
centrum av Långshyttan 
där hon bodde med sina 
tre flickor och två hundar. 
Resten av hundarna var 
inackorderade i Insjön.

Jag bodde vid tillfället i 
Långmora. Efter några 
veckor fick jag erbjudan-
det att hyra lägenheten 
ovanpå matbespisningen 
vid skolan i Långsbro. Un-
der tiden hade Ingrid och 
jag blivit ett par. Vid hade 
samma fanatiska hundin-
tresse. Jag hade fågelhun-
dar (vorsteh).

Ingrid och flickorna samt 
polarhundarna flyttade 
upp i min lägenhet ovanpå 
bespisningen. Det blev ett 
intensivt arbete med att 
bygga hundgårdar. Om 
jag inte minns fel byggde 
vi hela 5 hundgårdar med 
kojor. En dag kom Agnes 
och ville att jag skulle följa 
med henne till ”Bosses” 
kiosk och köpa en glass 
med strössel. Hon gick 
hela vägen ner till kios-
ken och tränade på ordet 
”strössel”, när vi kom ca 
50 meter ifrån kiosken 
sade hon till mig: Säg det 
du! 

Sommaren 1982 gifte vi 
oss, Ingrid och jag. Vi 
hade mycket att göra hela 
den sommaren. En dag i 
slutet av sommaren be-
stämde vi oss för att åka 
till Grycken vid Stjärn-
sund och bada. Vi tog med 
oss de tre polarhundarna. 
Mittemot folkets hus hade 
de stängt in en massa får 

vid sjösidan. När vi hade 
badat färdigt återvände 
vi till bilen och vad upp-
täcker vi, inga hundar. Vi 
åker ner till folkets hus. 
Fåren finns gudskelov 
kvar. Nu vänder vi bilen 
mot Storvik och en bit 
ovanför Stigsbo i skogen 
kommer vi fatt tre trötta 
hundar. Vi stannar, öpp-
nar bakluckan, de hop-
par in, suckar och ramlar 
ihop. Ingrid, Elin och jag 
körde en massa draghund-
stävlingar, vanliga tävling-
ar och fjälltävlingar, allt 
ifrån Dalarna till Kiruna 
och Kebnekaise. 

Jag tror att Ingrid i det 
hela stora hade ett lyckligt 
liv!

Sören Sandberg

Ingrid, som gift med Sören, hette Ingrid Sandberg och var lärare vid Långshyttan. 
Ingrid och Sören var gifta i 15 år och Ingrid var valpförmedlare i SPHK och hade en 
massa andra uppdrag inom klubben.

Med barnvagn på släden

Långt innan jag fick barn hade jag be-
stämt mig för att det första jag skulle 
skaffa var en vagn som gick att förvand-
la till nästan vad som helst! Det blev så 
också – eller nästan i alla fall – och det 
köpet har jag aldrig ångrat.

Till en början hade vi en vanlig barnvagn 
med små hjul som ständigt körde fast så 
fort det kom lite snö efter vägen. Och 
hur skulle vi ta oss ut i skogen med hun- 
darna? Lösningen hette Chariot Cougar!

För en hundägare är Cougar helt perfekt! I 
förra numret av Polarhunden läste jag om  
andra som upptäckt vagnens fördelar men  
här ska jag berätta hur vi använder den!

Vagnen är vid köpet utrustat med små sk. 
cityhjul som med ett enkelt klick tas bort. 
Jag har skaffat det större hjulet fram som 
gör att vagnen tar sig fram precis över-
allt; efter skoterspår eller i decimeterdjup 
snö utan problem. 

De bakre hjulen går också att ta bort 
och bytas ut mot skidor. Det finns ett 
tillbehör med skaklar till hund, men 
jag åker med hund i lina och har skak-
lar själv. Dessutom det bästa av allt för 
en slädhundsförare; vagnen går att sätta 
fast på en släde (enkelvagnen passar in 
i en Oinakka miniturist) och barnet sit-
ter både vindskyddat och stötsäkert med 
trepunktsbälte! 

När jag har vagnen på släden och själv 
står på medarna ser jag till att ha en sä-
kerhetslina kopplad till mig själv (eller 
dubbla faktiskt).

Ska man åka iväg på resa tar man lätt 
bort alla hjul och fäller ihop vagnen till 
ett närmast platt paket.

Vår vagn beställde jag på www.kopbarn-
vagn.se och jag kan verkligen rekommen-
dera dem, snabb service och bra priser.

Många härliga turer har vi gjort med 
vagnen på släden och fler lär det bli!

Anna Kuru
www.chiliways.se 
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Den arktiska spetsens typiska rörelsemönster
Av: Camilla Nyström, www.millanshundsida.dinstudio.se 

Jag har intresserat mig för det som är säreget och speciellt för våra arktiska 
spetshundar och vill här med dela med mig lite kring det jag kunnat finna och 
konstatera genom de studier jag gjort om just dessa hundars specifika rörelse-
mönster, kanske inget nytt för vissa men kanske av intresse för andra. 

Våra polara raser har mycket gemensamt, 
ett av detta är just deras typiska rörelse-
mönster, deras sätt att röra sig som deras 
sydligare släktingar inte har på samma 
sätt. Samojedhunden, siberian huskyn 
med flera är så kallade ”singel-tracking-
hundar” d.v.s. när farten ökar, placeras 
tassarna längs med en enda rak mittlinje. 
Inom framför allt samojedhunden som 
ras är detta något som idag verkar vara 
näst intill glömt på många håll. I siberian 
huskyns rasstandard har man varit smart 
nog att nämna detta, men i samojedhun-
dens rasstandard står det inget om detta 

säregna rörelsemönster. Kanske är detta 
en av orsakerna till att single-tracking, 
eller snörande rörelser som vi säger på 
svenska, är och blir mer och mer sällsynt 
inom denna ras! Här kan man också fråga 
sig varför man inte beskrivit detta i rasens 
standard för att tydliggöra detta säregna 
rörelsemönster så typiskt för en arktisk 
spets och likaså för funktionen och rasens 
uthållighet i rörelse och arbete. 

Benen på en korrekt snabb arktisk spets-
hund som kommit upp i fart skall vara 
som ett smalt V uppifrån och ner. Många 

domare tar detta som hastrånghet eller 
för smala rörelser, vilket ofta är en oriktig 
bedömning, kanske p.g.a. att många do-
mare är mer vana att se det typiska mer 
bredspåriga rörelsemönstret hos exempel-
vis hästar och hundraser med ett annat 
ursprung och med en byggnad för helt 
andra ursprungliga funktionsområden! 
På en kobent hund är det ju hasorna som 
är vinklade inåt, och på en med trånga 
rörelser tar bakbenen nästan i varandra 
vid trav. Lika illa är det med för breda 
rörelser, vilka man kan närmast beskriva 
som A- eller II-formade. Här gäller det att 
förstå och lära sig att känna igen det sär-
egna snörande rörelsemönstret. Kanske är 
det på tiden att verkligen börja ta fasta på 
detta för en arktisk spetshund så typiska 
rörelsemönstret och prioritera detta högre 
än vad som kanske görs på sina håll idag. 

Problemet med att den snörande gången 
blir mer och mer sällsynt inom framför 
allt Samojedhunden likväl som den ver-
kar oönskad bland vissa utställnings-
domare har många som har hundar 
som rör sig typiskt fått erfara genom 
nedslag i bedömningskritiker på utställ-
ning. Detta problem beskrevs redan av 
dåtidens uppfödare likväl som av våra 
dagras äldre uppfödare som menar att den 
snörande gången i rasen inte alls är lika 
vanlig idag som den var förr. Redan för 
många årtionden sedan påpekades detta 
av uppfödare inom rasen. Bland annat 
erfor en av dåtidens uppfödare redan på 
1980-talet följande: ”De två samojeder, 
som jag har haft i min ägo, och som jag 
själv betraktade som mina absolut bästa, 
var två halvsyskon. Jag var själv särskilt 
stolt över bägge dessa hundar, då de just 
hade fulländat snörtrav. Det var en fröjd 
att se dessa hundar närmast obehindrat 

trava fram i djup nysnö. Men! I ringarna 
hette det som oftast, att de var marktrånga 
i sina rörelser. Snörande gång är en styg-
gelse på våra hundar för de flesta utställ-
ningsdomare: Vidskepelse! Jag ägde också 
en för rasen välkänd utställningshund. En 
domare kom fram till mig en gång och 
sade: Din engelske hanne har de bästa 
rörelser, som jag har sett på en samojed. 
Jag har aldrig sett så parallell gång på 
rasen förut. Tyvärr var jag tvungen att 
invända, och säga till honom. En samojed 
skall ej gå så bredspårigt! Rörelserna var 
något som jag inte var nöjd med på denne 
annars utmärkte hanne.” 

De snörande rörelserna i singel-tracking 
är viktigt för uthålligheten och det ener-
gisnåla rörelsemönstret som de nordliga 
spetshundsraserna skall ha. Att när de 
spårar sätta tas i tass sparar kraft då 
bland annat föregående tass redan spårat 
och trampat upp stigen/spåret för nästa 
tass. Särskilt viktigt är detta vid rörelse 
i djup snö då det inte krävs lika mycket 
kraft att bryta upp en smalare stig än en 
bredare stig genom snömassorna.  Inte 
bara våra nordliga spetshundar har detta 
rörelsemönster utan det är också typiskt 
för vargen som förflyttar sig uthålligt över 
otroliga distanser. 

