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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 vård, att bevaka och arbeta med frågor som 
har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, 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.tele2.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:  David Erman Tel: 0709-37 15 91
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: Kari-Mette Sundal kari-mette@telia.com
 Tel: 0731-81 49 77 
Samojed: Anneli Jönsson kennel@deejasome.com
 Hästgatan 11 A, 241 35 Eslöv 
 Tel: 0413-59 14 99, 0730-83 22 16 
Siberian Husky: Pernilla Persson pernillapersson@vintervisa.com
 Risselåsvägen 17, Grelsgård
 833 35 Strömsund, Tel: 0730-49 07 46

Tävlingsekreterare: Malin Sundin tävlingssekreterare@sphk.se 
 Näset 2, 794 92 Orsa 
 Tel: 070-63 98 536
Utställningsekreterare:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
 Tel: 013- 583 73
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[Foto: Malin Aspaas]
Ännu ett nummer klart!
Tänk vad fort tiden går. Sommarsolståndet 
och Midsommar är över när ni håller detta 
nummer i era händer och återigen går vi mot 
vår älskade vinter.

Att jag skulleha sådana svårigheter med detta 
nummer visste varken jag eller Per. Svårigheter 
inte med att FYLLA den men med att vi hade 
fått jättemycket material. Och missförstå mig 
inte, det tackar vi för :-). Problemet är bara 
att vi återigen måste flytta på några mycket 
intressanta artiklar till nästa nummer. Och 
det trots att numret nu håller i handen har 
80 sidor istället för det vanliga 64. Visst alla 
resultat har kommit med i detta nummer men 
det borde inte ha påverkat så mycket när vi 
fick de extra sidorna.

Som sagt, alla resultat från förra säsongen är 
nu (och kommer att vara så i fortsättnigen) 
i det tredje numret av Polarhunden varje år.

Aktivitetskalendern är fylld av aktiviteter 
så passa på redan nu och markera era i al-
manackor alla roliga aktiviteter ni vill vara 
med på.

För övrigt, ha en underbar sommar och semes-
ter med era vänner. Ta det lungt och svalka er 
med sköna bad i sommarvärmen. 

// Mia

Omslagsfoto: Nighttrail full 
moonwalker *LEO* och Noatak’s 

explorer *ville* du apatcha på 
klövjetur i Grövelsjön.   

[Foto: Daniel Kaar]



LEDAR
      SKALLET
Årsmöte

Årets årsmöte ägde rum i samband med västra distriktets utställning i Simmatorp 
den 21 maj. Det blev ett lite annorlunda årsmöte eftersom det ägde rum i en av 
utställningsringarna. Dessutom valdes en av dagens domare, Gunilla Sandberg, till 
mötesordförande. Dock slapp vi årsmötesdeltagare att bli bedömda! Bland de punkter 
som diskuterades var naturligtvis SPHK’s ekonomi. Där konstaterades att årets 
verksamhet har gett ett överskott på drygt 30 000 kronor och att fonderade medel 
uppgår till 263 000 kronor.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan där bl.a. följande punkter 
ingår

•	 Eftersträva	fler	icke	draginriktade	aktiviteter	för	att	fånga	upp	polarhundsägare	
utan specifikt dragintresse

•	 Fortsätta	arbetet	med	uppfödar/avelskonferens	för	våra	fyra	raser.	Konferensen	
ska äga rum i augusti 2012

•	 Ansöka	om	exteriördomarkonferens	år	2014
•	 Verka	 för	 att	 SKK	 förändrar	 utställningsreglerna	 för	 våra	 fyra	 raser	 så	 att	

certifikatet, i första hand, utdelas till bästa bruksmeriterade hund resp. tik
•	 Genomföra	Polardistans
•	 Genomföra	Polarhundmästerskap
•	 Slutföra	arbetet	med	SPHK’s	digitala	närvaro
•	 Slutföra	arbetet	med	det	grafiska	programmet
•	 Fortsätta	satsningen	på	ungdomsverksamhet

Två motioner hade inkommit till årsmötet. En föreslog att SPHK ska lämna WSA. Det 
blev också årsmötets beslut och vi har begärt utträde ur WSA. Den andra pekade på 
nödvändigheten av en översyn av SPHK’s organisation. Beslutet blev att ge styrelsen 
i uppdrag att tillsätta en organisationskommitté med representanter från distrikt och 
rasklubbar.

Årsmötet fattade också, på styrelsens förslag, beslut om en förändring av regelverket 
för aktivitetsfonderna. Förändringarna innebär att förlusttäckning ska kunna beviljas 
upp till 100 % och att bidrag ska kunna ges även till aktiviteter utan intäktssida, 
exempelvis utbildningsinsatser och stöd till kvalificerade föredragshållare. Vidare ska 
ansökan kunna göras löpande och de ska behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och vi tackar för ert förtroende. Vi ska göra allt vi kan 
för att även kommande verksamhetsår ska bli framgångsrikt för SPHK.

Meriteringsreglerna

SPHK’s förslag till nya meriteringsregler är nu i sin slutversion inskickat till SKK och 
det kommer att läggas ut i sin helhet på vår hemsida när det godkänts. Vi har haft 
en positiv dialog med SKK. Den har inneburit att vi accepterat mindre förändringar i 
förhållande till vårt ursprungliga förslag. 

Det känns positivt att vi nu, efter flera års arbete kan lägga meriteringsreglerna till 
handlingarna. Det har förvisso varit en lång process med väldigt många av våra 
medlemmar involverade. Rasklubbarna har gjort ett jättejobb med många möten och 
informationstillfällen. De medlemmar som har velat komma till tals under den tid som 
processen pågått har haft alla möjligheter att göra detta. Det är naturligtvis med stor 
besvikelse som jag noterar att det finns grupperingar inom klubben som inte accepterar 
den demokratiska modellen utan i stället har valt att föra debatten i andra media. Ska 
vi fortsätta att vara en stark klubb och en bra företrädare för våra fyra raser, ja då är 
det viktigt att vi följer de demokratiska spelreglerna. 

Har ni förresten tänkt på alla de legendarer som besökt Sverige och uttryckt sin 
förvåning över den höga standarden på de svenska polarhundarna? Jag tänker bl.a. på 
människor som Earl & Natalie Norris, Nancy Russel, Harris Dunlop, Al & Ann Stead, 
Bob & Pam Thomas och många andra. Kanske är det så att vi har bra polarhundar i 
Sverige därför att vi har bra meriteringsregler och för att en ansenlig del av populationen 
är arbetande hundar. Det är en väldig skillnad på Sverige och USA. I Amerika är det, 
på sin höjd, fem procent av populationen som är arbetande hundar. Vi ska vara väldigt 
stolta över det vi har, och vi ska slå vakt om det, bl.a. med tuffa meriteringsregler.

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

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Boel	Malmström/Älvsbyn	

Nedre Norra
Emma	Månsson/Östersund,	Andreas	Lundgren/Vilhelmina	

GävleDala
Michael	Pettersson/Grängesberg	

Mälardalen
Laura	Johansson/Solna,	Matilda	Blom/Knutby,	Michael	Jurås/Eskilstuna,	Ann-
Charlott	Lidgren/Sundbyberg,	Pavlina	Günther/Nacka,	Sofia	Sellström/Järfälla

Västra
Louise	Lundquist/V.	Frölunda,	Elaisis	Alfaro	Guzman/Arvika,	Pernilla	Hansson/
Dalstorp,	Maeli	Perez/Arvika,	Elisabeth	Jernberg/Alingsås,	Lars	Axelsson/Arvika,	
Thomas	Johansson/Alingsås		

Södra
Jessica	Ekdahl/Bara,	Robin	Gewessler/Trelleborg,	Ida	Karabegovic/Gislaved,	An-
tonia	Rankleven/Kisa,	Emilie	Nilsson/Helsingborg,	Sofie	Rydberg/Ljungby,	Sven	
Karlsson/Fliseryd,	Dagny	Holmsen/Örkelljunga,	Roger	Larsson/Österbymo,	Ken-
neth	Svensson/Kävlinge

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.

På förekommen anledning vill jag påminna Er att titta på Ert medlemskort, så att där 
står rätt rasklubb. Det har blivit fel hos en del medlemmar och hos andra finns det ingen  
rasklubb alls. Vi fel, kontakta SKK på 08-795 30 50.

Nu är det bara en månad kvar, så infinner sig det stora höstmörkret och vi kan börja 
med höstträningen. Glöm inte att lösa tävlingslicensen, som gäller som olycksfalls-
försäkring även under träning !!!
Ha en skön fortsättning på sommaren önskar

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

26-28/8		 Siberian	husky-dagarna
27/8		 Utställning	Sollefteå,	Nedre	Norra
2-4/9		 Höstträff	Orsa	Grönklitt	med	specialutställning	4/9,	Rasklubben	för		 	
 grönlandshund
10-11/9		 Utställning	och	träff,	Simmatorp,	Västra
17-18/9		 Siberian	husky	specialklubbsutställning,	Idre	
1-2/10		 Mördarbacksdraget,	Falun,	Gävle-Dala
1-2/10		 Björnrundan,	Nornäs,	Rasklubben	för	alaskan	malamute
8/10		 Utställning	Arboga,	Mälardalen
22-23/10		 SM	I	BARMARK,Kosta	Off	Snow,	Nybro	(Svartbäcksmåla),	Södra
4-6/11		 Alaskan	malamute	special,	Piteå,	Barmarksmästerskap,	medlemsmöte,		
	 specialutställning	5/11	

Observera att tid och plats för utställningarna under 2012 fortfarande är prelimi-
nära och kan ändras!

1/1	2012		 Nyttårsrace,	Gävle-Dala
28/1	2012		 Uställning	Kiruna,	Övre	Norra
9/2	2012		 Utställning	Ljungdalen,	Rasklubben	för	alaskan	malamute
11/2	2012		 Uställning	Furudal,	Rasklubben	för	samojed
20/4	2012		 Utställning	Vaggeryd,	Södra
12/5	2012		 Utställning	Bjurholm,	Nedre	Norra
25/8	2012		 Utställning	Sollefteå,	Nedre	Norra

Min ambition är att uppdatera kalendern löpande, förutsättningen för det är att 
distrikt och rasklubbar skickar in sina kommande arrangemang till mig! Epost: nin-
ni_hjortvall@hotmail.com

Hälsningar Ninni Hjortvall

Aktivitetskalender 2011/2012

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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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

Sommaren ger både draghunden och föraren 
chans till sommaraktiviteter istället!

Nu har vintern gett upp och vi har fått mött våren 
och nu sommaren. Vi lever i den del av världen där 
vi har turen att uppleva dessa skiftningar, något som 
för mig gör att man känner sig mera levande och 
att man njuter av att se olikheterna som årstiderna 
bjuder på. Det gäller bara att se njutningen i varje 
enskild årstid.

Svenska Draghundsportförbundet höll ett seminarium 
den 14 – 15 maj där klubbarna och distrikten ute i 
landet hade chans att påverka sportens utveckling, 
och många av landets klubbar var representerade. 
Det känns bra att så många tog chansen och många 
små steg har tagits av både förbundet och klubbarna 
ute i landet. Ungdomsverksamhet stod på agendan 
också, och det fanns olika åsikter som togs upp om 
hur viktigt det är med just verksamhet för ungdomar. 
Olika åsikter och idéer om en sådan här verksamhet 
diskuterades, men jag håller benhårt fast vid att 
satsningarna som görs idag är bra och fortsätter vi 
inte på denna väg så tror jag vi kommer att tappa en 
av våra viktigaste byggstenar inför framtiden.

Erika Boman från Övre Norra SPHK vet hur man aktiverar 
sin hund under sommaren, duktiga!

Rikslägret	är	bokat	den	4-7	augusti	och	gå	in	på	www.draghundsport	.se	för	att	få	
mera information om lägret 2011. Det är ett bra tillfälle att träffa sina gelikar och 
utvecklas på olika sätt både socialt, mentalt och fysiskt. Håll utkik alla ungdomar.

Huskydagarna kommer att arrangeras i Mjölby den 26 – 28 augusti och här har man 
planer att få in verksamhet även för ungdomar.  Här kommer man ha chans att prova 
på agility, rallylydnad, drag och utställning och mycket mera. Marlene Karlsson står 
bakom arrangemanget och Jörgen Pålsson jobbar med samordning av ungdomarnas 
aktiviteter. Ett utmärkt tillfälle att ta i akt för alla er ute i distrikten som har siberian 
husky, och en liten uppmuntran att kanske andra rasklubbar kan prova på denna 
goda idé.

Jag har fått mycket fina bilder av en tjej som heter Erika Boman från Övre Norra. 
Hon är mycket aktiv med sina siberian husky på många plan. Hon ser inte enbart 
den duktiga draghunden i sina hundar, utan provar även på andra sporter man kan 
använda dessa polarhundar till. Gör som Erika och träna lite annat under sommaren 
med Era hundar. Hon har tagit många fina bilder som jag fått ta del av, och familjen 
har	också	tagit	några	på	Erika	tillsammans	med	hundarna/hunden	som	jag	fått	äran	
att få använda och här nedan är två av alla dessa fina bilder. Tack för det och jag 
hoppas flera ungdomar kan skicka bilder till mig som jag kan ta del av och kanske 
få	hör	lite	om	Er	vardag	med	hunden/hundarna.	När	man	får	träffa	ungdomar	som	
känner lika stor glädje för sporten och den gemenskap med både kompisar och hundar 
som den innebär, det är i sådana stunder man får man en bekräftelse på att man är 
på väg åt rätt håll.  

Ha en bra sommar! 
Caroline  
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Hej alla polarhundstokar!

Så var det den där årstiden igen, den där otäcka 
varma och snölösa sommaren. Det gäller väl att ta 
tillfället i akt och fixa med allt som gått sönder och 
slitits under säsongen. Jag hoppas även att vi passar 
på och träffas lite mer utanför tävlingsbanan och 
umgås under mindre pressade former. 

I skrivande stund är det en månad sedan Vaggerydsutställningen gick av stapeln. Som 
vanligt var det en solig och varm dag, något som troligen uppskattades mer av utstäl-
larna än de ca. 130 anmälda hundarna.   

Jag vill även passa på att gratulera oss själva till att ha fått förtroendet att arrangera 
barmarks-SM 2011. Det kommer att arrangeras i samband med vår årliga tävling, 
Kosta	Off-Snow,	som	numer	körs	i	Svartbäcksmåla	utanför	Nybro.	Boka	därför	redan	
nu i helgen den 22-23 oktober. Oavsett om man har en hund eller åtta är man precis 
lika välkommen att ställa upp och tävla. Låt inte epitetet SM skrämma, utan se det 
som en möjlighet att testa sig själv och sina hundar.  

Om man inte har för avsikt att tävla, är man ändå mer än välkommen, och om man 
kan tänka sig att ställa upp som funktionär, så bor och äter man dessutom gratis! 
Låter detta intressant, så kontakta tävlingsledaren, Kenneth Svensson, på 0703456503 
eller info@starax.se.

Jag hoppas vi ses på SM och andra tillställningar framöver!