En av orsakerna kring att dessa snörande 
rörelser inte alltid betraktas som de bör 
vid bedömning menar många av den 
äldre generationens hunduppfödare att 
man kan hörleda tillbaka till en gam-
mal fördom i utställningsringarna: ”det 
spökar en gammal fördom i utställnings-
ringarna. När man på 1800-talet begynte 
att anordna hundutställningar, så var 
hästbedömning sedan lång tid förekom-
mande. Därför var det en häst fastbränd 
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i näthinnan och hästbedömare med deras 
syn på anatomi, som kom att behärska 
den tidiga hundbedömningen. En helt an-
nan art har helt enkelt påverkat menligt 
vår utställningssyn! Av den anledningen så 
premieras ett onaturligt rörelsemönster på 
hundar i utställningsringarna. Hästar går 
och spårar givetvis annorledes än hundar. 
Trots detta så har parallellitet i gången 
som hästar bör ha, varit ett ideal även 
för hundar!” Det är ju inte helt otroligt 
att detta kan vara en av orsakerna till 
ogillandet av snörande rörelser hos vissa 
utställningsdomare då faktiskt hästens 
anatomi, bedömning och premiering fak-
tiskt påverkat bedömningen av hunden 
mer än vi kanske tror historiskt. 

En jämförande studie, exempel på och en 
beskrivning av en ras som rör sig bredspå-
rigt och en som rör sig i Singel-tracking 
kan beskrivas på följande sätt. Västgöta-

spetsen är en typisk bredspårig hund, en 
hund som för övrigt ogärna går i trav utan 
istället förflyttar sig helst rasen i språng. 
Den levde ursprungligen på slättbyggden 
i Västergötland skällandes på nöt. Denna 
ras har ett rörelsemönster som den var-
dagliga nutida hundägaren skulle kalla 
normalt trav, d.v.s. hunden spårar så att 
tassavtrycken bildar två parallella linjer.  
Sedan har vi samojedhundens snörande 
trav som likaväl skulle kunna beskrivas 
på samma sätt för siberian huskyn, lapp-
hunden med flera.  Hundar som skall för-
flytta sig på ett ekonomiskt sätt i snö bör 
däremot ha den gång som vi i engelsk lit-
teratur kallar ”single track” som översatt 
till svenska blir ”enkelspår”. I raskt trav 
sätts tassarna här i snörrätt linje. I Sverige 
och Norge kallar vi inte denna typ av trav 
för enkelspårning utan för snörande gång! 

//Camilla Nyström

Ovan: Till vänster bredspårigt trav, till höger 

enkelspårigt trav, snörandegång!

RØROSLØPET  2011 
2 x 40 km  
1x 40 km for juniorer  
 
12.-13.  FEBRUAR 2011 
 
 
Klasser:  Slede 12-spann (9 – 12 hunder) 
                Slede   8-spann (7 - 8 hunder) 
      Slede   6-spann (4 – 6 hunder) 
     Slede   4-spann (kun reg. polare samt juniorer).   Arr: Norsk Polarhundklubb  
     Nordisk (1-4 hunder)      avd. Midt-Norge 
     
  
Rørosløpet kjøres etter Norges Hundekjørerforbunds reglement og er inndelt med gruppene 
A,B og C i de enkelte klassene. (Dvs egne klasser for registrerte polarhunder). 
 
Startkontingent senior: 1000-  
Inkluderer middag, overnatting og frokost på Langen Gjestegård 
 
Startkontingent juniorer: 500- 
 inkluderer middag, overnatting i lavvo. 
 
Påmelding sendes til: 
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge 
v /Anne Nørbech 
Hådalen 
7374 Røros  
e-post: roroslopet@polarhund.no 
 
 
Påmeldingsfrist: 15. januar   Kontonr: 4202 28 39173 
 
Husk å skrive klasse ved påmelding/betaling. 
 
 
Kontaktpersoner:  
Ola Andreas Stavne   Gisle Uren 
Tlf: 900 14 887   Tlf: 917 27 477 
E-post:  o-stavne@online.no  E-post: gisle@rennfokk.no 
 
     
Mer informasjon finner du på: www.roroslopet.no 
 
For å sikre alle kjørerne plass på Langen Gjestegård er det ingen mulighet for andre til å 
bestille overnatting der før etter 20. januar! 
 
VELKOMMEN TIL LØP! 
 
Hilsen Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge 

RØROSLØPET  2011
2 x 40 km 
1x 40 km for juniorer 

12.-13.  FEBRUAR 2011

Klasser: Slede 12-spann (9 – 12 hunder)
 Slede   8-spann (7 - 8 hunder)
 Slede   6-spann (4 – 6 hunder)
 Slede   4-spann (kun reg. polare samt juniorer).  
 Nordisk (1-4 hunder)

Rørosløpet kjøres etter Norges Hundekjørerforbunds reglement og er inndelt 
med gruppene A,B og C i de enkelte klassene. (Dvs egne klasser for registrerte 
polarhunder).

Startkontingent senior: 1000- 
Inkluderer middag, overnatting og frokost på Langen Gjestegård

Startkontingent juniorer: 500-
inkluderer middag, overnatting i lavvo.

Påmelding sendes til:
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
v /Anne Nørbech
Hådalen
7374 Røros 
e-post: roroslopet@polarhund.no

Påmeldingsfrist: 15. januar Kontonr: 4202 28 39173

Husk å skrive klasse ved påmelding/betaling.

Kontaktpersoner: 
Ola Andreas Stavne  Gisle Uren
Tlf: 900 14 887   Tlf: 917 27 477
E-post: o-stavne@online.no E-post: gisle@rennfokk.no   
 
Mer informasjon finner du på: www.roroslopet.no

For å sikre alle kjørerne plass på Langen Gjestegård er det ingen mulighet for 
andre til å bestille overnatting der før etter 20. januar!

VELKOMMEN TIL LØP!

Hilsen Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge

Arr: Norsk Polarhundklubb 
avd. Midt-Norge
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Ingvar de Forest 
- Århundradets svenska uppfödare av siberian husky

Text: Nils Hjelm

Drömmen om att vinna en stor summa pengar, 
hur många går inte omkring med den.
För Ingvar de Forest blev drömmen besannad 
då arvet efter hans far plötsligt var ett faktum. 
Vad gör man? Gör man något smart? Vem vet, 
men för Ingvar fanns det bara ett alternativ: 
Han följde sitt hjärta! Och det hjärtat brann, 
sen någon tid tillbaka, helt och fullt för 
slädhunden siberian husky. Ingvar, som den 
starka känslomänniska han var, satsade allt 
på hundrasen och slädhundssport. Ivrigt och 
färgstarkt kastade han sig in i debatter och 
tävlingar. Han berörde många och han gladde 
många med sitt ofantligt stora engagemang.

På 80-talet var Ingvar och hans siberians det stora samtalsämnet och tveklöst den 
mest spännande kenneln i Norden. Av den norska specialtidningen för slädhundssport 
blev han utsedd till 1980-talets bästa uppfödare av slädhundar i Norden. När man 
åkte från Norrbotten ner till Ingvar de Forest på Adelsö, i hopp om att få köpa någon 
siberian, var parollen, ”köp allt vad du kan få köpa!”. Allt som fanns där bedömdes 
som värdefullt avelsmaterial.

Under åren 1978-80 importerade Ingvar femton siberians från USA och Kanada. 
Det anses ännu i dag vara den största SH-satsningen i Europa av importer därifrån. 
Hundarna kom från framgångsrika kennlar som hade konkurrerat på de största 
tävlingarna i Amerika. Att importera en hund från USA till Sverige innebar på den tiden, 
utöver inköp, transporter och veterinärbesiktningar, att den skulle hållas i speciella 
karantäner under fyra månader vilket innebar en kostnad för enbart karantänsvistelsen 
på omkring 25 000 kronor per hund i dagens penningvärde.  

Av Ingvars importer kom fjorton att användas i avel och hans kennelnamn, Snowtrails 
finns i stamtavlan bakom de flesta av de siberian huskies som registreras i Sverige i dag.

De år Ingvar kom till tävlingarna med vältränade hundar var han oslagbar. Ingvars 
konstintresse krävde emellertid närvaro i Stockholm, där träningsmöjligheterna på 
snö inte var de bästa, och de perioder då han ensam skötte den stora kenneln innebar 
det också att hundträningen inte alltid kunde bli vad han önskade.

En betydelsefull insats gjorde Ingvar genom att bekosta besöken i Sverige av först Earl 
och Natalie Norris från kennel Anadyr 1979 och sedan Roland och Louise Lombard, 
kennel Igloo Pak 1982. Slädhundssporten och rasen siberian husky var relativt ny i 

Foto: Britt-Marie Lindkvist

Norden och informationen från de här meriterade amerikanska storheterna var viktig 
och de här träffarna samlade intresserade inte bara från Sverige utan även från Norge, 
Finland, Danmark och Schweiz. 