David Erman, ordförande, Södra

[Foto: Malin Aspaas]

Ordförande 
David Erman, 0709-371 591 

david@erman.nu

Vice ordförande
Charlotta Lundgren

Sekreterare
Joakim Persson 

Kassör
Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20

Ledamot
Petra Nielsen

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

http://www.vastra.sphk.se

[Foto: Niklas Olsson]

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, 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
Mats Jonsson, Törresröd 179

463 92 Lilla Edet 070-666 15 65

Suppleant
Tina Olsson, Humoreskgatan 6 

422 42 Hisings Backa 070-221 19 19

Suppleant
Marita Johnsson

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

Ungdomskommittén    
Therese Hemberg

Ladkas 17, 455 96 Hedekas
therese_hemberg@hotmail.com

0528-200 09, 070-964 31 40

Kontaktansvarig / Nya Medlemmar
Marita Åhl, 0504-105 44, 0730-41 86 11
Jose Perez, 0570-220 82, 0709-39 74 43

Webmaster
Magnus Svernfors

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

Valberedningen
Mathias Hammer (sammankallande)   

Sören Wingstrand   
Tobias Eliason (Suppleant)

Tina Olsson Utställningsansvarig
070-221 19 19 

Jennie Kraft Hult Utställningskommittén  

Värmen är fortfarande kvar i västra delarna av SPHK
Det är snart skifte mellan maj och juni när dessa 
rader skrivs och ingen snö i sikte. Tidiga mornar 
och sena kvällar har vi kunnat köra hundarna med 
3-hjulingen. Vi har precis haft vår ”extrautställning” 
i Simmatorp i Skara tack vare att vi var arrangörer 
för SPHK’s årsmöte. Den var välbesökt med 108 
anmälda hundar av alla de slag inom våra polara 
raser. Det blev tre hundar som fick polarhundscham-
pionat under utställningen. Grattis till dessa. Vi som 
arrangerade hade en trevlig helg och jag hoppas 
övriga deltagare kände likadant. Tina Olsson och 
Jennie Kraft Hult var utställningsansvariga för första 
gången i Västras regi och skötte det hela med äran. 
Tack även till övriga funktionärer. 

SPHK’s årsmöte kunde hållas utomhus i ”Ring 1” 
med mötesordförande Gunilla Sandberg och sekre-
terare Agneta Nilsson Hörnlund i domartältet och 
övriga förväntansfulla samlade i en halvmåne runt 
dessa. Solbrännan bättrades på och mötet gav förnyat 
förtroende till sittande styrelsen.

Västras årsmöte i början på april på Hjärtumgården 
var välbesökt och en trevlig tillställning där valbered-
ningens förslag godtogs av mötet och resultatet kan 
ni se i spalten bredvid. Vi tackar Mats Jonsson som 
gick in som ordinarie ledamot och hälsar Tina Ols-
son välkommen som suppleant. Mathias Hammer, 
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Sören Vingstrand som ordinarie och Tobias Eliasson som suppleant i valberedningen 
hälsas välkomna och vi tackar övriga som valt att fortsätta med funktionärsarbetet. 
Pinsamt nog är jag ute i ”dålig tid” då jag upptäcker att jag inte bett våra nytillkomna 
ledamöter och övriga ansvariga inom Västra presentera sig. Detta skall bättras på till 
nästa nummer.

I april ordnade Therese Hemberg med familj tillsammans med familjen Eliasson en 
barmarksträff i Uddevallatrakten med möjlighet att köra 5 km under ordnade former. 
Den var välbesökt och väldigt uppskattad. 

Malamuteklubben har ordnat träffar i Västra distriktet med olika teman under maj, 
juni, juli och säkerligen augusti där alla fyra raserna varit välkomna så det har funnits 
lite att hänga på under de ”mörka” månaderna. Tack Frida och Linda för det. 

Den 10:e till 11:e september är Västras årliga höstträff på Simmatorp. Som vanligt 
är det utställning på lördag med gris- och suggarundor efter utställning och trevlig 
samvaro på kvällen. På söndagen kör vi ett lite kortare vagnsrace för de som vill lufta 
hundarna efter lördagens aktiviteter.

Simmatorp har fått nya ägare och dessa skall inte fortsätta med uthyrning utan troli-
gen blir september sista träffen på Simmatorp. Vi letar efter ett nytt ställe att vara på 
nästa år så har ni några förslag är dessa välkomna.  Passar på att tacka Mona som 
ställt Simmatorp till förfogande tidigare år.

Jag påminner om licensen som är vår försäkring när vi tränar våra hundar. Den gamla 
licensen räckte till 30 juni 2011 och den är nödvändig när vi tävlar.
 
Med dessa rader tackar jag för en härlig vårsäsong och önskar alla välkomna tillbaka 
efter sommarvilan till en förhoppningsvis fartfylld höst för oss alla

Polarforskare Palmblad

Fikapaus i dragträffen   [Foto: Anna Palmblad]Niklas Olsson   [Foto: Anna Palmblad]

SPHK Västra bjuder in till höstträff 

den 10-11 september 2011 i Simmatorp, Skara

Officiell utställning lördag 10 sept 2011

Domare:
Tina Permo: Siberian husky

Annica Uppström: Alaskan malamute, grönlandshund och samojed

Anmälningsavgift
Valpar (4-6 mån) (6-9 mån) 150 kr
Junior, unghunds-, bruks-, öppen och championklass 300 kr                                               
Veteranklass från 8 år           200 kr
Veteraner över 10 år       Gratis 

Efter den 2:a fullbetalande hunden reduceras priset till 150: - per ytterligare 
anmäld hund.
Sista anmälningsdatum och betaldatum 15 augusti. Efteranmälan i mån av plats 
mot extra avgift på 60 kr per hund fram till den 22 augusti. Alla anmälningar 
är bindande. Betalning till Västras BG 5413-5595, märk inbetalningen med 
utställarens namn och hundens reg. Nr.
Använd	 SKK´s	 anmälningsblankett:	 http://www.skk.se/Global/Dokument/
Utstallning/Blanketter/tavlingsanmalan-t2.pdf
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen.

Anmälan till email: Tina.Olsson@skanova.se
Per post till: Tina Olsson, Humoreskgatan 6, 42242 Hisings Backa, 
Mobil: 0702211919
Om bekräftelse inte kommit inom en vecka, ta kontakt! 

På lördag också: Barn med Hund och Parklass. På lördag eftermiddag och kväll 
”grisrundor” och allmänt samkväm. Anmälan på plats.
Söndag: Kortare vagnsrace. Prisutdelning och lottdragning. Anmälan lördag före 
kl 20.

Önskas boende, ta kontakt med Gull-Marie på Simmatorp Herrgårdscamping 
0703-005054	www.simmatorp.nu

Välkomna till en trevlig helg i herrgårdsmiljö!
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Reflektioner

Det är högsommartid och för många hundälskare 
liktydigt med utställningar. 

Distriktet har också haft sin, i Ånnaboda. En premi-
ärplats för oss. I skrivande stund är utfallet okänt, 

bortsätt ifrån att det var ett hyfsat stort antal deltagare, i nivån ca. hundratalet. Det 
är ett lyft i jämförelse med förra året, i Norberg. Då var det bara ett 40-tal som kom. 
Det är bra att antalet deltagare är tillbaka på en anständig nivå.

Att summera vintersäsongen är möjligen lite sent. Jag känner det ändå intressant att 
göra det nu. Det är aldrig fel att få distans till upplevelser innan summering sker och 
slutsatser dras.

De arrangemang som vi i distriktet har haft att ansvara för har i allt väsentligt gått 
bra. Vårt KM den 29-30 januari genomfördes inte utan viss möda. Några skogsav-
verkningar drog ut på tiden vilket skapade osäkerhet om hur banorna skulle gå. Plan 
B löste dock problemet och vi kunde erbjuda deltagarna en slinga om 30 km och en 
runda på 12 km med särskild tidtagning vid passering 10 km för förare med B-hundar 
som önskade avlägga prov. 

Från arrangörshåll är det stimulerande om det kommer många deltagare till ett eve-
nemang. 20-talet anmälda som i det här fallet är alldeles för dåligt. När dessutom 
endast två av de startande åker 30 km och övriga banan med längden 12 km så kan 
man inte låta bli att ställa sig frågan, varför? Visst är 3 mil långt, men hela dagen går 
att disponera. Som arrangör har du skyldighet att finnas på start och målområdet tills 
sista deltagaren har gått i mål. Tråkigt nog har det inte alltid varit så vid alla tävlingar 
arrangerade	under	SPHK-flagg.	Är	det	kanske	sådana	erfarenheter	som	ligger	i	våg-
skålen när beslutet tas om deltagande eller inte?

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, 018-34 43 22

Andreas Knudssen, 08-570 262 16

http://malardalen.sphk.se

Lappland Dream Dynamit & Yukon
[Foto: Lappland Dream Kennel]

När jag ändå är inne på ämnet arrangörsproblematik så blir man undrande över vilka 
krafter det är som styr betygsättandet och efterkommande inlägg i klubbtidningen, 
om tävlingsarrangemangen. Distrikt som genomför en tävling kan bli sågade nere vid 
fotknölarna i efterföljande recensioner p.g.a. spårpreparering som inte passat alla, el-
ler en tidtagning som inte stämmer överens med den tävlandes egen GPS. Förvisso är 
det omständigheter som kan ge arrangemangets finnisch en repa, men knappast mera.

Tävlingsarrangemang där betydligt allvarligare saker inträffat som t.ex. händelsen i 
Furudal, den gångna vintern, med resultatet påkört hundspann och dödad hund av 
bil på allmän väg. En sådan händelse har hittills inte recenserats i tidningen. Det är 
en katastrof för hundsportsarrangemang när hundar får sätta livet till p.g.a. bristande 
säkerhet i samband med tävling. Var finns alla recensenter då? 

Vi behöver alla som håller på med hundsport också få acceptans från världen utanför 
hundsporten, om vi ska lyckas höja dess status. Det kan vi bara göra om vi är själv-
kritiska mot de väsentliga händelserna i våra aktiviteter.         

I mars kunde distriktet, för andra året i rad, genomföra ”Fjälläventyret”. I år åkte vi 
som var med, lite längre än året tidigare. I motsats till då så var det bra vinterväder, 
den	här	gången.	En	dag	med	varning	för	hård	vind,	17	meter/sekund,	hindrade	inte	
deltagarna ifrån att avverka en kortare etapp. Solsken och bra sikt hjälpte till och 
när dagen närmade sig slutet hade alla kommit i läger. En rejält blåsig tältnatt gav 
extra krydda åt äventyret. Distriktet kommer att arrangera ”Fjälläventyr” även år 
2012. Tidpunkten är fastlagd till vecka 12. Titta efter information i tidningen och på 
distriktets hemsida. 

Må så bra
Kenth 

 
 

KLÖVJETUREN  1-4 September!

Starta säsongen med en stärkande fyradagarstur i Grövelsjöfjällen.

Vi utgår från sjöstugan vid mynningen till Grövelsjön och vandrar i Carl Linnés 
fotspår över till den Norska fjällvärlden.

Funderingar kring turen samt anmälan tar du med turledare Andreas Knudsen, 
företrädesvis på info@ingaronaprapat.se eller 0708-40 59 95.

Anmälan bör göras innan 31 juli.
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VÅR FÖRSTA FJÄLLTUR 

[Andreas Knudsen] I höstas kikade jag på mälardalens kalendarium 
och såg något som fick extra fart på adrenalinet. Fjälläventyr i mars, 

det skulle nog smaka fint det. 

Beslutet
Efter beslutet kom många frågeställningar snabbt upp i frontalloben. Framförallt 
funderade jag om mina två samojedtikar skulle vilja samt orka dra all nödvändig 
packning under en hel vecka. Nog är min treåriga tik Malva i hyfsad kondition men 
hur skulle det bli med ettåriga Bianca som endast provdragit framför kickbiken några 
gånger under hösten? I slutet av november satt jag i Kent och Monica Hjelms varma 
och trygga vardagsrum och blev ännu mer inspirerad. En gigantisk bild över Sareks 
nationalpark där Kent och två grönlandshundar kunde skönjas som tre små prickar 
hängde passande på väggen . Jodå, svarade Kent – hundarna orkar mer än vi tror, 
det är det minsta problemet. Kents trettioåriga erfarenhet av att vistas med hundar i 
fjällvärlden kändes betryggande.

Från vänster: Anders Larsson, Kenth Hjelm, Serena Hasselblad och Andreas Knudsen.

Förberedelser 
Efter att fått prova några av Kent och 
Monicas otaliga slädar föll beslutet på 
en röd polarissläde som nu beställdes av 
Gösta Karlberg och glädjen var obeskriv-
bar när Gösta  något senare i december 
mötte upp i Koppången. Att få inviga 
vår första släde på perfekt underlag i den 
vackra miljön norr om Orsa ingav gås-
hud. En tvåmils runda i den fjälliknande 
naturen under solen var förförande en-
kelt och kanske inte så symtomatiskt för 
var vad fjällvärlden kan bjuda på men 
ack så trivialt. Mersmak kallas det för! 
Jag har aldrig varit flitig med att skriva 
loggbok till sjöss och således har jag 
heller inte fört någon träningsdagbok 
under vintern men otaliga mil har vi tre 
avverkat tillsammans hemma i skidsåret 
på Ingarö, på i Nederhögen, i Hamra, i 
Furudal och slutligen i Grövelsjön där vi 
tog en fin dagstur till Storvättershågna. 
Så där ja, då fattades bara en massa övrig 
utrustning som tält, vintersovsäck m.m. 
Jan Olov och Karin var vänliga nog att 
vilja låna ut en hel del grejer men egen 
utrustning är att föredra. Usch vad det är 
trist att tömma sparkontot men det var 
ofrånkomligt, nu skulle det ske! Inväg-
ning i garaget sade 45 kilo totalt. Hm, 
bäst att ta med den gamla ryggsäcken för 
säkerhets skull.

Äntligen dags!
Ibland har man tur även med vädret. 
Serena med fyra huskys, Kent med två 
grönisar, Anders med tre samojeder och 
jag själv med två startade i strålande sol-
sken från Vallbo Gård för att första da-
gen ta oss till området kring Lunndörrs-
stugorna i Jämtlandsfjällen. Ca 1.3 mil 
skulle det bli i en till att börja med och 
en ganska kraftig stigning på ett par ki-
lometer till att börja med. Jodå, med lite 

tillrop och viss assistans från husse så tog 
vi oss sakta men säkert uppför. Väl uppe 
på platån gick det fortare och nu fattade 
hundarna större interesse för uppgiften. 
Väl framme på tilltänkta tältplatsen kom 
ofrånkomligen nästa utmaning med att 
rigga tältet. Nu fick jag ingen hjälp av 
hundarna som redan hade somnat i snön. 
Jag hade visserligen tränat en gång men 
tid tog det. Om jag hade tumvantarna 
på? Nej, de åkte av omedelbart. Skönt 
med tunna fingervantar istället! Sedan 
få i gång bensinköket. Jodå det funkade 
finfint.

Lyckliga hundar och människor
Jag ska bespara er alla delsträckor och 
detaljer för detta måste helt enkelt upple-
vas. Visst knäckte jag en stav, tappade en 
skida, gick en mils omväg då jag missade 
en avfart men vad gjorde det? Slutet gott 
allting gott! Jag unnar verkligen er alla 
som har polarhundar att under en veckas 
tid tillsammans med era älsklingar få 
förflytta er mellan boplatser i en under-
bar natur, känna hur gemenskapen med 
hundarna ökar för varje dag som går och 
iaktta deras ökande fokus på uppgiften. 
Att göra detta i sin egen takt utan stress 
och nummerlapp på bröstet bidrar till att 
en skön känsla infinner sig och att just 
detta är så himla rätt.
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SPHK Mälardalen inbjuder till 
officiell utställning

Lördagen den 8 oktober 2011
Plats: Herrfallet, Arboga

Alaskan malamute, grönlandshund och samojed döms av Per Nymark, Norge
Siberian husky döms av Anna Törnlöv

ANMÄLAN:
Skriftlig anmälan på SKK´s anmälningsblankett (finns länk från SPHK´s sida 
också eller direkt på skk.se) sändes per post eller mail till Linda Almquist, 
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. Tel. 013-583 73. E-post: snotrollens@
gmail.com med blanketten som bifogad fil. Vid anmälan per mail skall du få be-
kräftelse inom 3 dagar annars får du kontrollera så din anmälan kommit fram. 
Övriga upplysningar även Madeleine Eriksson. Tel. 073-67 109 54

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån  150 kr
Junior, Unghund, bruks, öppen och championklass  290 kr
Veteranklass 8 – 10 år  200 kr
Veteranklass över 10 år  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  150 kr

SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGSDAG är 2011-09-10 
Betalning till postgironummer: 29 31 10 – 3, SPHK Mälardalen.

Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2011-09-17 mot extra avgift på 60 kronor 
per hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteran-
mälan, (gäller svenska ägare). Alla anmälningar är bindande.

Varmt välkomna!!

”FJÄLLÄVENTYRET” 2012

Svenska Polarhundklubbens distrikt Mälardalen inbjuder till informationsträff 
om ”FJÄLLÄVENTYRET ”

Vecka 12 år 2012 är det 3:e året i följd som distriktet har för avsikt att genom-
föra ett arrangemang med inriktning på turkörning med hund. 

Nya som gamla ”fjälläventyrare” är varmt välkomna att delta i en förberedan-
de träff. Vi ska ge tips om utrustning, rutiner vid boende i snö och stuga, samt 
redogöra för erfarenheterna från turerna år 2010 och 2011.

Vi kommer att presentera ett preliminärt program som ska ge möjlighet för 
både nybörjaren och den erfarne att hitta sin nivå på lämplig aktivitet under 
veckan.

Det här är ett bra tillfälle för den som vill ta ett första steg in i ett annat sätt att 
använda sin hund än det som tävlingar erbjuder.

Mera information om aktiviteten kommer att finnas på distriktets hemsida 
www.sphk.se/malardalen	

Missa inte tillfället utan kom till träffen lördag den 8 oktober2011. Vi ska vara 
i Herrfallet, Arboga, på utställningsområdet efter utställningen.

Intresseanmälan till sekreterare: Anders Larsson 
e-post: alars@telia.com  telefon 08-591 43 38  mobiltelefon 070-2183916

www.skeble.se

Handgjorda hundslädar

Dominique Rivière 

Norrbyn 8
910 20 Hörnefors
 
Tel 0930-232 84, 0731-80 04 57

dominiqueriviere@hotmail.com
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Ordförande
 Cecilia Lönnberg, 072-21 31 327 

cecilia.lonnberg@leksand.se

Sekreterare 
Ann Johansson, 0278-262 31

inasmatte@hotmail.com

Kassör 
Ulf Jönsson, 070-529 44 10

ulf.jonson@draghundsport.se

Ord ledamöter 
Krister Mattsson, 072-72 59 401 

krister@nattfrostens.se
Petter Hillborg,  070-17 33 441  

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

Hej alla gävledalingar

Nu kan vi äntligen lägga utställningen i Bjursås till 
handlingarna, och vi kan konstatera att vi fick bra 
väder till sist även om vi byggde ring och satte upp 
tält i hällande regn på fredag kväll. Lördagen blev 
lite av en folkfest med glada människor, vackra 
välputsade hundar, och med en tungt os av grillade 
hamburgare över utställningsplatsen. För stackars 
Ewelina	slutade	helgen	redan	på	natten	till	lördagen	
med ett besök på akuten och en konstaterad 2:a 
gradens brännskada på handen. När hon gjorde rent 
pumptermosarna inför utställningen lossade locket 
och hon fick skållhett vatten över handen. Så där ser 
ni - klubbarbete är inte bara roligt och givande, det 
kan vara lite farligt också. 

Styrelsen kommer bestämma närmare om tävlingar 
och aktiviteter på mötet i början av juli. Om du 
har förslag på någon aktivitet som du tycker att vi 
borde erbjuda så ta kontakt med någon i styrelsen 
och berätta vad det är...

Ha en härlig sommar
Cecilia

Siberian husky Greentrail Athos 
 [Foto: Ägare och foto: Micael Modigh & Jeanette Jatko]

Gävle-Dala inbjuder till Boo(s)t Camp

Plats: Abborrtjärn utanför Rättvik
Tid: i slutet av juli ca 25-28 juli, ring och anmäl ditt intresse så bestämmer vi 

gemensamt.

Aktiviteter:  t ex hundpromenader i svår terräng,  
hundkörning tidigt på morgonen, hundsnack runt lägerelden, 
tips inför kommande säsong, simning och bad för folk och fä.

Kontaktinfo: ring  Cecilia 072-21 31 327

Välkomna!

Från utställningen i Bjursås.   [Foto: Mats Gelotte]

Våren är på väg men i Lapp-
landsfjällen finns det gott om 

snö. Med 6 - spann på väg 
från Nallo till Sälka.

[Foto: Margot Björnström i 
Kurravaara - kiruna]
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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

Sommaruppehåll efter BTT och utställning

Vi befinner oss i vårens härliga glans och när tid-
ningen ligger i din hand så är vi i mitten av en härlig 
sommar, tror och hoppas jag, i skrivandets stund. Det 
är semestertider och vi har lagt vårens aktiviteter på 
hyllan och vi njuter av sommarvärmen! 

Innan jag kan njuta av detta så vill jag meddela att 
Nedre Norras sista vinterarrangemang för säsongen, 
avslutades i Norråker den 2 april, Beaver Trap Trail 
med målgång mitt i byn. Rickard Harrysson, som 
är tävlingsansvarig och sköter om arrangemanget 
tillsammans med byns egna föreningar, var mycket 
nöjd när hundspannen stegade in efter den snöbe-
klädda vägen som gjorts av de aktiva byborna under 
lördagen. Allt har gått bra och humöret var på topp 

under hela helgen. Beng-Åke Sjölund som var en av deltagarna hade haft det blött 
om fötterna på grund av fel valda skor, annars hade det varit mycket bra. När han 
äntligen fick ta på sig andra skor efter målgång kändes det mycket bra kan jag tro.

NN’s vårutställning i Bjurholm gick av stapeln i mitten av maj och vår arrangörsstab 
är mycket nöjd över arrangemanget. De nya utställningsansvariga Camilla Eklund 
och Louise Bonta har tillsammans med övriga gruppen Anna och Ulrika gjort ett 
toppenjobb med Nedre Norras utställning. Under lördagen kunde vi ta del av många 
hundar i bruksklass något som känns mycket glädjande. Nu ser vi fram emot nästa 
utställning i Sollefteå till hösten så ta Er i akt nu alla medlemmar och passa på att 
lägga in den i planeringen. Louise har även varit företagsam och skrivit lite om deras 
fina arrangemang i Polarhunden så missa inte detta. 

Fv. Per Söderberg Länsförsäkringar som delade ut priset och 
fick hjälp av Sören som står till höger om Caroline Hoffman 
Jönsson.

Svenska Draghundsportförbundet hade i mitten av maj ett utvecklingsseminarium för 
alla klubbar som är medlemmar i förbundet. Janne Nordlöf som är en erfaren person 
inom sporten på många sätt åkte ner och deltog. SDSF’s stod för kostnader för en 
person och därför kunde vi bara skicka en från distriktet. Här diskuterades sportens 
framtid och man kom fram till många olika saker, och detta ger oss i distrikten nya 
möjligheter att påverka i det stora och det är mycket bra av vårt förbund.

I maj tilldelades Caroline Hoffman Jönsson ett mycket fint stipendium för sin mångåriga 
verksamhet inom ungdomsverksamheten och draghundsporten av Länsförsäkringar i 
Jämtlands län. Motiveringen till detta var ” Caroline är verksam som ungdomsledare 
inom draghundsporten. Hon brinner för sina ungdomar och hundsporten. Hon är 
drivande för sitt arbete i hela Sverige, jobbar ideellt och lägger ner mycket tid. Hon 
gör ett jättejobb och förtjänar att bli kandidat för ungdomsledarstipendiet”. Caroline 
känner sig mycket djup hedrad för denna fina motivering, och det är roligt att det 
jobb hon gjort uppskattas på ett sådant här sätt. Detta kommer hon att bära med sig 
i framtiden och göra något mycket speciellt för dessa pengar. 

Nu tar vi sommarlov och njuter av en vacker och fin sommar för att i augusti delta i 
arbetshelgen som SPHK centralt kommer att ha inom vårt stora fina distrikt. Sedan 
fortsätter vi till hösten med nyfunnen energi och söker finna något arrangemang som 
passar just dig inom NN eller i de övriga distrikten.

Ha en bra sommar!
Styrelsen 

NO UCH Takoda C´Fats Domino “Dante”  
[Foto: Agneta Henriksson]
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Här har vi allt vi behöver och förarna 
känner igen sig från tidigare år och fram-
förallt är det lätt att nå för alla distrikt. 
Den 14 februari gick det av stapeln och 
man hade ett drygt 70-tal anmälda och 
det var sexton klasser som avgjordes un-
der dessa dagar. Fyrspannsklassen var 
störst och i de nordiska klasserna kunde 
vi se en hel del anmälda, på ungdoms-
sidan	hade	vi	både	H/D	9	5km,	3-spann	
ÄU	 5	 km,	 	 2-spann	YU	 5	 km	 och	 fyr-
spann junior 10km.
   Väderförhållandena var hyfsade och 
solen tittade till och med fram under sön-

dagens körning men annars hade arrang-
örerna fullt arbete med spåren under hel-
gen, snöfall gjorde att spårgruppen fick 
jobba under hela helgen för att behålla 
de goda banförhållandena. Tidigare un-
der veckan hade pistmaskinen havererat, 
inte var som helst heller utan just där vi 
har startfållan. Janne Nordlöf, spåran-
svarig, gjorde tillsammans med sin grupp 
ett fantastiskt jobb att upprätt hålla spår-
kvalitén under helgen, trots att förutsätt-
ningarna hade förändrats på grund av 
maskinhaveriet. 

Medeldistansen gick som alltid ut ti-

Polarhundsmästerskapet 2011

[Caroline H Jönsson] Svenska Polarhundklubben har årligen ett mäs-
terskap enbart för Polarhundar som vandrar mellan de sex distrikten 
som Polarhundklubben har. I år hade turen kommit till Nedre Norra 

och då blev platsen given, Åsarna. 

Helen Lundholm och Åke Mellgren i samspråk efter tävlingen på lördagen

digast på morgonen och vår oslagbara 
Manfred Witschel var oöverträfflig med 
sina hundar. Han var den ende på täv-
lingen som hade en genuin träsläde som 
han själv byggt och då behöver man ing-
en annan sorts släde. Han kunde lugnt 
köra in över mållinjen på söndag och 
tog överlägset hem segern före Dietrich, 
Tyskland. Joakim Person som var den 
enda tävlande ifrån Södra trivdes ute på 
banan och tyckte att det var mycket ro-
ligt att få komma upp och köra på snö, 
för honom blir det mycket träning efter 
enformiga grusvägar. 

I den nordiska klassen pulka 15 km 
klass B gjorde Helen Lundholm succé. 
Hon har tidigare tävlat med siberian 
husky men har nu även skaffat sig en 
grönländare som hon tävlar med och för 
henne spelar det ingen roll vilken ras som 
springer framför pulkan, hon presterar 
alltid bra tider och får hundarna att vid 
varje tillfälle göra sitt yttersta, mycket 
trevligt att få återse henne på tävlingsba-
nan. Karina Olsson som hade en av ar-
rangemangets få samojeder gick in på en 
hedersvärd silverplacering. Hos herrarna 
var det Patrik Hedberg från Filipstad 
som tog hem guldpengen och han gjorde 
en mycket fin runda, Lennart Andersson 
fick se sig slagen och erhöll en andraplats 
på lördagen. I klassen pulka lång 24 km 
som kördes på söndagen tog däremot 
Lennart hem guldet och Leif Björneseth, 
från Norge, kom in på en bra andraplats.

8-spann klassen blev i högsta grad den 
klass med mest spänning i, mellan Jenki 
Lindgren och Benjamin Schaap. Efter 
lördagens körning låg Benjamin före Jen-
ki . I denna klass har Jenki legat och ab-
bonerat på första platsen under flera täv-
lingar. Skulle Benjamin lyckas slå sin vän 
och konkurrent och därmed också vinna 
den hedervärda trofén som är skänkt av 

Ingvar De Forest för åttaspannklassen. 
Ingvar är ikon för hela draghundsverige, 
som för många år sedan var en av dem 
som köpte in flera bra siberian huskys till 
Norden, och tyckte om just denna klass. 
Till mellantiden på dagens sista körning 
hade Jenki lyckats tagit in en minut och 
när Jenki kom upp på målrakan låg se-
kunden på hans sida! Benjamin slutade 
som mycket god tvåa med enbart en se-
kund från guldet.

6-spann sprint dominerades av Lisbeth 
Brax	Olofsson,	Älvarnas	DHK.	Hon	har	
under vintern kört i både fyr- och sex-
spann men under dessa två dagar var det 
i sexspann som det gav mest framgång. 
Från prisbordet fick hon både såg och 
kniv, -till barnen meddelande hon glatt 
när hon hämtade sina priser. Sebastian 
Dunvert har kommit in i draghundsvärl-
den med hjälp av Jenki Lindgren. Han 
låg hack i häl på Lisbeth hela helgen men 
fick se sig slagen av kvinnan från Robert-
fors på söndagen.

Helgens ungdomar kom från distrik-
ten	 Älvarnas	 draghundklubb,	 Sphk	
Gävle Dala och Nedre Norra. Här hade 
vi en tvilling och kusinstrid på program-
met.	Det	var	mellan	tvillingarna	Ludwig	
och	Oskar,	lina	junior	17/20	och	Josefin	
Jönsson mot sina kusiner Emma och Ju-
lia	Hoffman.	Ludwig	tog	hem	guldet	och	
Oskar kämpande väl tillsammans med 
Jadis men fick nöja sig med silverplatsen. 
Julia som startade först i sin klass blev 
omkörd av Josefine i slutet av banan, 
något som gjorde att hon fick problem 
och ramlade vid omkörningen. Josefine 
stannade och hjälpte henne att hålla 
hunden så det tillsammans kunde åka in 
mot mål. Emma kunde i ensamt majestät 
åka runt spåret med hunden Harley som 
hon lånat. Max Hammarberg hade tagit 
med sig sin alaskan malamute, Holly. 
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Han och Holly placerade sig som bästa 
spann i B-klassen.  Holly tyckte mycket 
om sin husse och trivdes verkligen ute på 
spåret och ville ha varm saft hon också 
efter målgång.