Ingvar ivrade för strikta regler vid tävlingar och för att hundarna inte skulle pressas vid 
för tidig ålder. Han försökte även inspirera andra att fortsätta med siberian husky när 
intresset för blandraser ökade. Vid en tävling för rasen i Gunnarsvattnet i början av 
90-talet, där han själv inte deltog, hade han lyckats ordna till ett fantastiskt prisbord 
och till segrarna i de olika klasserna med enbart siberians på sina kennlar skänkte han 
dessutom rejäla penningpris. Flera år efter att han själv slutat som aktiv skänkte han 
år 2000 tre stora silverpokaler att gå som vandringspris  i 3-, 6- och 8-spannsklasserna 
vid Polarhundsmästerskapen.

Själv blev Ingvar siberian husky-rasen trogen. Långt efter att han själv slutat med 
hundarna talade han gärna med inlevelse om olika hundar han hade haft och deras 
olika egenskaper och i julkortet vi fick senaste julen skrev han om hur han saknade 
sina hundar.

När han vid Nordic Open år 2000 höll ett tacktal efter att ha blivit utsedd till 
århundradets uppfödare av siberian husky i Sverige avslutade han med: ”Vi kommer 
inte att finnas kvar så länge men hundrasen kommer att leva vidare.”

Ingvar de Forest avled den 10 september 2010 i en ålder av 72 år.

Ingvar de Forest på tävling för 10-spann i Norge i januari 1981. Ingvar vinner med två minuter. I spannet 
går tio av hans importer, alla från meriterade amerikanska kennlar som Arctic Trail, Anadyr, Igloo Pak 
och Zero. Till att börja med gick de flesta avkommorna från de här hundarna till Norge där man insåg 
hundarnas värde och förstod att hålla sig framme. Det dröjde inte länge förrän det gick Snowtrail-hundar 
i täten på flera av de norska toppspannen. 

Foto: Asbjørn Erdal-Aase
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Det er mange diskusjoner om SH

og det er ikke lett å vite hva man skal si i disse ulike posisjonene. Antagelig har 
utstillingsinteresserte folk fått dominere avlen mer enn løpsinteresserte, globalt 
sett. I Norden er det enda rom for trekkhunden sibbaerian husky. Innen SH 
miljøet er det likevel ikke noen som helst enighet om hvor man vil og hva en 
SH er eller skal være avlsmessig. Ei heller om det skal være en hund mest egnet 
for lang distanse, eller om man skal ha modifikasjoner for f.eks sprint.

Mange vil ha en "jack of all trades" som 
de kan kjøre sprint med, langt med, ut-
stille og kose med, eller vil bestemme selv 
hva som er best egenskaper....... Da kan 
det bli en rekke med ulike SH er som ikke 
blir gode på noen av delene, selv om den 
nok trekker av sted, av og til middels fort 
over korte distanser.

Noen vil kjøre enda fortere, og velger seg 
ut veldig langbeinte og tynne og kort-
pelsa siberians, som jo egentlig ikke er 
slik de skal i henhold til rasens ideer. Så 
lenge rase-begrepet henger ved avl, dvs. 
at foreldrene er reg. SH, blir avkommet 
det,vil de være rene SH. De og. Ren rase 
blir du når mor er ren rase og far er ren 
rase, og reg. i NKK.
Noen oppdrettere er mer trofaste mot 
rasens egentlige mål: å være en god lang-
distanse sledehund, slik det står i målset-
tingen. Noen av de individene som avles 
med det for øyet, blir for store, for krøl-
lete i halen eller får andre "feil". Men 
ofte trekker bikkja bra.

Noen er - som vi vet - helt imot det og gir 
litt blanke i brukeegenskapene og satser 
på utseende og utstilling alene, og får da 
bikkjer som ofte ikke KAN går fort, men 
som vinner masse fine sløyfer og pokaler. 
En helt annen type SH igjen.

Kennelklubb systemet gir jo flere begren-
sininger i rasen enn det man ville fått som 
uavhengig, selv om også det da kan gå 
galt avsted, og det GÅR an å jukse sel-
vom få gjør det. Men det er i SKK og 
NKK vi hører hjemme, det er registrering 
der som garanterer "renrasethet". Ken-
nelklubben er likevel, gjennom sine ut-
stillinger, mer opptatt av anatomisk ren-
rasethet enn funksjonell renrasethet på 
alle bikkjetyper. Dog er de fleste bruks-
hundraser ( gjeter, ettersøk, vakt, jakt og 
tjenesthunder) avlet på hensiktsmessige 
bruks egenskaper - og et utseende som 
passer til bruken.

Kenneklubbenes fokus på rasestandar-
der, og ikke minst bekreftelse av ulike 
tolkninger av denne fra ikke-bruks er-
farne amatørdommere med liten eller 
ingen erfaring i bruksområdet, bidrar til 
en dreining av avl bort fra bruksegenska-
per og over mot det som på godt engelsk 
kalles "Vanity" eller forfengelighet. Ut-
stilling som SHOW gir neppe bedre bik-
kjer. Utstiling som en bedømmelse av om 
bikkja faktisk ligger innen standard, kan 
ha noe for seg.

Ja, vil vil bevare rasen, men vi som dri-
ver med brukshund SH, liker ikke alle de 
ulike delene av det som er beskrevet over. 

Fremdeles må målet være: "trekke lett 
last i moderat (til høyt) tempo over lange 
avstander" altså en polar distansebikkje.

Derfor vil også "renrasede" klasser i 
løp være mer en tilpasning til de ulike 
og uønskede begrensningene i rasen enn 
en tilrettelegging av virkelig gode bruks-
egenskaper innenfor det som likevel er en 
"rase" : dvs en forutsigbar genetikk over 
tid som gir individer som i stor grad lig-
ner en hensiktsmessig utviklet type som 
er egnet til det den skal brukes til.  Siden 
vi har global oppvarming og masse ulikt 
utstyr for å få kortpelsa langbeinte ah til 
å overleve selv arktiske løp i kulda, har 
SH blitt noe mer marginalisert enn før. 
Men i kalde løp har SH sine fortrinn, alt 
i alt er rasen mer hardfør enn ah. SH kan 
neppe vinne åpne løp, men noen kan - 
ved kombinasjon av det beste innen ge-
netikken og god trening på samme vis 
som AH folket trener, nå høyt opp, i alle 
fall i mellom- og lang distanse. Å tilpasse 
SH til sprintkjøring slik det praktiseres 
med "hounds" og fuglehunder, er vel 
nesten umulig. Å kjøre ganske fort over 
korte distanser er mulig, men jeg vet ikke 
om det kvalifiserer til "sprint". Selv er jeg 
tilbøyelig til å heller kalle det "kortere 
løp". Ikke til forkleinelse for det å kjøre 
kort, det kan være gøy det og. 

Type-egenskapene til ulike polare raser er 
fornøyelig illustrert av Joe Henderson's 
malamutter i Alaskas nord, som ikke 
skal gå fort, men trekke svært tungt og 
overleve ekstreme forhold. 

Egne klasser for SH, f eks.i løp, semente-
rer for meg at SH blir å betrakte som en 
"sær" hund som skal være litt av mangt 
i mange ulike bruksområder; og ikke en 
spesialtilpasset sledehund der de beste 
individene egner seg godt til det den er 
ment for. Men det er selvsagt et problem 
at avl der det er gitt preferanse for alt 
mulig annet enn sledeegneskaper og godt 
gemytt har gitt masse middles gode (noen 
av dem er hos meg også) og noen elen-
dige trekkbikkjer. Søte og koselige røde 
og svarte, middels kortbeinte utstillings-
bamser, ja vel....men ikke gode trekkdyr. 

Så jeg tror det er avl og avl og avl som må 
rendyrkes. Og ikke vekk fra rasestandar-
den, men i den beste tolkningen av rase-
standardens fokus på brukshund i polare 
strøk. Og dernest god trening. Mer enn 
det de flste i SH miljøet legger ned per 
sesong....(jeg og....) 

Johanne Sundby (Norge)
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Vill ge Lars-Ola Lundborg ett tack 
och ett stort Grattis 

för hans fina prestationer i vinter till-
sammans med min AM SnowNanok och 
hans 3 AM Nala, Tiger och SnowAkka. 
Spannet består av syskonpar, Nala och 
Tiger är syskon och går som ledarhun-
dar och SnowAkka och SnowNanok är 
syskon :-) Fyra underbara hundar som 
arbetar mkt bra tillsammans och har en 
enorm arbetsglädje !

Han startade med 4-spann, Nordisk stil 
under AM-veckan i Särna tillsammans 
med Nala, Tiger, SnowAkka Äg. Lars-
Ola och SnowNanok Äg. Marika Land-
fors. Han körde PHP1 med en tid på 4 
tim och 24 minuter och blev KM-vinnare 
i Nordisk stil 2010.

I slutet på februari körde han 4-spann, 
slädhundstil under Kiruna Open med 
samma "gäng" hundar. Han körde så-
klart för Övre Norra, Klass B 2x10,3 
km, och en tid på 1 tim och 3 minuter. 
Det blev en klassvinst, men dock var han 
det enda AM-spannet som ställde upp....

I april var det dags igen, denna gången 
skulle han meritera sina två AM, Nala ch 
Tiger i en-spann (nordisk stil), A-testet 
under Utterträskdraget 2010. Nala fick 
en tid på 0:39.20 med en 1:a-placering 
och Tiger hade en tid på 0:40:59 och fick 
en 2:a-placering. 