För Aron Eriksson och Berit Vijen var 
denna tävling en bland de första och Aron 
hann upp Berit första dagen men vid om-
körningen så strulade det och hundarna 
förstod inte vad Aron och Berit ville. Det 
gjorde att Aron tog tillbaka sina hundar 
bakåt och lät Berit åka före honom in 
mot mål, en riktig gentleman ute i spå-
ret vill säga. På söndagen så vann Aron 
en fin keps innan start, som han hade på 
sig hela söndagen, en turkeps kanske det 
var. Maja Antoniusson kämpade ensam 
i sin klass och gjorde två mycket bra 
körningar under helgen. Det var lite trå-
kigt att Maja inte hade åldern inne för 
att ställa upp i juniorklassen fyrspann. 
Agnes Christoffersson som har kört bra 
hela vintern skulle ha placerat sig väl i 
vuxenklassen. Hon var snabbast i mål 
även i denna tävling och kunde ta hem 
guldet före sin goda konkurrent Dante 
Dahlgren,	Älvarnas	Draghundklubb.

Linklasserna damer och herrar åkte en 
10 km lång bana och Lisa Lindblom 
hade konkurrans av sin syster Hanna 
Lindblom och Elsine Zingmark. Lisa 
tog hem guldet trots att hon under re-
san gång hade stannat för att hjälpa till 
med att fånga in en lös hund som en 
tävlingsdeltagare hade råkat tappa, en 
hjälteinsats verkligen. Ralf Jönsson som 
gjorde sin första tävling i januari skulle 
göra ett nytt försök och körde mot Petter 
Hillborg och Magnus Ahlstrand. Denna 
gång gav det honom en bra tid som ledde 
till guld, när han åter fått låna hund av 
Elsine Lien Zingmark, slutsatsen av den 
här vintern är nog att Ralf snart har egen 

hund kanske, då får vi andra se upp ute 
i spåret.

Till sist har vi kommit till fyrspanns-
klassen som var störst med sina 20 täv-
lingsdeltagare. Marie Israelsson som kört 
hund i många år och varit på många VM 
och EM med sina hundar. Denna säsong 
har hon två nya unghundar i spannet 
som gör att hon behåller sin kvalité och 
kunde under helgen hålla förstaplatsen, 
Pia Ångström låg och förföljde under 
båda dagarna och i framtiden blir hon 
en farlig konkurrent. Det roliga är väl 
att dessa två kör med samma linjer i sina 
hundar. Daniel Larsson och Teddy Kår-
wik	hade	ingen	möjlighet	att	nå	upp	till	
dessa båda damer som låg täten men om 
bronset blev det strid. Under söndagen 
fick Teddy dock se sig slagen när Daniel 
åkte in på en bronsplats.

Tävlingsledaren, Caroline Hoffman 
Jönsson, känner sig jättenöjd över ar-
rangemanget men skulle önska sig ett 
större deltagande från de andra distrikten 
och av gruppen B-hundar. Hela tävlings-
organisationen har gjort ett superbra ar-
bete under hela helgen. Björn Ramström, 
speakern, höll hela tävlingen på spän-
ningens topp och det gjorde att vi alla 
kunde följa med på ett mycket bra sätt. 
Jag, Caroline, vill tacka alla som ställde 
upp som funktionärer och de tävlande så 
att vi hade någon att anordna arrange-
manget för, båda parterna är viktiga. Det 
är hedersvärt att få vara tävlingsledare 
för denna tävlingsorganisation, därför 
skulle jag vilje ge dem en stor eloge och 
ett stort tack för att Ni alla funktionärer 
alltid ställer upp för Nedre Norra!

Lördagen den 14 maj var det så dags för 
SPHK NN’s traditionella majutställning, 
och denna gång ägde den rum i Bjurholm. 
Anna Törnlöv dömde den officiella ut-
ställningen förtjänstfullt. 54 hundar var 
anmälda, inga valpar till trots. Siberian 
huskyhundarna var som vanligt flest, 34 
stycken. 

BIS 1 – Samojedhund, Nordvikens Ya-
ronna Yamal, ägare Birger Voigt
BIS 2 - Siberian husky, Hedlunda Husky 
Besses, ägare Lisbeth Brax Olofsson & 
Greger Olofsson
BIS 3 – Grönlandshund, Suna-Sanik’s 
Racing Rana, ägare Anders Långström
BIS 4 - Akaskan malamute, Night Trail 
Full Moon Crusader, ägare Karina An-
dreasen & Rasmus Helbo, 
BIM – Alaskan malamute, Night Tail Full 
Moon Temptations, ägare Andreasen & 
Helbo
BIM	Siberian	 husky,	 Lowlandssleddogs	
Floyd, ägare Brenda Golverdingen

Roligt och intressant att se att alla BIS-
vinnarna dessutom var vinnande bruks-
hundar.

Stämningen var god, solen sken och 
många rosetter och priser delades ut. 
Dagens domare avtackades med varma 
applåder och en gåva med bland annat 
Västerbottenshonung och Västerbot-
tensost – naturligtvis.

Vi ses i Sollefteå den 27 augusti…
Louise Bonta

SPHK NN’s officiella utställning Bjurholm 14 maj 2011

BIR - BIM Siberian husky.

BIR - BIM Alaskan malamute.

Väntar på att visas.
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Det finns ett möte jag och Maximus 
gjorde på ett ålderdomshem för några år 
sedan som ligger mig väldigt varmt om 
hjärtat. 
   Vi gick in till en äldre man som inte 
hade långt kvar, det var sådär högtid-
ligt tyst i rummet och jag märkte genast 
när vi kom innanför dörren att inte bara 
jag var berörd av stämningen i rummet. 
Maximus tassade tyst och försiktigt in 
bredvid mig och först när jag gav ho-
nom ett OK gick han upp till sängen och 

tittade mjukt på mannen som låg med 
slutna ögon. Försiktigt la han sin nos 
på sängen och hans andetag fick man-
nen att försiktig öppna ögonen och se 
på Maximus som stod alldeles stilla och 
tittade tillbaka på honom. De såg säkert 
varandra i ögonen ett par minuter innan 
han sträckte fram en darrande hand och 
strök Maximus över huvudet ömt upp-
repade gånger. Efter ungefär 10 minuter 
blundade mannen igen och Maximus 
förstod precis och försiktigt lyfte huvu-

En terapihund och hans lärling

[Sandra Ohlsson] Hos oss bor 11 alaskan malamutes, och de är alla 
flitiga draghundar. Fast tre av dem har dock ytterligare en arbetsupp-
gift här i livet. De arbetar som terapihundar. Alaska och Maximus är 
certifierade terapihundar av Svenska terapihundsföreningen och har 

arbetat både inom skolväsendet och äldreomsorgen. 

Tö på skolan   [Foto: Sandra Ohlsson]

SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell utställning 
lördagen den 27 aug 2011

Plats:   Dressyrplan vid Björklundens hotell och vandrarhem, Sollefteå
Domare:  Lennart Edfors

Anmälningsavgifter 
Valpklass 4-6 mån 150 kr
Valpklass 6-9 mån 150 kr
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass   300 kr
Championklass  300 kr 
Veteranklass från 8 – 10 år  300 kr 
Veteraner över 10 år Gratis 
Från och med den 3:e fullbetalande hunden reduceras priset till 150 kr per hund.

Anmälan görs på SKK’s blankett för tävlingsanmälan, länk finns på SPHK’s 
hemsida eller kan hämtas på SKK’s hemsida under blanketter och utställningar 
& prov. Skickas till Anna Andersson, Västgranvåg 156, 881 91 Sollefteå. 

OBS! Skriv dit mailadressen då PM samt bekräftelse kommer att skickas ut via 
mail!
OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmä-
lan.
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen. 

Förfrågningar	och	upplysningar	maila	på	sphk_show@wildtribes.se	eller	ring	
Louise Bonta, 070-221 07 30 eller Camilla Eklund, 073-040 27 18. 

Sista anmälningsdatum och betalningsdag 27 juli 2011. Efteranmälningar tas 
emot	mot	en	extra	kostnad	på	100kr/hund	och	senast	till	3	aug	2011.	Alla	an-
mälningar är bindande!

Inbetalning sker till SPHK NN’s  pg 69074-3 
Vid betalningen uppge ägarens namn och reg. Nr. på hunden.

Boende: Björklunden hotell och vandrarhem med möjlighet att ha hund på rum-
met.	Prisexempel:	Enkelrum	från	350	kr/person	med	hund,	dusch	och	toa	på	
rummet.	Även	husvagnsplatser	finns	samt	möjlighet	att	tälta.
www.hotellbjorklunden.com	tel:	0620-158	17

Samkväm fredag kväll med grillning samt möjligheter för dragträning på fina 
grusstigar

Vill du annonsera i katalogen, företag, kennlar och privatpersoner kontakta 
oss	för	pris	och	info.	Mail:	sphk_show@wildtribes.se	eller	ring	Camilla	Eklund,	
073-040 27 18

Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna! 
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det från sängen och sa med en blick – Nu 
ska vi gå. Så smög vi ut ur rummet. 
   Mannen hade varit brandman och på 
hans bokhylla låg en gammal brand-
manshjälm och flera utmärkelser och 
fotografier. Nu låg han alldeles tyst och 
ensam i det kala rummet. 
   Vi fick veta sedan veta att han somnat 
in bara några dagar efter vi varit där. 

Varje fredag får Maximus och unghun-
den Tö, som går under upplärning av 
Maximus, följa med husse Tobbe till 
skolan där de är ett uppskattat inslag av 
barnen i alla åldrar. De klappas, busas, 
utbildas om hundens språk och leverne 
och när det är snö drar de barnen på 
snowracer.	
			Är	svårt	att	säga	om	lyckan	över	dessa	
stunder är störst för hundarna eller bar-
nen, men ett härligt utbyte av varandra 
har de tveklöst.

Att arbeta som terapihund är ett stort 
arbete med mycket ansvar på hunden. 
De ska ha massvis av tålamod och vara 
”tåliga”. De ska kunna hantera oväntade 
och plötsliga situationer. Att både kunna 
läsa av situationer och sedan agera på 
ett önskvärt men inte alltid naturligt sätt 
för hunden kräver mycket av en hund. 
Det är ett nära arbete med föraren, då 
ömsesidigt förtroende och tilltro är en 
förutsättning. Det ska alltid vara roligt 
för hunden och det är viktigt att komma 
ihåg att även hunden behöver ledighet 
och semester ibland.
   Alaskan malamuten är lojal, tålig, för-
ståndig, vänligt sinnad och har alla egen-
skaperna för en bra terapihund. Får den 
sedan skolas på rätt sätt har den alla för-
utsättningar för att inte bara bli en bra 
terapihund utan en utmärkt sådan

Alaska   [Foto: Sandra Ohlsson]

Maximus på ålderdomshem   

[Foto: Sandra Ohlsson]

   [Foto: Sandra Ohlsson] en sammanställning av säsongens tävlingar
(vintern 10/11)

Sofia Eriksson i Åsarna   [ Foto: Josefin Andersson]
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Kosta off Snow   6-7 november 2010        

2R
1			YIwa	Malmberg	 	 00:21:58
2   Ida Björk  00:22:57
3   Petra Nilsen   00:23:37
4   Nicklas OIsson  00:24:37
5   Mats Jonsson  00:25:32
6   Mathias EIIsäter   00:26:30
Kenth Hultstrand MOT 00:25:12
Iréne Ax MOT   00:26:36
Kerstin Hasselblad NF  00:18:44
Torbjörn Antonsson NS
Patrik Hedberg NS

1R
1 Christer Ornby  00:24:18
Jessica berg MOT  00:32:42

BW
1 Malin Granqvist  00:25:20
2 Mari Christoffersson 00:32:02
3 Jennie Eriksson  00:32:27
4 MarIena Karlsson   00:32:36
Irene Hansen                      00:29:21
Ingela Hedberg NS
Anna-Karin Lönn NS

BWJ
1 Rebecka Eriksson   00:32:19

CM
1 David Erman C  00:27:00
Bengt Björklund NS
Patrik Hedberg NS
Torbjörn Antonsson NS

CW
1	YIwa	Malmberg	 C	 00:23:14
2 Susan Hansen C     00:24:23
3 Malin Granqvist C     00:27:29
4 Marlena Karlsson C      00:29:06
5 Tina OIsson C            00:33:03
6 Iréne Ax C            00:34:42
1 Irene Hasen A            00:33:10
Karin Edvinsson NF

CWJ
1 Sandra Hultstrand C            00:32:51

BM
1 Christer Ornby  A            00:21:08
Bo Petersen C            00:24:23

4R
1 Sandra Olofsson C            00:22:12
2 Jan Wahlberg C            00:23:50
3 Jenny OIsson C            00:24:04
4 Susan Hansen C            00:26:21
5 Iréne Ax  C            00:28:28
6 GuniIIa Jönssson  C            00:29:06
Sussie Grönberg    NF   C
Adam Kolota      NS   C
Charlotta Lundgren  NS   A

Skånedraget   11 april 2010

Klass  Grupp  Distans  Förnamn  Efternamn  Klubb  Placering  Tid 

BM  A  4,5 km  Christer  Ornby  Hällefors BK  1  8,27 
 A  4,5 km  Bengt  Björklund  Södra Dalarnas DHK  2 10,49 
 A  4,5 km  Ulf  Björklund  Södra Dalarnas DHK  3  11.10 
BW  B  4,5 km  Irene  Hansen  Motion  1  18,22 
6R  A  4,5 km  Adam  Kolota  SPHK Södra  1  9.10 
 A  4,5 km  Bo  Petersen  Danmark  2  11,16 
2R  A  4,5 km  Christer  Ornby  Hällefors BK  1  9,22 
2R  C  4,5 km  Moa  Björk  Södra Dalarnas DHK  1  9,52 
2R  C  4,5 km  Joakim  Persson  SPHK Södra  2  10,39 
2R  C  4,5 km  Ida  Björk  Södra Dalarnas DHK  3  10.40 
2R  C  4,5 km  Ida  Björk  Södra Dalarnas DHK  4  11,27 
2R  C  4,5 km  Moa  Björk  Södra Dalarnas DHK  5  11,31 
2R  C  4,5 km  Mathias  Ellsäter  SPHK Södra  6  12,41 
2R  C  4,5 km  Emma  Nilsson  Motion  1  13,38 
4R  C  4,5 km  Mari  Lilja  SPHK Södra  1  9,59 
4R  C  4,5 km  Iréne  Ax  SPHK Södra  2  11,06 
4R  C  4,5 km  Jenny  Olsson  SPHK Södra  3  11,56 
4R  C  4,5 km  Susan  Hansen  Danmark  4  11,59 
4R  C  4,5 km  Jörgen  Pålsson  SPHK Södra  5  13,14 
4R  B  4,5 km  Christina  Bjerstedt-
    Ohlsson  SPHK Södra  1  22,11 
4R  C  4,5 km  Torbjörn  Antonsson  Motion  1  15,23 
CM  A  3 km  Bengt  Björklund  Södra Dalarnas DHK  1  9,34 
 A  3 km  Ulf  Björklund  Södra Dalarnas DHK  2  12,29 
 A  3 km  Christer  Ornby  Hällefors BK  3  13,54 
CW  A  3 km  Charlotta  Lundgren  SPHK Södra  1  15,18 
 C  3 km  Sandra  Olofsson  SPHK Södra  1  17,22 
 B  3 km  Michaela  Karlsson  Jämtlandsfjällens  1  15,14 
 C  3 km  Carolin  Ahlqvist  Motion  1  14,34 
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Nya Nordic Open   14-16 januari 2011

Pl  Namn  Klubb  Total  Heat1  Heat2  Heat3

Klass: Obegränsad Sprint C 24 km. Distans: 3 x 24,0 km
1  Manfred Witschel  Tyskland  03:16:42  59:55:00  01:05:17  01:11:30 

Klass: Medeldistans obegränsad C 44km. Distans: 3 x 44,0 km
1  Lotta Antoniusson  SPHK GD  07:37:09  02:26:27  02:36:04  02:34:38
2  Malin Sundin  Amundsen DHK  08:05:24  02:31:56  02:56:16  02:37:12
3  Wilbert Golverdingen  SPHK NN  08:40:01  02:50:52  02:44:12  03:04:57
4  Nina Mutka  SPHK NN  NAS  02:28:02  02:36:47

Klass: Medeldistans begränsad B 44km. Distans: 3 x 44,0 km
1  Mette Ånes  Norge  09:41:41  03:22:49  03:00:37  03:18:15

Klass: 8-spann Sprint C 18 km. Distans: 3 x 18,0 km
1  Jenki Lindgren  SPHK NN  02:02:20  40:08:00  39:34:00  42:38:00
2  Sebastian Dunvret  SPHK NN  02:08:06  41:55:00  41:12:00  44:59:00
3  Benjamin Schaap  SPHK NN  02:09:10  41:54:00  42:52:00  44:24:00
4  Jens Lindberget  SPHK GD  02:12:07  44:00:00  43:03:00  45:04:00
5  Bengt-Åke Sjölund  SPHK NN  02:13:18  43:02:00  43:08:00  47:08:00

Klass: 6-spann Sprint C 15 km. Distans: 3 x 15,0 km
1		 Lisbeth	Brax	Olofsson		 Älvarnas	DHK		 01:45:50		 32:51:00		 35:30:00	
2  Sofia Ericsson  SPHK NN  01:49:24  35:21:00  35:46:00  38:17:00
3		 Ylwa	Malmberg		 SPK	GD		 01:51:15		 34:56:00		 36:53:00		 39:26:00
4  Hans Jörg Beller  SPHK NN  01:55:59  37:36:00  36:06:00  42:17:00
5  Ida Björk  S Dalarnas DHK  02:02:53  38:22:00  40:35:00 43:56:00
6  Camilla Eklund  SPHK NN  02:06:00  42:15:00  41:54:00  41:51:00
7  Svein Erik Teslo  Norge  02:15:04  40:33:00  42:06:00  52:25:00 
8  Wiggo Jörgensen  Norge  NAS

Klass: 4-spann Sprint C 10 km. Distans: 3 x 10,0 km
1  Marie Israelsson  SPHK NN  01:05:11  21:20:00  21:08:00  22:43:00
2		 Lisbeth	Brax	Olofsson		 Älvarnas	DHK		 01:08:05		 22:26:00		 22:06:00		 23:33:00
3  Pia Ångström  SPHK NN  01:09:05  22:29:00  22:37:00  23:59:00
4		 Teddy	Kårwik		 SPHK	GD		 01:12:07		 23:35:00		 23:30:00		 25:02:00
5  Elvira Lindvall, Jämtlandsfjällens SHK  01:14:04  24:01:00  24:00:00  26:03:00
6  Camilla Buvall-Juhlander SPHK GD  01:16:14  24:24:00  23:39:00  28:11:00
7  Jan Wahlberg  SPHK M  01:16:20  25:54:00  24:21:00  26:05:00
8  Markus Svedlund  SPHK GD  01:16:52  24:50:00  24:44:00  27:18:00
9  Fredrik Neiman  SPHK NN  01:18:25  24:37:00  25:45:00  28:03:00
10 Moa Björk  S Dalarnas DHK  NAS  23:46:00
11 Pär Jansson  SPHK GD  NAS  26:15:00  27:36:00
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Pl  Namn  Klubb  Total  Heat1  Heat2

Klass: 4-spann Sprint CJ 10 km. Distans: 3 x 10,0 km
1  Agnes Christoffersson  SPHK NN  01:11:12  22:35:00  22:32:00  26:05:00
2		 Olivia	Sundström		 Älvarnas	DHK		 01:16:59		 24:24:00		 24:56:00		 27:39:00
3  Dalia Ramström  SPHK NN  01:17:11  24:39:00  23:54:00  28:38:00
4  Gitte Bordvik Alhaug  Norge  01:18:55  24:48:00  25:11:00  28:56:00

Klass: 4-spann Sprint BJ 10km. Distans: 3 x 10,0 km
1  Marit Ånes  Norge  01:33:22  30:32:00  30:01:00  32:49:00

Klass: 4-spann Sprint B 10 km. Distans: 3 x 10,0 km
1  Björn Kristiansen  Norge  01:33:37  31:31:00  30:18:00  31:48:00
2  Annika Jansson  SPHK GD  01:33:54  30:44:00  29:19:00  33:51:00

Klass: 3-spann ÄU 5 km. Distans: 3 x 5,0 km
1  Maja Antoniusson  SPHK GD  36:31:00  12:08:00  11:47:00  12:36:00
2  Ida Andersson  Kiruna SHK  41:42:00  13:22:00  13:20:00  15:00:00

Klass: 2-spann YU 5 km. Distans: 3 x 5,0 km
1  Fanny Neiman  SPHK NN  43:03:00  14:39:00  13:48:00  14:36:00

Klass: Linkörning Sprint C H/D 15 km. 
1  Lisa Lindblom  SPHK NN  25:52:00
2  Ralf Jönsson  SPHK NN  26:54:00
3  Elin Jonsson  SPHK NN  28:37:00
4  Magnus Zingmark  SPHK NN  30:39:00
5  Elsine Zingmark  SPHK NN  NAS

Klass: Linkörning Barn 9-11 5 km. 
1  Viggo Lien 
 Zingmark  SPHK NN  16:22:00
2  Josefine Jönsson  SPHK NN  16:26:00
3  Lukas Nordlund  SPHK NN  22:40:00
4  Max Lien 
 Zingmark  SPHK NN  NAS
5  Aron Eriksson  SPHK NN  NAS

Klass: Linkörning Sprint B H/D 15 km. 
1  Åke Wedin  SPHK NN  35:04:00
2  Gunilla Mellgren  SPHK NN  NAF

Klass: Pulka Sprint C D/H 10 km. 
1  Lisa Lindblom  SPHK NN  24:02:00
2  Ulrika Karlsson  SPHK NN  27:24:00
3  Elin Jonsson  SPHK NN  27:36:00
4  Magnus Zingmark  SPHK NN  30:29:00
5  Elsine Zingmark  SPHK NN  NAS

Klass: Pulka Sprint B H 10 km
1 Åke Wedin  SPHK NN  32:49:00

Klass: Pulka Junior 17/20 C 10 km
1 Maja Karlsson  SPHK NN  26:54:00

Klass: Pulka Ungdom 12/16 C 5 km
1 Klara Karlsson  SPHK NN  11:13:00

Klass: Pulka lång B o C H 24 km 
1 Åke Wedin  SPHK NN  01:31:12
2 Lars Hammarfalk  SPHK NN  01:35:48

Pl  Namn  Klubb  Tid Pl  Namn  Klubb  Tid

Nya Nordic Open   14-16 januari 2011
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Mälardalens KM Hamra   29-30 januari 2011
          Test för samojed  
Nr  Förare  Distrikt  Ras  Klass Distans  Tid  Tid  Totaltid  Plac.  Tid lördag Tid söndag
     (KM) lördag söndag   (10KM) (10KM)

80 Christer Johansson  Mälardalen  SAM  Släde (8 S B) 30  02:46:20  02:34:40  05:21:00  1
81  Anders Larsson  Mälardalen  SAM  Nordisk stil (M P 1 B)  30  03:46:01  03:31:40  07:17:41  1
83  Anna Niskanen  Övre Norra  SAM  Nordisk stil (W P 1 B)  10 (12)  01:13:23  01:14:10  02:27:33  1  01:00:25  01:01:18
84  Andreas Knudsen  Mälardalen  SAM  Nordisk stil (W P 1 B)  10 (12)  01:31:59  01:22:55  02:54:54  2  01:18:39  01:10:16
85  Emelie Stivnert  Mälardalen  SAM  Nordisk stil (W P 1 B)  10 (12)  01:49:51  01:12:14  03:02:05  3  01:26:36  00:57:26
82  Matilda Haglund  Mälardalen  SAM  Nordisk stil (M P 1 B)  10 (12)  01:55:40  02:00:07  03:55:47  4  01:32:32  01:37:24
87  Patrik Hedberg  Filipstads BHK  AM  Lina (M S 1 B)  10 (12)  00:39:40  00:41:25  01:21:05  1
86  Petter Hillborg  Gävle Dala  SIB  Lina (M S 1 A)  10 (12)  00:42:44  00:43:06  01:25:50  2
88  Ingela Hedberg  Filipstads BHK  AM  Lina (W S 1 B)  10 (12)  00:50:50  DNS  DNS  Söndag 3
91  Jan Wahlberg  Mälardalen  SIB  Släde (4 S C)  10 (12)  00:38:19  00:37:08  01:15:27  1
90  Runa Jacobsson  Mälardalen  SIB  Släde (4 S C)  10 (12)  00:38:11  00:39:01  01:17:12  2
89  Joakim Pettersson  Mälardalen  SIB  Släde (4 S C)  10 (12)  00:40:08  00:38:21  01:18:29  3
94  Tarja Pyykkö  Gävle-Dala  SIB  Släde (6 S C)  10 (12)  00:31:19  00:31:08  01:02:27  1
95  Camilla  
 Buvall-Juhlander  Gävle-Dala  SIB  Släde (6 S C)  10 (12)  00:32:20  00:31:43  01:04:03  2
96  Eva Lundberg  Mälardalen  SIB  Släde (6 S C)  10 (12)  00:38:05  00:39:10  01:17:15  3
97  Fredrik Petri  Mälardalen  SAM  Släde (4 S B)  10 (12)  00:58:25  01:00:30  01:58:55  1
99  Linda Almquist  Mälardalen  SAM  Släde (4 S B)  10 (12)  01:11:55  00:59:05  02:11:00  2
98  Cecilia Lönnberg  Gävle-Dala  SAM  Släde (4 S B)  10 (12)  01:36:50  01:31:40  03:08:30  3

Vinterrace, Lekvattnets skidanläggning, SPHK Västra   29-30 januari 2011

  Lördag den 29 januari 2011 Söndag den 30 jan 2011 
Nr  Starttid Måltid Tid Starttid Måltid Tid Totalt

10 km släde
580	 José	Perez	 10.00:00	 10.44:19	 44:19	 10.00:00	 10.38:22	 38:22	 1.22:41
581 Sara Nilsson 10.10:00 Ej fullföljt - 10.13:00 10.51:20 37:40 
582 Niklas Olsson 10.13:00 10:49:35 36:35 10.10:00 10.41:30 31:30 1.08:05

Nordisk stil 10 km       
583 Lars Härngren 10.23:00 10.55:23 32:23 10.23:00 10.55:42 32:42 1.05:05

Motionsklass 10 km       
584 Ann-Sofie Nilsson 10.33:00 11.04:14 31:14 10.33:00 11.02:11 29:11 1.00:25
590 Anna-Carin Lönn - - - 10.39:00 11.16:04 37:04 
591 Karin Hägg - - - 10.42:00 11.10:09 28:09 
592 Berit Dunger - - - 10.45:00 11.23:11 38:11 
593 Anna Backen- Andersson - - - 10.48:00 11.15:19 27:19 

Motionsklass 5 km       
585 Mats Jonsson 10.36:00 10.57:58 21:58 10.36:00 10.55:47 19:47 41:45
586 Anna Palmblad 10:39:00 11.14:10 35:10 10.51:00 11.35:10 44:10 1.19:20

A-test       
587 Henrik Emanuelsson 10.50:00 11.43:21 53.21 11.02:00 11.53:52 51:52 
588 Ola Smedstad 10.53:00 12.00:33 1.07:33 11.07:00 12.04:33 57:27 
589 Kjetil Hagen 10.56:00 12.00:30 1.04:30 11.04:00 12.04:25 1.00:25
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Polarhundsmästerskapen   5-6 februari 2011

Pl Namn Klubb Total Heat1 M tid Heat2

Klass: WP1 B Pulka Sprint Damer 15.  Distans: 1 x 15,0 km 
1	 Helene	Lundholm	 Älvarnas	DHK	 57:56		 	 31:00
2  Karin Olsson SPHK NN 1:13:17  38:00
3 Gunilla Mellgren SPHK NN 1:19:43  45:00
4 Sofia Brännström SPHK Övre Norra NAS

Klass: MP1 B Pulka Sprint Herrar 15k.  Distans: 1 x 15,0 km 
1 Patrik Hedberg Filipstads BK 54:20  29:00
2 Lennart Andersson SPHK Mälardalen 1:00:49  33:00
3 Leif Björneseth Norge 1:08:22  38:00 
4 Jan - Olof Högström SPHK Nedre Norra 1:15:16  40:00
5 Mikael Nordanid SPHK Gävle Dala 1:26:37  47:00

Klass: MP4 B Pulka Lång Herrar 24 km.  Distans: 1 x 0,0 km 
1 Lennart Andersson SPHK Mälardalen 1:39:06  55:00
2 Leif Björneseth Norge 1:52:10  1:01:45 
3 Jan - Olof Högström SPHK Nedre Norra 2:21:59  1:23:00 

Klass: WP4 B Pulka Lång Damer 24 km.  Distans: 1 x 0,0 km 
1 Gunilla Mellgren SPHK NN 1:50:52  58:30
2 Karin Olsson  SPHK NN 2:07:07  1:11:30

Klass: 3-spann ÄU 5 km.  Distans: 2 x 5,0 km 
1 Maja Antoniusson SPHK Gävle Dala 25:55 13:28  12:27

Klass: 2-spann YU 5 km.  Distans: 2 x 5,0 km 
1 Aron Eriksson SPHK Nedre Norra 30:55 17:31  13:24 
2 Berit Vijen SPHK Nedre Norra 35:16 19:28  15:48 