Stort Grattis till alla placeringarna under 
dragsäsongen **Bra jobbat** Både hun-
dar och förare :-)

Marika Landfors
Kullsyskonen SnowAkka, äg. Lasse och Snow-
Nanok äg. Marika. Efter målgången dag 1 på 
kiruna Open.

Vid målgång under PHP1 samt KM i Särna

Vid målgång Kiruna Open vid dag 2

 
 

 
 

SPHK:s LÅNGDISTANSTÄVLING 7 -11 MARS 2011  
 

Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Det är en unik tävling dels för 
att den enbart är för renrasiga polarhundar och dels för att de tävlande från start har med sig 
all utrustning inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas emot under 
tävlingen och det finns inga depåer.  
 
Tävlingen går på markerade leder i fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i området 
Särna, Lofsdalen, Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping.  
 
Distanser och klasser:   Startavgifter   
160 KM 300 KM  Betalning senast 160 km  300 km 
Pulka obegränsad 
(1-4 hundar) 

Pulka obegränsad 
(1-4 hundar) 

 2010-12-31 2 500 sek 3 500 sek 

Slädhund B, 5-8 hundar 
(4 hundar i mål)  

Slädhund B, 6-8 hundar 
(4 hundar i mål)  

 2011-03-01 3 500 sek 4 500 sek 

Slädhund C, 6-8 hundar 
(4 hundar i mål) 

Slädhund B, 8-12 hundar 
(6 hundar i mål) 

    

  Slädhund C, 8-12 hundar 
(6 hundar i mål) 

    

 
Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, startfrukost, lunch och bankett fredagen 
11/3. 
Kartor kommer att kunna köpas på plats (se hemsidan). 
 
Startavgift sätts in på: 
Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Camilla Öhrn 
IBAN NO: SE5880000836839843366932 
 
OBS! Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. 
Om du har problem med anmälan skicka ett mail till 2luba@telia.com 
eller problem med betalning camillaohrn@yahoo.com. 
 
Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen eller stryka klasser vid för få anmälda 
deltagare.  

Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.  
 
Det går även bra att kontakta tävlingsledaren 
Björn Zelander, tfn: 0706-372 078, e-post: race@polardistans.com 
 
 

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS 
Den naturliga utmaningen 
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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

Ordförande har ordet…
Då har vintern satt igång även här i Värmland, snön 
har visserligen inte ännu kommit men kylan är här 
och vi slipper allt blött och geggigt. Efter vad jag 
förstår så planerar många köra VM i Norge och 
det är ju väldigt lovande. Jag tycker det är roligt att 
vårt grannland ska anordna VM, hoppas det nu går 
bra för alla som ska dit. Gör massor av reklam för 
vår ras!

Här planerar vi nu vårt första riktiga mästerskap 
med allt vad det innebär. Hoppas nu många plane-
rar att komma för vi lägger ner stor energi och tid 
på att få fina spår och en trevlig träff. Vi har bjudit 
in alaskan malamute och samojed så vi hoppas att 
vi kommer få väldigt blandade startfält. Som van-
ligt kommer vi ha vår knytmiddag med massor av 
gott från hela vår nord att smaka på, av erfarenhet 
är det en gudomlig middag som man inte ska missa. 
Mer info om detta på hemsida och i annonsen i tid-
ningen.

Vi fick ju även i uppdrag att anordna en upptakts-
träff i december som när denna tidning kommer ut 
precis har varit om antalet anmälda är tillräckligt 
många. hoppas den har varit så bra och trevlig som 
vi hoppas på.

Ge er ut i spåret och njut av denna fantastiska årstid 
så syns vi väl i Nederhögen?!

Fikapaus under en dagsutflykt från Sylarnas fjällstation, Virpi 
4 mån ligger och vilar sig i solen.

Foto: Hanna Lindblom

Efterlysning!

Har du en grönlandsimport? Eller kanske en avkomma efter en sådan? Då är vi  
intresserade av att få veta mera om din hund.

Kontakta någon av oss i avelsrådet, helst via mail: Maria Lütken: marialutken@ya-
hoo.se, Kari-Mette: kari-mette@telia.com eller Helene: frankochhelene@telia.com

KALLELSE

SPHK´s rasklubb för grönlandshund kallar till årsmöte.

Fredag 21/1 kl 18.00
Plats: Nederhögen

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner ska vara styrelsens sekreterare Harriet Svensson Tullingsås 405 83392 

Strömsund, harriet_83@hotmail.com tillhanda senast 31/12.

Välkomna!

Vinterns meriteringstillfällen

Denna vinter har klubben 3 st godkända meriteringstillfällen. 

Det blir 2 st 2x30 km där man kan avlägga prov och test C, och dom kommer att bli 
på rasklubbens vinterträff v.3 i Nederhögen, och på SHAM-draget i Nornäs 19-20 
februari.

Vår långdistansmeritering där man kan avlägga prov och test D blir Polardistans i 
Särna v.10.

Så nu hoppas vi riktigt många kommer på proven i vinter så vi får till någon konkur-
rens. Vi har många hundar i klubben som bara behöver ett godkänt test till för att 
få sitt polarchampionat, och det måste väl ändå vara en bra sporre för att träna och 
komma och köra i vinter? 

Träna på allihopa så hoppas jag vi ses i spåren! /meriteringsansvariga 
Harriet
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SPHK´s Rasklubb för GRÖNLANDSHUND
inbjuder till vinterträff och meriteringstillfälle

 

Grönlandshundmästerskapet 2011

(2X30 km)
21-22 Januari 2011, Nederhögen/Jämtland

Godkänt meriteringstillfälle för 
grönlandshund, alaskan malamute och samojed

Klasser:
Släde 4-spann (3-4 hundar) 450 kr/spann
Släde 6-8spann (5-8 hundar) 450 kr/spann

Nordisk 1-4 hundar 450 kr/spann

Sista anmälan och betalning för meriteringstävlingen är 
2011-01-03 till pg. 517513-8 SPHK Grönlandshund 
Efteranmälan kan göras med ett pristillägg på 150 kr.

Glöm inte att ta med vaccinationsintyg och ifylld spannöversikt till Nederhö-
gen.

Boende finns i Nederhögens Vildmarkscentrum, vandrarhemsboende. 
Självhushåll/OBS! Gemensam knytmiddag lördag. 

Pris boende vandrarhem: 225 kr/person inkl städning. Medtag eget sänglinne.
 Pris för tältning: 175 kr/person

Anmälan görs till Sofia Christensen mail: svartisens@hotmail.com 
tel: 070-996 29 05

Mer info på hemsidan, www.sphk.se/gronlandshund

Välkomna!!

Hej alla malamutevänner!

I skrivande stund sitter jag på Malamutespecialen i 
Furudal. I kväll var det premiär för Malamuteklub-
bens rasmästerskap på barmark med många glada 
deltagare. Se resultat nedan. I morgon är det utställ-
ning med många nya ansikten på plats, kul! Efter 
utställningen blir det medlemsmötet, se protokoll på 
hemsidan vad medlemmarna diskuterade. Söndagens 
rasträffsprotokoll finns även det på hemsidan. På 
hemsidan ligger det en hälsoenkät, för levande och 
avlidna hundar, fyll i den och skicka in den! Det är 
viktigt för att avelsrådet skall veta vilka område de 
skall fokusera på.

Rasklubben skall delta i SPHK´s monter på Stora 
Stockholm i December.

Första helgen i januari är det snöträffen i Nornäs med 
meriteringstillfälle på milen och 2x3 mil.

Därefter kommer SHAM-draget som i år blir vårt rasmästerskap samt meriterings-
tillfälle på milen och 2x3 mil.

Vinterns höjdpunkt för nya och gamla medlemmar är Nya Malamuteveckan i Ljung-
dalen vecka 6. 

Vi hoppas att det blir en lika snörik vinter som den förra i hela landet så att alla hundar 
får komma ut i sitt rätta element!

Karina Andreasen, ordf.

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

Night Trail Magical Mystery Journey - ny SE UCH.

  Foto: Karina Andreasen

60   Polarhunden 5/2010 Polarhunden 5/2010   61



Kallelse till årsmöte

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute kallar till årsmöte 
den 12:e februari 2011 på Fjällhornet, Ljungdalen kl. 16:00

Motioner ska vara klubbens sekreterare tillhanda senast 4 veckor innan 
årsmötet. Samma dag som årsmötet är det officiell rasutställning i Ljungdalen. 

Utställningen är en del av Nya Malamuteveckan.

Alla medlemmar nya som gamla, nybörjare som rutinerade rävar, är varmt 
välkomna!

Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

Resultatlista Rasmästerskap barmark
5. november 2011, Furudal

Cykel 1-spann  
1 Tobias Mårtensson 12.18
2 Joakim Svanström 14.11
3 Karina Andreasen 18.51
4 Ida Vähäsalo 21.16
5 Michelle Ohlsson 24.24
  
Kickbike/trehjuling 2-spann 
1 Rasmus Helbo 12.15
2 Jimmie Ekholm 12.29
3 Tobias Mårtensson 13.41
4 Sofia Brännström 15.29
5 Sandra Ohlsson 16.00
6 Tommy Åkesson 17.16
7 Torbjörn Johansson 18.05
8 Gabriella Nordegren 
DSQ*
  

Flerspann  
1 Inge Eklund 38.50
  
Motionsklass  
 Eva Persson 22.45
 Sven Wirén 23.02
  
 *) 20.2, 22.2, 22.3 

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
inbjuder till rasspecial

12. februari 2011, Ljungdalen

Domare: Annica Uppström

Valpklass 150 kr
Unghund, junior, öppen, bruks och champion  295 kr
Veteran 8-10 år  150 kr
Veteran över 10  gratis

Från och med 3e fullbetalande hund reduceras priset med 100 kronor pr hund 
– gäller inte valpar och veteraner.

Sista anmälningsdag är 10. Januari 2011.
 OBS! Ingen efteranmälan godtas!

Betalning skall göras till rasklubbens PG-konto: 69 79 25-6.

Skicka anmälan till: malamutespecialen@gmail.com, använd blankett på 
SPHK’s hemsida. Inom ett par dager efter anmälan mottags en bekräftelse med 

din anmälningskod. Denne kod är det ända som anges på betalningen. 
Ej inbetalda innan 17. Januari 2011 får ej deltaga enligt SKK’s policy!

Boende beställer ni här: http://www.ljungdalen.com  eller på tel. 0687-20079

Utställningen är en del an Nya Malamuteveckan. Efter utställningen kommer 
klubben att ha sitt årsmöte på Fjällhornets anläggning kl 16:00.

Välkomna till Rasspecialen i Ljungdalen 2011!

Rasklubben för alaskan malamute bjuder in till Malamuteveckan i 
Ljungdalen vecka 6, 2011.

För mer inormation, se http://www.malamuteklubben.se
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Hösten är på stark frammarsch med frost och snö, ja 
även i södra delen av landet har detta fenomen up-
penbarat sig. Rasklubbens utställning i Bjursås drog 
många utställare. Susanne hade lagt ner mycket tid 
och ett fantastiskt arbete på att få hela arrangemanget 
att fungera. Jag tycker det var en lyckad och välsma-
kande middag som serverades på lördagskvällen. De 
engelska domarna gjorde sin insats. De hade en klar 
linje och en gemensam syn på vilken typ av hundar 
de föredrog. Susanne, som har en stor arbetsbörda, 
har avsagt sig uppdraget som utställningsansvarig 
vilket är oerhört tråkigt. Rasklubben söker nu en ny 
utställningsansvarig (se separat annons).

I år tog jag tillfället i akt och åkte till ”Hundekörer-
seminariet” som arrangerades av Hakadal Slede-
hundklubb upp på Harestua i Norge. Ett fint tillfälle 
att flanera bland utställare, titta på ny utrustning, 
fundera och drömma om nya modeller på slädar. Att 
drömma är ganska bra för det är åtminstone gratis 
och det är inte nya slädar. Det är också ett bra tillfälle 
att träffa andra hundförare. 

Huvudattraktionen bland föreläsarna var Lance 
Mackey fyrfaldig vinnare av Yukon Quest och Idi-
tarod under samma år fyra år i rad, de två sista åren 
med samma hundar i spannet på båda tävlingarna. 
Han föreläste om ”Kennel managment and breeding 

Ordförande 
Anders Hörnlund, 0501 - 19954

Torsö Sandbäcken 1, 542 91 Torsö 
ordforande.sh@sphk.se 

Vice ordförande 
Fredrik Neiman

info@neimans.com

Sekreterare 
Marlene Karlsson, 0734-166 386

Åsandby 113, 591 97 Motala
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör 
Vakant

Ledamot 
Börje Jansson

taxi.ragunda@swipnet.se

Pernilla Persson, 0644-500 35
eller 070-244 79 92

Fagerdal 305, 830 70 Hammerdal
pernillapersson@vintervisa.com

Suppleanter 
Marie Israelsson

Fredrik Filander, 0680- 211 60
Klarinsv. 11, 842 92 Sveg
fredrik.filander@telia.com

Valphänvisning 
Ann Wessman, Smess, 0651-220 87 

Ed Blixtgatan 11, 820 42 Korskrogen, 
annwessman@telia.com

Utställningsansvarig
Susanne Simonsson, 0250-445 42

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

Siberian husky

Kinoo och dottern Lowlandssleddogs Diva är lika som bär.    

Foto: Marlene Karlsson

for success” och ”Long distance mushing, experiences from a decade of winning”. 
Den andra föreläsaren var Tim Hunt, en av få veterinärer på Iditarod som också del-
tagit i tävlingen som förare. Tim föreläste dels om ”Sleddog medicine” hur man kan 
undersöka och lokalisera olika typer av skador på hundar vid träning och tävling och 
dels om ”Sleddog nutrition” varför utfodrar vi ”huskyn” så som vi gör. Utöver de två 
meriterade herrarna fanns det ytterligare intressanta föredragshållare bland annat en 
representant från ett pannlampsföretag som berättade om myter och fakta i mörkrets 
värld. Vi fick i alla fall information om att ett batteri över huvudtaget inte vill något. 
Det vill inte laddas, inte förbrukas och inte vila, ett märkligt liv för något som kan 
lysa upp tillvaron för så många.

För att summera det hela så var det en riktigt trevlig helg. Jag tycker det är viktigt att 
komma ut och få nya intryck, det är viktigt att träffa och prata med andra hundförare 
oavsett hundtyp. Det handlar om att mötas över gränser, våga vidga sina vyer för 
att utvecklas som människa och hundförare. Det är alldeles för lätt att gömma sig i 
skuggan av ”renrasigheten” och utesluta det som är runt oss, för då har vi accepterat 
nuläget och ser ingen framtid.

Rasens framtid är vårt ansvar, ett ansvar vi tar genom att pröva våra hundar på täv-
lingar/meriteringstillfällen. Meritering är ett slädprov som genomförs för att bevara 
hundrasens specifika egenskaper som styrka, snabbhet och uthållighet där de polara 
egenskaperna kommer till sin rätt under de mest krävande förhållanden. Faktum 
är att den hundtyp som sen blev siberian husky togs in till Alaska av ett enda skäl, 
nämligen All Alaska Sweepstakes som är en tävling mellan Nome och Candle på 656 
km. Flera förare deltog framgångsrikt i tävlingen med hundtypen.  Den störste av alla, 
Leonard Seppala, segrade tre år på rad (1915 till 1917). Varje år fullföljde han med 
alla hundar kvar i spannet.

Enda sen början av 1900-talet har siberian huskyn konkurrerat framgångsrikt med 
blandrashundar i så väl sprint, medel som långdistans. Därför är det viktigt att vi tar 
vårt ansvar, vidgar våra vyer och ser en framtid. På rasklubbens hemsida kan ni läsa 
mer om meritering.

Ordförande för rasklubben siberian husky
Anders Hörnlund 

64   Polarhunden 5/2010 Polarhunden 5/2010   65



Siberian huskydagarna
Vi hade höga förväntningar på Siberian huskydagarna i år. Efter förra årets 
utvärderingar hade vi några intressanta synpunkter att bita i. Dessutom var vi 
nervösa över hur det skulle gå att flytta arrangemanget från vår till höst med 
allt vad det innebär, som regn, rusk, mörker och kyla.…

Planeringen inför årets Siberian husky-
dagarna började redan i oktober förra 
året. I så god tid har vi aldrig tidigare varit. 
Efter att ha haft två års arrangemang såg 
vi möjligheten att utvecklas. Programmet 
fungerade väldigt bra förra året men vi 
saknade mer tid för socialt umgänge. 
Istället för föreläsare och filmvisning på 
kvällarna valde vi denna gång att istället 
ha gemensam grillning. Det slog väl ut och 
redan efter första kvällen kände vi att vi 
började bilda en gemenskap!

I år hade vi ett tjugotal anmälda deltagare 
som invaderade Mjölby brukshundsklubb 

i Östergötland. Vi var rädda för regn men 
vädergudarna var på vår sida och bjöd 
mestadels på strålande solsken. Många 
deltagare hade tagit med sina familjer 
vilket vi tyckte var jätteroligt. På flera av 
passen var det barn som deltog och det 
fungerade väldigt fint. Vi tycker det är vik-
tigt att alla som vill ska kunna komma. En 
till sak som är roligt är att de flesta har valt 
att bo på plats, i tält eller husvagn! Detta 
gör det möjligt att sitta i klubbstugan och 
prata hund till vargtimman.

Precis som förra året erbjöd vi Gröna 
Kortet-kurs som resulterade i att vi kom-

Ett stort tack till ledarna. På övre raden: Jennie Ericsson, Freddie Åkerlind, Annika Gustafsson, Eva Lind-
berg. På nedre raden: Therese Arnqvist, Marlene Karlsson och Anita Mortensson.

mer att se elva nya tävlande på spåren i 
framtiden. Grattis, vi ses där! Vi har också 
haft några nya aktiviteter i år, allmänlyd-
nad, rallylydnad, klickerträning, massage 
och streching samt utställningsträning. 
Det stora antalet aktiviteter har också 
orsakat oss vår enda negativa kritik för 
helgen, programmet erbjöd så många ro-
liga aktiviteter att det blev svårt att välja. 
Vi tycker då att det är en bra anledning 
att komma tillbaka nästa år!