Klass: Lina 9/11 C 5km.  Distans: 1 x 0,0 km 
1 Josefin Jönsson SPHK Nedre Norra 15:04
2 Julia Hoffman SPHK Nedre Norra 17:05
3 Emma Hoffman SPHK Nedre Norra 17:29
4 Max Hammarberg SPHK Nedre Norra 18:44

Klass: MS1 B Lina Sprint Herrar 10 km.  Distans: 1 x 0,0 km 
1 Patrik Hedberg Filipstads BHK 29:03 
2 Lars Hammarfalk SPHK NN 33:18  
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Nordiska Mästerskapet Samojed   12-13 februari 2011

 Tid dag 1 Tid dag 2 totalt

6-spann - tid för meritering: 1:37:35 
1. Christer Johansson  40:50 37:17 1:18:07
2. Diana Karlsson 43:39 35:57 1:19:36
3. Elisabeth Hölland, norge 45:52 40:23 1:26:15
4. Eva Skullman 54:39 40:13 1:34:52
5. Lone Ottensten, danmark 56:25 45:56 1:42:21
6. Britt Forsgren 1:12:27 56:41 2:09:08

4-spann - tid för meritering: 1:30:22 
1. Fredrik Petri  35:35 29:26 1:05:01
2. Kristine Nörve, norge 42:56 35:05 1:18:01
3. Ari Tolonen, finland 46:37 36:16 1:22:53
4. Birger Voight 45:05 43:10 1:28:15
5. Lise-Lotte Johansson 55:27 44:22 1:39:49
6. Thomas Johansson 54:07 46:40 1:40:47
7. Jeanette Engström 56:40 46:29 1:43:09
8. Beatrice Palm 59:56 56:49 1:56:45
9. Paul-Erik V Nörgaard, danmark 1:07:55 50:03 1:57:58
9.	Karl-Heinz	Reichel,	tyskland	 1:10:34	 55:11	 2:05:45
Harri Orrenmaa, finland 58:17 DNF -
Leo Kirgios 1:23:59 DNS -

Nordisk herrar - tid för meritering: 2:04:10 
1. Jan-Olof Högström  48:47 45:51 1:34:38
2. Anders Larsson 1:00:38 51:40 1:52:18
3. Samuel Jakoby 1:08:52 59:08 2:08:00
4. Andreas Knudsen 1:11:12 1:00:32 2:11:44

Nordisk damer - tid för meritering: 1:48:51   
1. Karin Olsson 42:48 37:52 1:20:40
2. Diana Karlsson 54:43 46:02 1:40:45
3. Anna Niskanen 58:45 50:24 1:49:09
4. Mia Ågren 1:02:28 49:29 1:51:57

Lina – inofficiell klass 
1. Kristina Dahlberg  1:00:23 50:45 1:51:08
2. Johannes Olofsson 58:32 52:46 1:51:18
3. Dan Palmblad 1:08:29 59:47 2:08:16
4. Ole Jensen, danmark 1:37:27 1:21:04 2:58:31

Polarhundsmästerskapen   5-6 februari 2011

Pl Namn Klubb Total Heat1 Heat2

Klass: MS1 C Lina Sprint Herrar 10 km.  Distans: 1 x 0,0 km 
1 Ralf Jönsson SPHK Nedre Norra 25:31 
2 Peter Hillborg SPHK Gävle Dala 30:29
3 Magnus Ahlstrand SPHK NN 31:52

Klass: MSJ Lina Junior 17/20 C 10 km.  Distans: 1 x 0,0 km 
1	 Ludwig	Ahlstrand	 SPHK	NN	 30:13
2 Oskar Ahlstrand SPHK NN 34:31

Klass: WS1 C Lina Sprint Damer 10 km.  Distans: 1 x 0,0 km 
1 Lisa Lindblom SPHK Nedre Norra 24:36
2 Hanna Lindblom SPHK Nedre Norra 24:38 
3 Elsine Zingmark SPHK NN 26:59 

Klass: 4-spann Sprint C 10 km.  Distans: 2 x 10,0 km 
1 Marie Israelsson SPHK NN 44:33 22:08 22:25 
2 Pia Ångström SPHK Nedre Norra 45:26 22:42 22:44
3 Daniel Larsson Jämtlandsfjällens SHK 48:27 24:14 24:13
4	 Teddy	Kårwik	 SPHK	Gävle	Dala	 49:16	 25:25	 23:51
5 Michael Forst Hansen Danmark 49:43 24:49 24:54
6 Viggo Jörgensen Norge 49:44 24:54 24:50
7	 Lisbeth	Brax	Olofsson	 Älvarnas	DHK	 49:52	 24:40	 25:12
8 Marco Hampel Tyskland 50:34 25:52 24:42
9 Helen Israelsson SPHK NN 50:44 24:50 25:54
10 Marcus Svedlund SPHK Gävle Dala 50:53 25:28 25:25
11 Moa Björk Södra Dalarnas DHK 52:11 26:24 25:47
12 Eva Lundberg SPHK Mälardalen 54:42 26:30 28:12
13 Fredrik Landström Skellefteå DHK 56:21 27:29 28:52
14 Marie Jonsson SPHK Nedre Norra 56:56 27:32 29:24
15 Jan Wahlberg SPHK Mälardalen 57:00 28:36 28:24
16 Joakim Pettersson SPHK Mälardalen 57:06 27:15 29:51
17 Pär Jansson SPHK Gävle Dala 57:27 29:11 28:16
18 Lotta Antoniusson SPHK Gävle Dala 1:01:10 30:49 30:21
19 Niklas Olsson SPHK Västra 1:01:34 29:11 32:23
20 Anna Andersson Sollefteå DHK NAS 32:29 

Klass: 4-spann Sprint CJ 10 km.  Distans: 2 x 10,0 km 
1 Agnes Christoffersson SPHK NN 48:02 24:10 23:52
2	 Dante	Dahlgren	 Älvarnas	DHK	 53:39	 27:49	 25:50
3 Wilma Antoniusson SPHK Gävle Dala NAS
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 Linkörning 15 km   
40 Kristin Jauch 00:46:35 00:45:48 01:32:23
41 Patrik Hedberg 00:50:35 00:51:35 01:42:10
    
 10 km 4-spann SH   
53 Tarja Pyykkö 00:22:08 00:21:44 00:43:52
42 Moa Björk 00:24:06 00:24:07 00:48:13
59 Lisbeth Brax Olofsson 00:25:11 00:24:51 00:50:02
49 Helen Israelsson 00:25:37 00:25:06 00:50:43
54 Runa Jacobsson 00:26:50 00:25:37 00:52:27
52 Annica Uppström 00:26:41 00:26:39 00:53:20
44 Anki Dahlberg 00:27:49 00:26:27 00:54:16
57 Annika Gustafsson 00:28:30 00:27:26 00:55:56
43 Irene Ax 00:28:17 00:29:29 00:57:46
46 Marielle Rönnebo 00:28:54 00:29:09 00:58:03
50 Jenny Olsson 00:30:39 00:29:36 01:00:15
51 Pernilla Persson 00:29:41 00:31:01 01:00:42
45 Marlene Karlsson 00:31:00 00:29:52 01:00:52
47 Niklas Olsson 00:33:36 00:35:29 01:09:05
58 Maria Pålsson 00:33:49 0:35:22 01:09:11
56 Herman Vijen 00:41:24 NAS NAS
55	 Teddy	Kårwik	 00:27:11	 NAS	 NAS
48 Karen 
 Kolbeck DPHK NAS NAS NAS
    
 10 km Samojed   
60 Dan Palmblad 00:58:28 01:05:19 02:03:47

 10 km motion   
61 Tobias Eliasson 00:45:53 00:43:19 01:29:12
65 Katarina 
 Esseth- Afséer 00:49:40 00:55:35 01:45:15
62 Ida Vähäsalo 00:49:58  00:49:58
62 Tommy Vähäsalo  01:06:41 01:06:41
69 Petter Ringerike  00:33:58 00:33:58
    
 Polarhundtest A 10 km   
67 Crister Afseer 00:47:05 00:51:24 
64 Torbjörn Johansson 01:01:41 NAF 
69 Petter Ringerike 01:04:30 NAS 
68 Thorild Ringerike 01:17:29 NAS 
23 Leif Björneseth  00:52:48 

Nr  Dag 1 Dag 2 Total Nr  Dag 1 Dag 2 Total

SHAM-draget   19-20 februari 2011

 45 km   
8 Manfred Witschel 01:52:04 01:50:15 03:42:19
4 Nisse Uppström 01:51:54 01:56:25 03:48:19
5 Lotta Antoniusson 01:58:10 02:08:10 04:06:20
1 Sigmund Alhaug 02:02:41 02:06:00 04:08:41
6 Agneta 
 Nilsson - Hörnlund 02:03:37 02:05:30 04:09:07
3 Wilbert Golverdingen 02:25:58 02:21:38 04:47:36
7 Joakim Persson 02:40:33 02:39:26 05:19:59
10 Henrik Söeborg 03:07:08 03:25:10 06:32:18
9 Angelika Dietrich NAS NAS NAS
    
 30 km Alaskan malamute   
12 Kristin Esseth 02:26:41 02:26:04 04:52:45
14 Rasmus Helbo 02:37:39 02:31:26 05:09:05
13 Henrik Emanuelsson 02:49:19 02:50:25 05:39:44
23 Leif Björneseth 02:56:15 NAS NAS
18 Sandra Ohlsson 03:03:07 NAF NAF
16 Lars Grattum 04:42:37 NAS NAS
15 Jan Sæther 04:51:52 NAS NAS
17 Anette Sæther 05:32:40 NAS NAS
    
 30 km Grl/Samojed   
19 Fredrik Petri Sam 02:24:50 02:08:35 04:33:25
22 Anna Niskanen Sam 03:23:52 03:14:56 06:38:48
20 Monica 
 Hammargård Grl 03:14:41 03:40:31 06:55:12
21 Malin Aspaas Grl NAS NAS NAS

    
 5 km Yngre juniorer   
24 David Olofsson 00:15:51 00:14:59 00:30:50
66 Andrine Alhaug 00:18:05 00:18:00 00:36:05
25 Berit Vijen 00:25:19 NAS NAS
    
 Älder juniorer 4 spann 10 km   
28 Maja Antoniusson 00:26:14 00:27:21 00:53:35
27 Gitte Bordvik Alhaug 00:28:13 00:27:10 00:55:23
29 Tuva Hope NAS NAS NAS
26 Agnes Christoffersson NAS NAS NAS
    
 15 km 8-spann   
30 Meino Jauch 00:38:49 00:41:13 01:20:02
    
 15 km 6-spann SH   
31 Lisbeth Brax Olofsson 00:36:27 00:36:06 01:12:33
35 Michael Frost 00:36:22 00:39:03 01:15:25
36 Sofia Ericsson 00:37:18 00:38:53 01:16:11
2 Malin Sundin 00:39:39 00:39:52 01:19:31
33 Jens Lindberget 00:41:29 00:38:03 01:19:32
32 Ida Björk 00:41:56 00:40:20 01:22:16
37 Sture Enqvist 00:44:01 00:43:46 01:27:47
38 Elisabeth Lönnberg 00:52:15 00:53:21 01:45:36
34	 Ylwa	Malmberg	 NAS	 NAS	 NAS
39 Marco Hampel NAS NAS NAS
    

SHAM-draget   19-20 februari 2011

Nr  Dag 1 Dag 2 Total Nr  Dag 1 Dag 2 Total
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Start nr Förare Plac. Tid dag 1 Tid dag 2 Totaltid

8 S C 2 x 17 km
83  Sverker Björk DNS
85  Nils Uppström  Överflyttad till 6 -spann
81  Malin Sundin  Överflyttad till 6 -spann

WS 1 C/MS 1 C lina 2 x 11,5 km
87  Lisbeth Brax Olofsson  1  31.21  29.56  1.01.17
88  Petter Hillborg  2  36.33  34.24  1.10.57

Ryssjön Open   5-6 mars 2011

Polarhundtest A-test, 
Alaskan malamute, Ljungdalen   12 februari 2011

1 Kim Hansen 1:04:20 Ej godkänd
2 Torbjörn Johansson 1:07:40 Ej godkänd
3 Rasmus Helbo 1:09:30 Ej godkänd
4 Sofia Brännström 1:13:40 Ej godkänd
5 Lisa Töfting Madsen 1:16:55 Ej godkänd
6 Per Larsen 1:21:17 Ej godkänd
7 Anders Gram Brutit Ej godkänd

Ryssjön Open   5-6 mars 2011

Start nr Förare Plac. Tid dag 1 Tid dag 2 Totaltid

2 x 32 km släde A
51  Ammi Barrefjord DNS

2 x 32 km släde B
52  Fredrik Petri  1  2.30.20  2.39.25  5.09.45
53  Eva Skullman  2  3.05.45  3.09.52  6.15.37
55  Mikael Nilsson  DNF
54  Jeanette Engström  DNS

OY A 2 x 6 km
56  Lucas Holst  1  22.44  21.42  44.26

4 S A 2 x 11,5 km
59  Stina Zetterlind  1  31.01  29.20  1.00.21
58  Sabine Goerke  2  33.03  33.46  1.06.49
60  Fredrik Löv  DNS

4 S C 2 x 11,5 km
61  Lisbeth Brax Olofsson  1  26.09  25.36  51.45
62  Tarja Pyykkö  2  26.13  25.41  51.54
67  Markus Svedlund  3  29.50  26.58  56.48
65  Runa Jacobsson  4  29.26  27.37  57.03
66  Joakim Pettersson  5  29.34  28.41  58.15
64  Teddy Kårwik  6  28.45  29.35  58.20
63  Annica Uppström  7  32.17  31.50  1.04.07
69  Irene Ax  8  35.07  33.03  1.08.10
71  Niklas Olsson  9  42.57  46.54  1.29.51
73  Alf Jakobsson  10  48.38  44.56  1.33.34
72  Anita Mortensson  11  52.42  49.36  1.42.18
68  Pär Jansson  DNS
75  Anki Dahlberg  DNS
70  Marlene Karlsson DNS

4 S B 2 x 11.5 km
76  Annika Jansson DNS

6 S A 2 x 15 km
77  Stina Zetterlind  1  47.01  44.45  1.31.46

6 S C 2 x 15 km
80  Ylwa Malmberg  1  37.34  37.12  1.14.46
85  Nils Uppström  2  40.43  40.03  1.20.46
81  Malin Sundin  3  42.37  43.23  1.26.00
82  Jan Wahlberg  4  42.49  44.19  1.27.08
79  Lisbeth Brax Olofsson DNS
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Plac. Name Country Breed Sluttid

9 Gianni Saija I SH 15:26:00
10 Hans-Richard Beck D SH 15:48:00
11 Wilfried Umbach D SH 16:04:00
12	 Petter	Ringerike	 N	 SH/AM	 16:19:00
13 Steven Frigaard DK SH 18:25:00
14	 Henrik	Söeborg	 DK	 AM/SH	 20:04:00
15 Karitta Ryttinger SE SH 21:20:00
    
160 Nome style 5-8 dogs, group B   
1 Per Esben Jakobsen N GRL 20:33:00
2 Morten Hölland N SAM 21:02:00
3 Rasmus Helbo SE AM 22:46:00
4 Maren Svorkmo Espelien N SAM 26:09:00
5 Christer Johansson SE SAM 28:03:00
6 Marko Vesterinen SF AM 30:47:00
7 Henrik Emanuelsson SE AM 31:25:00
8 Sandra Ohlsson SE AM 31:38:00
9 Andreas Akeret CH SAM 32:10:00
10 Anders Gram Kristiansen DK AM 33:03:00
 Michael Schmidt-Nägel SE GRL NAF
	 Nicole	Schwarz	 SE	 GRL	 NAF

*/ Disqualified according to IFSS 2.1 and special rules for Polardistans: Assistance: 
The musher may not recive any help or  assistance or equipment along the way.

 

Polardistans 2011   7-12 mars
Group B = Alaskan Malamute, Greenland dog and Samojed. Group C = Siberian Husky

 

Polardistans 2011   7-12 mars
Group B = Alaskan Malamute, Greenland dog and Samojed. Group C = Siberian Husky 

Plac. Name Country Breed Sluttid

300 Pulka style 1-4 dogs   
1 Lennart Andersson SE Grl 49:11:00
2 Gunnar Olsson SE SH 67:55:00
    
300 Nome style 8-12 dogs, group C   
1 Sigmund Alhaug N SH 28:25:00
2 Volker Ebertshäuser D SH 32:08:00
3 Hågen Björgum N SH 51:47:00
	 Daniel	Bulens	 B	 SH/AM	 NAF
	 Erik	Aleksander	Greger	 N	 SH/AM	 NAF
	 Katerina	Paleckova	 SE	 SH	 DISQ.*/
    
300 Nome style 8-12 dogs, group B   
1 Kristin Esseth SE AM 33:18:00
 Göran Halvorsen N AM NAF
    
300 Nome style 6-7 dogs, group B   
 Charlotte Andersen N GRL NAF
 Frasse Hed SE AM NAF
 Konrad Hammarberg SE AM NAF
    
160 km Pulka style 1-4 dogs    
1	 Trond	Tjomsland	 N	 AM/GRL	 19:30:00
2	 Charlotte	Anderson	 DK	 AM/SH	 32:14:00
 Hans Trygve Ulseth N AM NAF
 Markus Högl D SH NAF
 Anita Skagen N AM NAF
 Sverre N Moe N AM NAS
    
160 Nome style 6-8 dogs, group C   
1 Pierre-Antoine Heritier CH SH 11:13:00
2 Jesper Lindeskov Sörensen SE SH 12:20:00
3 Agneta Nilsson Hörnlund SE SH 12:21:00
4	 Erik	Martinez	 F	 SH	 12:21:06
5 Keijo Korpela N SH 12:25:00
6 Marte Stensland Jörgensen N SH 12:26:00
7 Rainer Galm D SH 14:48:00
8 Heidi Vogel D SH 15:20:00
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Hej Alla

Så var så sommaren här i många delar av landet. Här 
uppe i norrr har snön smält bort, men vill man finns 
trots allt en del kvar uppe i fjällen här och var. Nu 
har kärran, cykeln, kickbiken m.m. tagits fram och 
barmarksträningen påbörjats av många. Själv gjor-
des	premiären	för	egen	del	ikväll	26/5	vid	midnatt.	
Kan ju fundera på hur man är funtad som tränar så 
sent, men det var fortfarande ljust och efter att ha 
lagt första spåret för mina småttingar kunde man 
ju bara inte låta bli, + 2 grader, vindstilla, ljust och 
alldeles tyst i skogen... Ja, kvällen var som klipp o 
skuren för att spänna för hundarna och glida iväg 
längs vägen mot Kurravaara. Trevlig sällskap fick 
oxå plats på kärran. Utställningssäsongen har oxå 
kommit igång, känns riktigt kul och se fina resultat 
från Övre Norras medlemmar! Visar att hundarna 
inte bara jobbar bra utan ser bra ut också ;)

Årsmötet har ägt rum och var i samband med en träff hos Micke & Birgitta. Kul att 
se våra medlemmar visa intresse och inte bara komma på dragträffen utan även vara 
med på årsmötet. Det är ju trots allt ett av de viktigaste mötena vi har där vi sätter 
prägel på nästa år.

Håll utkik på hemsidan för kommande evenemang inom vårt område.

Tänk på värmen och solen i sommar och låt hundarna slippa sitta i en stekhet bil. 
Lycka till på både tävlingar och prov!

/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

Lappland Dream Knox jagar såpbubblor. 
[Foto: Lappland Dream Kennel]
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Hej alla entusiaster!

Nyss hemkommen från utställning och SPHK’s 
årsmöte i Simmatorp. Tack Västra för ett väl 
genomfört arrangemang! Glädjande med 13 anmälda 
grönlandshundar varav 6 var helt nya bekantskaper 
för mig. Spännande och mycket hoppfullt med flera 
riktigt lovande, yngre hundar! Att några av dom även 
är resultat av avel på grönlandsimporterade hundar 
i både första och andra generationen gjorde det hela 
extra glädjande!

Jonsgårdsträffen, som arrangeras tillsammans 
med avelsrådet för grönlandshund i Norsk 
Polarhundklubb, genomfördes som planlagt. Som 
vanligt kändes tiden knapp för alla aktiviteter och 
hundsnack, så många fina hundar att titta på, så 
mycket vacker natur att köra i och så många att 
prata med!(Se egen artikel om träffen) Efter en 
genomgång av avelsarbetet i de respektive klubbarna 
och konstaterades att - Det har registrerats dubbelt 
så många grönlandshundar i Norge som i Sverige 
de senaste 10 åren. -Vi har en gemensam avelsbas 
och samma mål. –Vi jobbar med samma frågor; 
kartläggning av importhundar och deras avkommor, 
och hur öka förståelsen för att så många hundar som 
möjligt i populationen HD-röntgas.

I förra numret av Polarhunden publicerade vi en 
lista över HD-röntgade hundar 2010. Tyvärr hade 
tryckfelsdjävulen varit framme och tagit bort namnen 

Ordförande
Kari-Mette Sundal, 0731-81 49 77

kari-mette@telia.com

Vice ordförande
Monica Hjelm, 0152-183 85 

irkes@allt2.se 

Sekreterare
Harriet Svensson, 070-353 89 63

harriet_83@hotmail.com

Kassör
Michael Schmidt-Nägel, 0933-204 29

076-108 07 07
michael.sn@telia.com

Ledamot
Ulla Lindroth Andersson, 0768-822 511

KaptenU@telia.com 

Suppleant
Lena Tano, 070-337 04 38

froken_turbo@hotmail.com

Suppleant
Nicole Schwarz, 070-266 20 57

zeckenzwecke@aol.com	

Representant SPHK valberedning
Sofia Christensen

Kontaktperson dragprov/ 
tävlingssekreterare

Harriet Svensson

Valberedning
Helene Ouchterlony (sammankallande) 

och Lasse Hammarfalk

 www.gronlandshund.sphk.se

[Foto: Malin Aspaas]

på dom flesta hundarna. Förhoppningsvis finns en korrekt lista med i detta nummer. 
Komplett HD-lista finns på hemsidan med alla, i Sverige, röntgade hundar fr.o.m.1990.

Styrelsen har efter Nederhögen och Jonsgård gjort en utvärdering av arrangemangen, 
för att se om det är något vi kan förbättra. Både träffarna är välbesökta och utmärkta 
tillfällen att ta tillvara den positiva anda som råder i klubben och att nå ut med 
information om rasen och rasklubben. Nu är vi mitt i planeringen av höstträffen 
och specialutställningen i Orsa Grönklitt. Förhoppningsvis får vi till en bra mix av 
”matnyttiga” aktiviteter och social samvaro.

När tidningen kommer ut har vi i styrelsen haft en arbetshelg i Bålsta i början av juni. 
Som rasklubb har vi ett uppdrag att ta tillvara grönlandshundens särart och främja en 
sund avel. Som jag ser det har vi i detta en utmaning i att sprida kunskap och förståelse 
för grönlandshundens specifika egenskaper, både mentalt och fysiskt. Förhoppningsvis 
har vi under arbetshelgen enats om hur vi ska ta oss an detta uppdrag.

Fortsatt god sommar, men låt hundarna stanna i skuggan
// Kari-Mette 

HD-rönkade grönlandshundar 2010
Reg.nr Namn Kön Diagnos 
S15489/2005	 Qaniit’s	Zuni		 T	 HD	grad	A	
S30977/2007	 Racystar	Vilmer	Viking		 H	 HD	grad	A	
S48681/2004	 Iso		 H	 HD	grad	A	
S31289/2007	 Svartisens	Vandra		 T	 HD	grad	A	
S15969/2009	 Suna-Sanik’s	Racing	Rana		 T	 HD	grad	A	
S18958/2006	 Birkabazze’s	Bifrost		 H	 HD	grad	A	
S64245/2008	 Trollpacka	Av	Trolldom		 T	 HD	grad	A	
S19792/2005	 Jana		 T	 HD	grad	A	
S41828/2007	 Kalaallit’s	Born	To	Run	Chess		 T	 HD	grad	A	
S41829/2007	 Kalaallit’s	Born	To	Run	Ylva		 T	 HD	grad	A	
S42404/2007	 Kalaallit’s	Born	To	Run	Kimiq		 H	 HD	grad	A	
S53098/2006	 Stuor-Irkes	Seramiut		 T	 HD	grad	B	
S53099/2006	 Stuor-Irkes	Sintramiut		 T	 HD	grad	B	
S43793/2008	 Racystar	Wild	And	Tame	Eye		 H	 HD	grad	B	
S31035/2008	 Eqaluk	B’Paamiut		 T	 HD	grad	B	
S52191/2009	 Grond		 H	 HD	grad	B	
S52192/2009	 Goola		 T	 HD	grad	B	
SE37811/2010	 Qornoq’s	Arctic	Iasilat	Eskimo		 H	 HD	grad	B	
SE62324/2010	 Suna-Sanik’s	Polar	Kerraq		 H	 HD	grad	B	
S69436/2005	 Racystar	Raw	Icy	Wolfsong		 T	 HD	grad	C	
S31034/2008	 Eqaluk	B’Isua		 T	 HD	grad	C	
SE62323/2010	 Suna-Sanik’s	Overdrive	Nanaq		 H	 HD	grad	D	

Förklaring till tabell 
HD grad A och B: fri från HD,   HD grad C och D: hunden har höftledsdysplasi, C är den lägre graden.
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Träffen hölls även i år på Johnsgård i Norge. Ett underbar liten campingplats med 
trevliga stugor med varierande standard och riktigt bra spår direkt upp på fjället. En 
träff som jag lärt mig att längta efter och bokar in för kommande år redan på vägen 
hem från senaste träffen.

Då vi har så långt att åka så valde jag och Maria, mitt resesällskap, att åka uppåt 
redan på onsdag morgon och därmed få lite extra tid uppe i fjällen. Resan upp var seg 
och det var svårt att få plats med så mycket packning. Maria hade sin son Max med 
sig och jag hade med mig Niklas samt att vi gemensamt hade med oss 8 hundar upp.

Efter en lång resdag med några korta stopp efter vägen så anlände vi så småningom 
till Johnsgård och inkvarterade hundarna utanför stugan och oss själva inomhus. 
Kvällen gick åt till att få ordning på alla saker samt ge hundarna mat. Det verkade 

Svensk-Norsk grönlandshundsträff 
på Johnsgård i Norge

[Lena Tano] Ännu ett år har jag haft turen att kunna få delta på den 
gemensamma grönlandshundsträff som svenska grönlandshundsklub-

ben och norska grönlandshundsklubben genomfört tillsammans. 

Lenas spann på väg upp på fjället

inte vara så många som anlänt ännu men 
vi hörde ljud av andra hundar lite längre 
bort på campingen så vi såg fram emot 
att få träffa lite glada grönlandshundsä-
gare dagen därpå.

På torsdagen vaknade vi till solsken och 
när man tittade ut så hade det kommit 
lite nysnö. Härligt! Tyvärr så var det 
plusgrader ute och det droppade lite från 
taken. Vi tog det lugnt på morgonen och 
pysslade med slädar, linor och till slut 
hundar. Tog oss sedan ut på en kortare 
tur med varsitt fyrspann. Hundarna job-
bade på jättebra och det kändes härligt 
att äntligen fått komma upp till fjällen 
och få köra hund ”på riktigt” istället för 
det vanliga tränandet på grusvägarna 
hemma. Eftermiddagen och kvällen till-
bringades med att prata med de männis-
kor som dykt upp under dagen och hälsa 
på deras hundar. Det är alltid kul att 
träffa andra grönlandshundsmänniskor!

Fredag morgon och vi hörde direkt att 
det kommit ännu mera folk. Glada över 
att få träffa ännu fler trevliga människor 
studsade vi upp ur våra sängar och bör-
jade med morgonbestyren. Större delen 
av dagen gick åt till att hälsa på både gamla och nya vänner. Vilket otroligt forum 
facebook blivit för den delen, har lärt känna nya vänner tack vare det som jag nu fick 
träffa i verkligheten. Jättekul! Vi hann med en tur med hundarna också och körde 
den här dagen åt andra hållet över sjön. Det var en härlig tur men jag trampade ige-
nom snön vid en myr på ett ställe, klarade mig utan att bli blöt tack vare bra skor. 
Tyvärr så höll sig temperaturen inte på minussidan över helgen så snön var rätt tung 
och blöt.

Maria och jag hade planerat att ta en längre tur runt ett av fjällen, en tur som skulle 
passat väldig bra för lördagen. Tyvärr så visade det sig att det låg för lite snö på andra 
sidan fjället och att vi därmed inte kunde köra vår tilltänkta långtur. Vi stack istället 
ut med mitt multifuelkök nedpackat samt Oboypulver och satte oss att fika efter att 
ha kört drygt halva sträckan. Jättebra träning för hundarna att få stå uppankrade ett 
tag, det syntes klart vilka av våra hundar som var lite mer vana vid turer än de andra. 
De mer vana lade sig ner och tog det lugnt medan ungtupparna gapade och skrek ett 
tag och ville vidare. Efter ett tag lugnade de också ner sig.

Maria och Yr
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På hemvägen fick Niklas testa på att köra 
släde för första gången själv. Han saknar 
vänster ben (ovanför knät) och har pro-
tes så det var inte det lättaste att balan-
sera upp släden själv. Min gamla tobog-
gansläde är dessutom inte den lättaste 
att svänga med. Vi åkte omkull en gång 
men Niklas höll klokt nog kvar i släden, 
precis som jag präntat i honom att han 
skulle göra, så vi kom upp och iväg igen 
utan större problem. Visst är det svårt att 
köra släden med bara ett helt ben men 
med ok spår och en stark vilja så går det 
mesta!