Tanken med Siberian husky-dagarna 
har alltid varit att det ska vara ett ar-
rangemang för nybörjare, men har inte 
alla något att lära? En av våra framtida 
ambitioner är att locka fler veteraner till 
detta trevliga arrangemang. En sak som vi 
har fått stor efterfrågan på är att anordna 
ett officiellt mentalprov under helgen och 
vi undersöker i nuläget om det är möjligt. 
I övrigt tycker vi att årets Siberian husky-
dagar har överträffat våra förväntningar, 
i synnerhet när det gäller den sociala ge-
menskapen. Deltagarna var väldigt öppna 
och nyfikna på varandra och många erfa-
renheter och telefonnummer utbyttes. Vi 
har tidigare fått höra att man får vänner 
för livet på Siberian husky-dagarna och 
vi har redan träffat flera deltagare på 

utställningar och tävlingar i höst. Vilken 
skön känsla det är att vi blir fler och fler 
huskynördar! Blir du en av dem nästa år?

Av: Marlene Karlsson och 
Jennie ”Exxa” Ericsson.

Eva Lindberg förklarar hur lätt det är att lära en 
husky lyda!  Foto: Marlene Karlsson

Kent Hultstrand var en av deltagarna i det popu-
lära personspåret.  Foto: Eva Lindberg

Även hundarna fick återse gamla vänner! 
Foto: Eva Lindberg
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Ordförande
Anneli Jönsson

0413-59 14 99 eller 0730-83 22 16
Slåttervägen 31, 241 32 Eslöv

kennel@deejasome.com

Sekreterare
Heléne Larsson

08-560 420 84, 08-560 420 84    
070-377 44 56, 070-377 44 56    

Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

Kassör
Helen Werner
0227-143 88

Alvägen 3, 736 32 Kungsör
helene.werner@telia.com

Vice ordförande 
Kjell Jonsson
019-572822

Sånnaboda 210, 71941 Garphyttan
kjelljon@telia.com

Ledamöter
Bror Eriksson

0226-30231  
Blinkastigen 26, 774 61 Avesta

eriksson.bror@yahoo.se

Camilla Dehlin-Johansson, 
018-34 43 22 eller 070-318 05 08   

Värsta Gårdsväg 1
cassamiras_camilla@msn.com

Eva Skullman
011-71105 eller 0738-320 437 
Häijan gård, 614 96 Östra Ryd

eva.skullman@hotmail.com

Suppleant
Cecilia Gunnvall

044-70620 eller 0709-28 10 99   
Enskiftesvägen 26, 291 73 Önnestad

cissy@swedsams.se

http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5

Äntligen går vi mot ljusare tider, vintern är här och 
förhoppningsvis är den också vit! Det leder osökt in 
på årets höjdpunkt, samojedveckan i Furudal.

Styrelsen är i full gång med planeringen inför veckan. 
Även 2011 kommer vi att börja på torsdag eftermid-
dag med ringträning inför utställningen på fredagen 
och avsluta med ett polarhundstest B på tisdagen 
och onsdagen. 

Glöm inte att anmäla er till aktiviteterna samt till 
middagen!! Se inbjudan på annan plats i tidningen 
för mer information. Vi hoppas att många glada 
samojeder med tillhörande människoflock kommer!

Tyvärr måste jag på förekommen andledning påmin-
na om våra etiska regler som togs på SPHK´s årsmöte 
2009.  Speciellt punkt 7 som lyder så här: Behandla 
andra medlemmar i SPHK så som du själv skulle 
vilja bli behandlad. (Dessa finns att läsa på SPHK´s 
hemsida under dokument, regelverk i sin helhet.)

Som jag skrev i förra numret har styrelsen haft en 
jobbig vår, sommar och tyvärr har det fortsatt i 
höst. Vi har alla rätt till våra åsikter men vi måste 
ha respekt för varandra och att vi har olika åsikter! 
Ibland har man inte heller hela bilden klar för sig. 
Nog med tråkigheter nu!

Under hösten har Mälardalens distrikt anordnat ett 
tillfälle med vallning för samojeder. Det ska bli spän-
nande att få höra om den unika träffen!

Ha en underbar vinter med era hundar.  

Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott 
Nytt År! Anneli Jönsson

Samojeden Samonatts Ator the iron warrior med sin kompis 
alaskan malamuten Keenha.    Foto: Veronica Lundmark

Utställningsansvarig

Rasklubben för siberian husky söker ny utställningsansvarig.

För att arbeta som utställningsansvarig har SKK som krav att du har genomfört 
och blivit godkänd på deras utbildning.  Kursen arrangeras regelbundet på olika 
platser i landet av SKK under våren.

Som utställningsansvarig bör du ha några års egen erfarenhet av utställning, 
kunna/känna till regelverket för SKK:s Championat & utställningsbestämmelser, 
gilla att ta kontakt med människor (boka domare, sponsorer m.m.), vara väl 
bekant med det administrativa arbetet före, under och efter utställning.

Nästa utställning - Idrefjäll den 17 - 18 september 2011.

För mer information kontakta:
Marlene Karlsson
sekreterare.sh@sphk.se
telefon 0734 166386

Efterlyses representanter vid meritering/provtillfälle

Styrelsen inom SPHK har beslutat att rasklubben för siberian husky ska bistå täv- 
lingsarrangören med en representant vid rasklubbens meritering/provtillfällen.  

Rasklubben söker en representant till följande tävlingar.
Nya Nordic Open - Åsarna den 14 – 16 januari 2011
Polarhundsmästerskapet Åsarna den 5 – 6 februari 2011
SHAM draget Nornäs den 19 – 20 februari 2011 – styrelsen ansvarar
SM Gafsele den 25 – 27 februari 2011 - Lotta Antoniuson ansvarar
Gävle-Dala,s KM Ryssjön den 5 – 6 mars 2011
Polardistans Särna den 7 – 11 mars 2011
Amundsen race Östersund start den 24 mars 2011

Detta är en förutsättning för att meriteringen kan genomföras.

För mer information kontakta:
Anders Hörnlund
vanervind@gmail.com
tele 070 - 5611516
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OREDRAGET
12-13 februari 2011

Nordiskt samojedmästerskap i Drag
Ore Fritidsby Furudal

LÖRDAG SÖNDAG
Slädhundstil 4-spann  Slädhundstil 4-spann
Slädhundstil 6-spann Slädhundstil 6-spann
Nordiskt 1-4 hundar herr Nordiskt 1-4 hundar herr
Nordiskt 1-4 hundar dam Nordiskt 1-4 hundar dam
Linkörning herr och dam

För mästerskapsstatus krävs tre startande i varje klass. Vid få startande i en 
klass kan klasser slås ihop. Tävlingen är en tvådagars tävling där segraren 
utses på söndagen undantaget linkörning som är endagars. Tävlingen är ett 
provtagningstillfälle för polarhundsprov 2. Under torsdag lörd, sönd, månd, tisd 
och onsdag finns möjlighet att avlägga Polarhundtest A. 
Tisdag och onsdag ges det tillfälle att avlägga Polarhundtest B 2x30 km.

Startavgifter: Nordiskt och slädhundstil 2 dagarstävling 420:-
 Linkörning  1 dag 150:-
 Polarhundtest  A 150:- per dag och hund
 Polarhundtest B 420:- 2-dagars test     

Anmälan: Endast skriftlig anmälan sändes till Kjell Jonsson Sånnaboda 210 719 
41 Garphyttan tel. 019 572822. E-mail: kjelljon@telia.com 

Sista anmälnings- & betaldag: 2011-01-24. Efteranmälan mot en extra avgift av 
100:-. OBS! Även A- och B-testerna skall anmälas senast 2011-01-24. Fler A-test 
på samma hund kan efteranmälas.

Inbetalning sker till SPHK´s rasklubb för Samojed postgironr: 23 83 54-4 (ange 
vad avgiften är för).

Tävlingen körs enl. IFFS regler med viktregler för samojed i Nordisk stil. 
FÖRARLICENS OCH GRÖNT KORT OCH MEDLEMSKAP ÄR ETT KRAV 
FÖR ATT FÅ STARTA. (eller motsvarande utländsk organisation för utländsk 
deltagare). Samtliga hundar skall vara chipmärkta.

För utlandsägd hund påminns om att kopia på reg.bevis ska medtagas till 
dragtävlingen.
Ni som har vandringspriser till dragtävlingen, kom ihåg att ta med dessa 

Varmt välkomna till Furudal

Välkommen till Oredraget i Furudal

Årets höjdpunkt för oss samojedägare närmar sig och jag hoppas att ni som skall 
vara med på dragevenemanget är i full gång med träningen. Vi jobbar för fullt med 
att få till en eller rättare sagt två banor. En som är ca. 10 km och en 15 km. Tack vare 
hjälpen av Owe och Olle på Campen så är förhoppningarna goda att vi skall få till 
lite nytt”denna gång.

Som vanligt och med en dåres envishet vädjar jag nu till er alla att ha det klart 
med licensen = försäkringen som du löser via ditt distrikt, likaså att alla papper, 
meriteringsblanketter är fixade när ni kommer till sekretariatet. Jag påminner om att 
allt detta skall visas upp i sekretariatet enligt de tider som kommer att stå i PM. Är 
inte detta fixat så blir det ingen start. Tänk på att detta är ett STORT arrangemang 
och för att allt skall fungera för sekretariat så gäller det att vi alla hjälps åt.

Nu är det nog med pekpinnar. Nu ser vi fram emot en snörik vinter och många glada 
samojedägare i Furudal, men innan det så hoppas jag vi ses på andra arrangemang 
tidigare på året. Skicka mig gärna träningsbilder, har en idé om att göra ett kollage 
till Furudalsträffen.

kjelljon@telia.com
Hälsningar

Kjell
Tävlingsledare Oredraget

Välkomna!

Hälsas alla till vår middag fredagen den 11/2 2011 kl 19.00.
Som traditionen nu bjuder står Chili Con Carne på menyn, till den serveras 
mineralvatten önskas annat att dricka tar man med det själv.
Kaffe/Te och kaka ingår också.
Priset för detta är 75:-/person ,barn upp till 10 år 40:-.
OBS! Önskar man en vegetarisk variant glöm då inte att meddela detta

Under middagen kommer det att delas ut priser till årets hundar i olika kategorier. 

Anmälan sker till Heléne Larsson på mail: helene@plogens.se senast den 31/1 2011. 
Inbetalning till Spks rasklubb för samojed postgironr: 23 83 54-4, senast 31/1 
2011. Ni hämtar sedan ut matbiljetten i sekretariatet.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna! 
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SPHK´s rasklubb för samojed inbjuder till
Samojedernas vinterträff 10 -16 februari 2011

Officiell utställning fredagen den 11 februari
(Endast samojeder)

Plats: Ore Fritids stugby & Camping i Furudal
Domare Valpar & Hanar: Jahn Stääv

Domare Tikar: Jesper Andersson

Anmälan: Endast skriftligen på SPHK´s - eller Samojeds egen blankett som skickas 
till: Helen Werner, Alvägen 3,  736 32  Kungsör 
Email: helene.wrnr@gmail.com  Med blanketten som bifogad fil. 
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar. Om inte så 
ring tel. 0227-143 88. Övriga upplysningar även Eva Skullman tel. 0738-32 04 37.

Sista anmälnings- & betalningsdag: 2011-01-10. Efteranmälan i mån av plats t.o.m 
2010-01-17 mot en extra avgift på 100kr/hund (Obs! detta gäller utställningen). 
Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan. (Gäller 
svenska ägare) Alla anmälningar är bindande.

Inbetalning sker till SPK´s rasklubb för samojed postgironr: 23 83 54-4
För utlandsägd hund påminns att kopia på registreringsbeviset ska skickas med 
anmälan.

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån  150 kr
Junior-, unghunds-, bruks- & öppen klass 300 kr
Championklass 300 kr
Veteranklass 8-10 år 220 kr
Veteranklass över 10 år Gratis
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetald klass 150 kr/hund

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!

Stugbokningen sker direkt till stugbyn på tel. 0258-107 00, så hjälper dom er så 
gott de kan. Då det är lite svårt med boendet önskar vi att ni försöker bo ihop så 
mycket som möjligt, så fler får bo på området.
Gemensam middag blir det på fredagen den 11/2, direkt efter förarmötet.

Anmälan sker till Heléne Larsson på mail: helene@plogens.se senast den 31/1 2011.

STYRELSEN HÄLSAR ALLA 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL FURUDAL 2011!

Uppfödare/Medlemsmöte i Furudal måndagen 14/2 kl14.00

Vi har bjudit in Kerstin Hansson från SLU som föreläsare i ämnet 
Skelettsjukdomar, - vad man kan se och inte se på röntgen

Hon berättar allmänt om röntgen av skelett med exempel på olika sjukdomar  
samt lite mer ingående om HD och ED.

KALLELSE

SPHK´s rasklubb för samojed kallar till årsmöte

Lördagen den 12/2 2011 kl. 16.00 Plats: Furudal.

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.

Motioner skall vara styrelsens sekreterare Heléne Larsson Rosenhill Viksund 
179 96 Svartsjö tillhanda senast 15/1 2011 skriftliga och underskrivna av 

motionären. 

Medlemsannonser

SAMOJED

Sarek och Nadja har grad A på höfter 
och är utan anmärkning på ögon (19/8 
2010).
Nadja går som ledarhund och hon är 
stark och lyhörd. Hennes dragvilja är be-
undransvärd, men hon uppskattar även 
lydnadsträning och går lös i skogen på 
promenader. Hon bryr sig inte om främ-
mande folk eller hundar, vilket ger henne 
stor frihet och stärker hennes goda egen-
skaper som ledarhund i spannet.
Sarek har under sin första dragsäsong 

visat sig vara en hund som kan placeras 
var som helst i spannet. Han har utveck-
lats till en stor och stark unghund. Sareks 
vänliga sätt var en målsättning när jag 
noga valde från vilken hane jag ville ha 
honom. Under vintern kommer Sarek att 
utbildas till assistanshund.
Helena Björk & Pierre Voltaire
Åkersberga,
Stockholm
08-540 210 51
073-970 34 91
ord@yana.se
http://medhund.se
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Medlemsprofilen möter

Ulla Lindroth Andersson – Engagerad i grönlandshundar

I förra numret var det upp till Ninni Hjortvall att bestämma vem medlemsprofilen 
skulle hamna hos den här gången, och svaret blev Bålstabon tillika grönlands-
hundsägaren Ulla Lindroth Andersson. Polarhunden tog därför kontakt med 
Ulla som berättade mer om hennes och maken Lennarts liv med familjens grön-
landshundar, vi får veta om hur hon som stockholmstjej första gången vinglade 
runt bakom en hund på skidor, det blir härliga hundminnen, och så givetvis, en 
massa bra fjälltips från alla deras många turer på olika fjäll!

54-åriga Ulla Lindroth Andersson är 
uppvuxen i Stockholm och bodde där tills 
hon en dag mötte kärleken i sitt liv, grön-
landshundsveteranen Lennart Andersson.  
De gifte sig och fick sonen Björn, Ulla 
hade då flyttat till Lennart i Bålsta och 
hon som aldrig tidigare haft hund själv 
utan snarare varit rädd för dem, fick nu tre 
härliga grönlandshundar på köpet. Hund- 
intresset började dock växa direkt och nu 
är hon en inbiten draghundsfantast som 
gärna sticker ut på cykelturer med dem, 
eller ännu bättre, tar en underbar skidtur 
på fjället!

Om Ulla Lindroth Andersson ska beskriva 
sig själv med tre ord blir svaret engage-
rad, positiv och glad. Att engagera sig i 
hundkörningen är dock något hon har 
väldigt svårt med just nu, en nyopererad 
höft sätter stopp för det, samt för hennes 
arbete som biträdande gatuchef.
– Jag är sjukskriven nu, går på kryckor 
och kör mycket rehab och träning själv för 
att lära mig gå igen. Det är jättetråkigt att 
inte kunna engagera sig med hundarna så 
mycket nu, berättar hon.

Ni bor i Bålsta tillsammans med fyra 
grönlandshundar, berätta mer!
– Bålsta ligger mellan Stockholm och En-
köping och vi bor mitt i ett villaområde i 
samhället, så det är skönt att vi har tysta 
hundar. Vi har jättebra träningsvägar här 
och kan knyta ihop sju mil med stigar 
och grusvägar! Vi barmarkstränar enbart 
med cykel för annars kommer vi inte förbi 
bommar och liknande där det krävs sma-
lare ekipage för att passera.

Varför just grönlandshundar?
– Lennart hade ju grönisar redan då vi 
träffades på 80-talet och man väljer ju sina 
polarhundar utefter vad man vill använda 
dem till. Vi vill hålla på med friluftsliv och Ulla med valpen Bore.

åker gärna skidor på fjället där hundarna 
får dra vår packning. Vi vill inte köra så 
fort eller ha stora spann, och fyra starka 
hundar är därför alldeles lagom för oss. 
De är också robusta till utseendet, själv-
ständiga och självsäkra och det tycker vi 
om hos dem. Givetvis kan även alaskan 
malamutes användas till våra mål, men 
vi föredrar det smäckrare utseendet som 
våra grönlandshundar har!

Har du någon favorithund?
– Ja, Tinka’s Zassasak Arrivok, vilket 
betyder ”en älskad som har bråttom” på 
grönländska. ”Arri” är S(POLAR)CH, SE 
UCH och SV -05 så han är både vacker 
och en jätteduktig draghund, också helt 
utan aggressivitet! Nu har vi hans barn-
barn på väg in i spannet, honom vi tror 
mycket på. 
 
Du är alltså storstadsstjej i grund och bot-
ten. Hur gick det när du skulle åka skidor 
med hund för första gången?
 – Ja det var en mycket spännande upple-
velse kan jag lova… Vi var i Koppången 
84 och jag hade inte åkt skidor sen liten, 
och fick starta med tre ivriga hundar di-
rekt framför mig första gången! Jag hade 
inte en aning om vad jag gav mig in på 
och vinglade runt på skidorna, ramlande 
till höger och vänster hela tiden. Det såg 
nog väldigt roligt ut och Lennart stod bara 
och skrattade, men vad gör man inte när 
man är kär! Men det gick bra tillslut, jag 
blev inte avskräckt av det och det var en 
häftig upplevelse att sedan få komma upp 
på fjället. 

I slutet av 80-talet och början av 90-talet 
tävlade Ulla även i nordisk stil, men ner-
vositeten gjorde att hon egentligen inte 
gillade att tävla, och efter graviditeten 

slutade hon. Att få åka på tur är ändå det 
som är den absoluta höjdpunkten menar 
Ulla, och det är också där vi hittar hennes 
finaste minnen med hundarna. 
– Under första turen vi gjorde i Kebne-
kaiseområdet så hade vi slagit läger och 
skulle göra en dagstur över Storglaciären. 
Det var klarblå himmel, vindstilla och helt 
fantastiskt väder då vi åkte upp på glaciä-
ren under Kebnekaises topp, det var en 
underbar upplevelse! Jag var ganska ny då 
och att få se den utsikten, glaciärsprickor 
och allt, sova tillsammans med hundarna, 
det var så värdefullt allting.  

Vildsvin och potatisgegga 
Livet med hundarna har givetvis även 
inneburit en hel del knasiga äventyr för 
Ulla och Lennart, där det inte riktigt gått 

Ulla (först) och Monica Hjelm på valborgstur i 
Jämtlandsfjällen 1989.

Ulla med sonen Björn myser under kanonväder 
i Jämtlandsfjällen på 90-talet. 
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som de tänkt sig. Eller vad sägs om då 
Lennart skulle ut och träna fyra grönisar 
med en cykel, men där spannet drog iväg 
innan Lennart satt sig, han släpades efter, 
dundrade in i en tall, blev helt blåslagen 
och fick en rejält trasig cykel på köpet. 
Ulla själv fick en mysig upplevelse den 
gången de under träning passerade flera 
foderplatser för vildsvin längs med vägen 
i mörkret, och det efter en kurva plötsligt 
dök upp ett vildsvin bredvid vägen. Hun-
darna drog efter ner i diket och cykeln 
vek sig.
– Jag landade med ett pladask i en väl-
ling bestående av potatis och gegga! Tack 
och lov tog det stopp då och grisen hann 
undan. Jag var ingen vacker syn när jag 
kom upp på vägen igen där Lennart stod 
och skrattade gott åt min uppsyn. Den 
doft jag hade var ingen parfym heller kan 
jag garantera!

Ninni Hjortvalls personliga fråga till dig 
handlar om dina erfarenheter kring alla 
de fjällturer ni gjort. Vad man ska fram-
för allt tänka på och har du även några 
bra tips för barnfamiljer som vill upp på 
fjället?
– Ja vi har nog varit på omkring 40-50 
fjällturer genom åren så det finns massor 

att tipsa om! Framför allt så tycker jag 
att man ska anpassa turen efter den som 
är svagast eller minst van i gruppen. Blir 
det dåligt väder är det alltid bättre att 
vända tillbaka med vinden än att fortsätta 
framåt mot den, det är också jätteviktigt 
att hålla sig varm och torr och att ha en 
bra utrustning.
– Har man barn med ska man anpassa 
turen efter dem, pausa ofta och inte göra 
så långa dagsetapper. Tänk på att det vi 
tycker är fantastiskt ser de inte alls på 
samma sätt. Det svåraste är att hålla deras 
händer och fötter varma då de sitter stilla 
i släden, det gäller att hitta något som 
verkligen håller värmen. Då barn är aktiva 
och vill göra saker är det jättebra att ta 
med fjällanpassade spel så som mini-fia 
och luffarschack, även en spade som de 
kan gräva med!  Galonisar är också jät-
tebra så kläderna inte blir blöta, blåser det 
hårt är det även enormt viktigt att de sitter 
helt skyddat, annars kan de få frysskador. 

Det är inte bestämt om vi ska fortsätta 
med profilerna även nästa år, men om 
vi gör så, vem vill du i så fall att vi ska 
intervjua och vad är din personliga fråga 
till denna?
– Jag tycker att Christer Johansson (och 
Camilla) gör ett jättebra jobb med sina 
samojeder. Nu har jag sett att Christer har 
anmält sig till Polardistans, det är roligt 
att se att det dyker upp allt fler samojed-
spann! Jag är nyfiken på hur han lägger 
upp träningen inför en så lång tävling, 
både för sig själv och sina hundar och vad 
han har för mål? Det vore också intressant 
att få veta hur han ser han på samojeden 
som arbetande hund?

Av Josefin Andersson
Foto Lennart Andersson

I Tjallingdalen påsken 85.

Nya gemensamma utställningsregler i Norden
 
SKK har från och med den 10 januari 2011 nya utställningsbestämmelser, gemensamma 
för hela Norden. Då SKK:s egen artikel om de nya reglerna endast fick publiceras i 
sin helhet och är alldeles för lång, kommer nedan ett sammandrag med de viktigaste 
punkterna, taget direkt från skk:s hemsida. Varför det inte blev cert i bruksklass som 
många av oss tidigare trott, kan man läsa mer om i Pers Ledarskall.    

Ny beräkning av hundens ålder 
Vad gäller de olika klasserna och hur hundarna bedöms i sina respektive klasser har det 
skett en hel del förändringar. För alla klasser gäller att åldern beräknas så att hunden 
ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag då hunden ställs ut. Tidigare gällde 
att hunden skulle uppnått rätt ålder senast dagen före utställningsdagen. 
Åldergränsen för tävlande i juniorklass är nu 9–18 månader i stället för 9–15 
månader. Det innebär att en hund som är till exempel 17 månader kan välja på 
att anmäla till junior-, unghunds- eller öppenklass samt, om den innehar provme-
rit, även till jakt-/bruksklass. För övriga klasser är åldersgränserna oförändrade.  
 
Internationella kvalitetsbeteckningar 
Kvalitetsbedömning, där hundarna bedöms oberoende av övriga deltagande hundar, 
kommer att ske även i championklass och veteranklass. Omdömena i kvalitetsbe-
dömningen är numera på engelska och heter Excellent, Very good, Good, Sufficient, 
Disqualified samt Cannot be judged. De nya omdömena motsvarar inte riktigt de 
gamla och SKK:s domarkommitté har därför gjort en ”översättning” mellan de två 
systemen, bilden finns att se på sphk.se. 
 
Färre placerade i konkurrensklass 
Endast hundar som fått omdömet Excellent får delta i konkurrensbedömningen. 
Här bedöms hundarna i förhållande till varandra och placeras 1–4 och inte 1–5 som 
förut. De så kallade certifikaten, som ligger till grund för utdelande av championat, 
delas alltid ut i bästa hanhunds-/bästa tikklass. Det gäller även raser där certifikaten 
tidigare delats ut i bruks-/jaktklass till samtliga hundar som varit av certifikatkvalitet. 
Även hundar som anmälts i championklass kan numera tävla om certifikat under för-
utsättning att de inte redan är svensk champion. Reservcertifikatet, som är nytt, delas 
ut till näst bästa hane respektive tik. Hederspris kommer bara att delas ut i valpklass 
samt i avels- och uppfödarklass. 
I avelsklass och uppfödarklass sker inte längre någon kvalitetsbedömning utan endast 
en konkurrensbedömning där de bästa grupperna placeras 1–4. 

Utdrag från www.skk.se, sammanställt av Josefin Andersson
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Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

Siberian husky valpar
Kennel Upnorth
Valpar födda 4/11-2010
2 hanar, 3 tikar
Far: Upnorth Balder Bifrost 
Mor: Oumiaks Born to run
Öga UA, HD grad A, ED Ua
Båda föräldrarna har bra arbetsmoral 
och är utställda. För mer information 
kontakta Johanna Adolfson 
070-228 09 26, jojsan@telia.com
www.upnorth.nu

Valpar till salu födda 2010-09-25.
E: Fenrisulven Bauge S51732/2004
U: Fenrisulven Hild
Drag o utställnings meriterade, båda 
gick på Polarhunds VM 2008 i Åsarna.
Hilda I led. Hon kommer ur en kull med 
flera dubbel champion o S(polar)ch.
Flera går i led både i sprint, medel o 
långdistans.
Välkommen för mer info,
Lotta o Peter Antoniusson
Kennel Fenrisulven
070 647 59 49
info@fenrisulv.se
www.fenriulv.se

ALASKAN MALAMUTE

1 tik finns fortfarande att tinga. Se hem-
sida www.malamute.nu för senaste info 
om kullen, stamtavla, bilder mm. 
Hane Nordic Sleddogs AK Black Harley 
(e. Panikpah’s Kodiak Bear/Nordic Sled-
dogs Akka) pht A, höfter/armbågar A/
UA, öga UA,   Tik Tämjantorpets Famous 
Grouse (e. Panikpah’s Umiak/Järnviljans 
Luna) pht D, höfter/armbågar A/UA, öga 
UA. Valpar enligt SKK’s bestämmelser, 
vaccinerade, vetbes, chipmärkta, dolda-
felförsäkrade, avmaskade. Valparna för-
väntas bli mycket bra arbetande hundar 
med hög energi och gott temperament. 
Varmt välkommen att höra av dig! Ulrica 
Öhman, Evertsberg. Tel 0703 88 99 37, 
0251 500 70, info@malamute.nu www.
malamute.nu

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

ÖVRIGT
 
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
076-136 22 66
Pertti Lehtiranta och Mia Karacs
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KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546,  070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se

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