Fram på eftermiddagen var det visning 
av hundarna vi hade med oss. Alla som 
var där fick välja ut en hane och en tik 
som de presenterade inför de andra. Väl-
digt kul att få lite mer information om 
hundarna, även om man redan visste en 
del om de andra. Jag presenterade min 
Diini. Hon är en helt underbar hund på 
alla sätt och vis om än kanske något stor.

På kvällen var det knytkalas som gick 
ut på att alla hade med sig något till ett 
gemensamt smörgåsbord. Vi valde att ta 
med fryst potatisgratäng på påse, lite av 

erfarenhet då det tidigare år varit mycket kallskuret kött och inte så mycket att äta 
till. Det blev en jättetrevlig middag med massor av läckerheter från både Norge och 
Sverige och jag tror vi alla åt lite mer än vad man kanske borde gjort. Någon hade 
även varit smart och gjort en stor äppelpaj med vaniljsås, perfekt efterrätt! Under 
middagen såldes lotter av ungdomarna och efter middagen hölls lottdragning. Mas-
sor av skratt och hurrarop yttrades!

Framåt sena kvällen, efter att hundarna boxats, visade Katinka Mossin film från när 
hon körde solfjäderspann inför en filminspelning hennes hundar skulle delta i. Tyvärr 
så var jag och Niklas för trötta för att orka delta. Det tar på krafterna att träffa så 
många människor och hundar på en dag samt att dessutom tillbringa en del av tiden 
på medarna till släden. Så vi valde att gå och lägga oss istället. Filmvisningen var 
tydligen väldigt uppskattad i alla fall.

Söndag och sista ”officiella” dagen för träffen. Maria och jag valde att ge oss ut på 
en tur utan extraperson i släden. Hundarna började bli lite sega efter dessa dagars 

Lenas spann

Marias spann med Max springandes bredvid

tunga slit och uppskattade att inte ha så 
tungt att släpa på. Turen var härlig och 
hundarna jobbade på bra förutom när 
mina hundar, på hemvägen, hittade en 
liten ”sjö” att svalka tassarna i. De drar 
helt sonika mig och släden ut i denna pöl 
på isen och stannar där. Jag står med vat-
ten 10 cm upp på fötterna och vill inte 
stoppa ner fötterna längre. Det var bara 
att vänta tills hundarna ville gå framåt 
igen. Marias hundar som sprang efter oss 
försökte samma sak men gick inte lika 
långt ut som tur var (för henne).

Till lunch blev det rester från lördagskväl-
len innan det var dags för den långa fär-

den hem. Att packa gick relativt snabbt 
nu när vi inte hade någon hundmat kvar 
och klart mindre mat åt oss själva. Resan 
hem gick bra men den var lång och seg. 
Vi var nog alla trötta efter vår långhelg 
i fjällen.

Ser redan fram emot nästa år, Maria 
och jag bokade in nästa säsongs resa till 
Johnsgård redan på hemvägen. Hoppas 
vi är fler som ansluter nästa år? Det är ett 
underbart ställe med bra spår, fina stugor 
och ett underbart umgänge där man får 
se massor av fina grönlandshundar!

 / Lena Tano

SPHK Rasklubben för grönlandshund 
inbjuder till officiell specialutställning för GRÖNLANDSHUND

Söndag 4 september 2011
Plats: Orsa Grönklitt

Domare: Arvid Göransson

KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 150 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen- och championklass 290 kr
Veteranklass 8 – 10 år 200 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 150 kr

ANMÄLAN: Görs skriftlig på SKK’s anmälningsblankett (finns som länk på 
www.skk.se)	skickas	pr.	post	eller	mail	till:	Hélène	Ouchterlony,	Hanstavik	15,	
134 61 Ingarö 
Tel: 08-570 275 65 E-mail: frankochhelene@telia.com  

SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGSDAG är 2011-08-14
Betalning till SPHK Rasklubben för grönlandshund Plusgiro: 51 75 13 – 8 
(utländska ägare betalar på plats). Märk inbetalningen med hundens regnr. och 
ditt namn. Bindande anmälan. 

För info. boende se annons för höstträffen.

Varmt välkomna!
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Grönlandshundklubbens 
HÖSTTRÄFF

Orsa Grönklitt 2-4 sept. 2011

Program

•	 Föreläsning: Förstahjälpen för hund.
•	 Utrustningsmässa: Ta med utrustning som är värd att visa upp för andra; 

fixa lösningar, bra-att-ha-grejer. Nytt eller begagnat ni vill bli av med o.s.v. 
så gör vi en liten mässa.

•	 Utflykt i närområdet till gemensam grillplats. Fina möjligheter för 
vagnskörning, cykel och vandring.

•	 Lördag kväll: gemensam middag, knytkalas. Ta med ditt bidrag till 
buffébordet!

•	 Söndag: Rasklubbens specialutställning för grönlandshund. (se egen 
inbjudan)

•	 Lotteri: Ta med ditt bidrag till lördagskvällens höjdpunkt!

Boende 

Vandrarhem:	Pris	125:-/pers/natt	
Om ni vill tälta kostar det 100 för hela helgen. 
Det kommer också att finnas ett militärtält med 10-15 sovplatser. 
Anmälan boende
Kari-Mette Sundal: 073 181 49 77, kari-mette@telia.com  senast 21 augusti.
För	mera	information	om	Orsa	Grönklitt:	www.orsagronklitt.se	

Alla Varmt Välkomna!

Hejsan där ute i sommarvärmen!

Nu är högsommaren här, vilket innebär semester för 
många av våra hundar!

Vi har i klubben fått två stora nyheter, nyhetsbrevet 
och diskussionsforumet! Tanken med nyhetsbrevet är 
att efter varje styrelsemöte ska ett nyhetsbrev skickas 
ut med information om vad som händer och sker i 
klubben, ett enkelt sätt att nå ut till er medlemmar. 
Nyhetsbrevet kommer att ligga på hemsidan, men 
ni kan även få det direkt till er inbox så garanteras 
ni att inte missa det!

Tanken är även att upprätta ett medlemsregister med 
mailadresser, något vi saknar idag. På så vis kan vi 
återigen enkelt komma i kontakt med medlemmar 
med information.

Så har du inte anmält dig till maillistan gör det 
omedelbart! alaskanmalamuteklubben@yahoo.se

Diskussionsforum har som sagt upprättats efter 
förfrågan,	 det	 hittar	 ni	 på	 adressen	 http://www.
malamuteklubben.forum24.se/.	 Det	 har	 förts	
livliga diskussioner på Facebook om vår ras och 
vi hoppas att diskussionerna nu kan flytta till 

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Karina Andreasen, 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

jimmie@vasatherm.se 

Sekreterare 
Tobias M Hjortvall, 0243-814 91

 Kyna 610, 784 78 Borlänge

Kassör 
Christina Kleemo, 0504-120 70
Axtorp Holma 1, 543 92 Tibro

Ledamot 
Sandra Ohlsson, 073-97 97 757

Kvistvägen 4, 830 05 Järpen
sandra@hundsteg.se

Supplianter 
Sofia Brännström, 070-396 83 02
Saxofongatan 8 C, 943 33 Öjebyn

sofiabra-4@hotmail.com

Frida Björkman, 033-266005
Björnåsen, 524 96 Ljung

f.b@live.se

Valpförmedling
Linda Söderström, 0301-429 97

Strömma Ulvås, 511 99 Sätila
polarcollie@gmail.com

Avelsrådet
Linda Söderström, 0301-429 97

polarcollie@gmail.com

My Wendel, 040-602 41 25 
eller 0761-705646
my@spottydots.se

Therées Lindqvist, 0733-615 051
seeres@hotmail.com

Therese, Marc samt Tämjantorpets Sullivan Cove (Ike) o Tt’s 
Wooning Tree (Tsuki) på en liten träff. 

[Foto: Linda Söderström]
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diskussionsforumet så att alla medlemmar kan ta del av dem och tycka och tänka. 
Varmt välkomna dit!

Vi planerar för fullt redan nu för årets malamutespecial som kommer vara i Piteå, 
en toppenfin helg med fokus på vår kära ras. Barmarksmästerskap för malamute, 
utställning, medlemsmöte och rasträff står bland annat på schemat. Så boka in den 
helgen i kalendern redan nu 4-6 november.

På årsmötet var det en motion angående meriteringsreglerna som avslogs av årsmötet. 
En del av argumenten var att rasen utvecklas åt mindre hundar med nuvarande och 
kommande meriteringssystem. Styrelsen tog upp en dialog med motionären för att vi 
ansåg att frågan är viktig även om motionen avslogs av årsmötet. Vi har som tradition 
att göra så.

Den interna diskussionen i styrelsen utmynnade i ett projekt att försöka väga och 
mäta så många hundar som möjligt för att se var rasen står idag. På rasträffen och 
under malamuteveckan hoppas vi att ni kommer och deltar samt ställer upp och väger 
och mäter era hundar. Ansvarig funktionär är Christina Kleemo.

Efter vinterns succé kommer även malamuteveckan vintern 2012 hållas i Ljungdalen. 
Fokus är socialt umgänge tillsammans med våra hundar samt en officiell utställning 
i fjällmiljö.

Närmast ligger björnrundan i Nornäs 1-2 oktober. Ett event som brukar locka många 
deltagare, nya som gamla. Styrelsen för SPHK’s rasklubb för mlaskan malamute hoppas 
då slå förra årets notering på 46 spann! Varmt välkomna!

En härlig sommar tillsammans med era hundar önskar vi er alla!

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
inbjuder till rasspecial 2011 i Piteå 

Allhelgonahelgen den 4-6 november genomförs årets rasspecial i Sikfors, Piteå

Fredag 4 november 
Rasmästerskap på barmark kl. 15:00 

(bangenomgång 30 min innan)
Banan är ca. 4 km lång och det finns tre tävlingsklasser; *1-spann cykel, *1-2 
spann	kickbike/trehjuling,	*3-4	spann	tre-	eller	fyrhjuling	samt	en	motions-
klass.	Pris:	100	kr/spann,	motionsklass	50	kr/spann.	Anmälan	sker	till	Sofia	
Brännström via mail sofiabra-4@hotmail.com alt. via sms till 070-396 83 02 

med namn på förare, hund och klass senast 1 timme före start.

Medlemsmöte kl. 19:00
Rapporter från sektionerna, exteriördomarlista, malamuteveckan, klubbens 

framtid/utveckling	(medlemmarna	har	ordet)	m.m.

Lördag 5 november
Officiell utställning kl. 10:00

Se mer information i separat annons.
Gemensam middag kl. 18:00 

Knytmiddag där alla tar med sig ett bidrag till det 
gemensamma middagsbordet.

Söndag 6 november
Rasträff kl. 09:00

Genomgång och diskussion kring bl.a. hälsoenkäten, RAS och statistik för 
valpkullar och hälsoundersökningar. Deltagande är kostnadsfritt och klubben 
bjuder deltagarna på lättare lunch efter mötet. Anmälan till rasträffen sker via 

mail malamutespecialen@gmail.com senast 8 oktober.

Angivna tider är preliminära och kan komma att ändras.

Betalning för samtliga aktiviteter sker till 
PG-konto: 69 79 25-6 senast 14 oktober.

(Betalning till rasmästerskapet kan dock göras på plats, senast 
1 timme innan start.)

Boende kan bokas hos Sikfors fritidsby tel: 0911-700 77, 
hemsida:	http://www.sikforscamping.se/	

Ange bokningskod ”malamuteklubben” vid bokning.

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute önskar dig hjärtligt välkommen!

   Urban med klövjehundarna NS Pirta & Toolik.   [Foto: Malin Aspaas]
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Svar och kommentarer av Louis Liljedahl till 
”Inlägg p g a Louis Liljedahls frågeställning och Kirstens Poul-
sens artikel i nr. 1-2011” från förra numret av Polarhunden 

författat av Christer Afséer.

Så bra att det äntligen blir lite diskussion här i klubben. Det har länge känts som om 
allt har varit så lugnt och fint och i sin ordning i Malamuteklubben. Det har dock 
visat sig vara en inte helt sann bild av verkligheten. 

Jag hade förväntat mig, och, antar jag, 
även alla läsare av Polarhunden, att en 
f.d. hög förtroendevald i våra klubbar 
SPHK och Malamuteklubben kunde föra 
en debatt på en något högre nivå, där man 
visar respekt för meningsmotståndare och 
avstår från osaklig, nedsättande och bil-
lig retorik. Jag tycker inte att man skall 
underskatta sina läsare.  

Statistik
Inläggsförfattaren tycker att ”ett relativt 
stort antal hundar” har genomfört drag-
prov och man undrar då vad han jämför 
med. Diskussionen handlar ju om den 
svenska uppfödningen av malamuter och 
bör då vi betrakta hundar från svenska 
uppfödare och inget annat. Enligt tillgäng-
lig statistik har 273 unika hundindivider 
deltagit sedan 2007, av vilka 178 stycken 
är svenskuppfödda, vilket utgör ca. 14 % 
av de ungefär 1300 svenskregistrerade 
malamuter vi har i vårt land idag. Jag 
tycker inte att det är ”ett relativt stort 
antal” utan tvärt om, ett relativt litet an-
tal. Inläggsförfattaren påstår vidare att ett 
”rimligt antal” hundar har godkänts. Den 
som läser vidare kan ju själv bedöma om 
antalet är rimligt eller inte.

Av de 178 stycken startande svenska 
hundarna har 121 klarat någon typ av 
dragprov (= 69 %). Om vi ser på resultatet 
av de olika provtyperna så ser vi att 65 % 

av de startande i Polarhundstest 1 (1 
mil) klarade provet, 64 % klarade Polar-
hundprov 1 (3x3 mil) och 76 % klarade 
Polarhundstest D (mer än 10 mil, utan 
fixerad tidsgräns). Jag tolkar siffrorna så 
att malamuten är bättre lämpad för långa, 
icke-hastighetstävlingar än för korta has-
tighetslopp, och det är detta som är min 
huvudpoäng. Slutats – Ta bort dragprovet 
från hastighetstävlingar!

Inläggsförfattaren argumenterar som så 
att om 69 % av de startande i dragprovs-
tävlingar klarat provet så är detta ett bra 
sätt att testa rasens dragegenskaper. Om 
man å ena sidan antar att de utgör ett 
representativt urval av malamutestammen 
i vårt land, verkar väl inte dragviljan vara 
något större problem, eller hur? Men om 
man å andra sidan vet att de startande 
hundarna endast utgör en mycket liten 
del, ca. 14 %, av hundbeståndet, så anser 
åtminstone jag att det mest troliga är att 
detta urval inte är representativt för lan-
dets malamuter. Om det senare är fallt, är 
det väl inte lämpligt att en liten ”elitskara” 
hundar, som håller en för rasen otypisk 
hastighet på tävlingar, skall diktera rasens 
framtid?

Om nu statistiken visar att endast ca. 14 % 
av de svenskregistrerade malamuterna i 
vårt land har deltagit i ett dragprov av nå-
got slag, och att endast ca. 9 % av dagens 

malamuter har klarat något dragprov, så 
undrar nog den nyfikne läsaren vad det 
kan bero på att resten inte har ställt upp 
(86 %). Kan man tänka sig att det finns 
malamuteägare som anser att det är ett 
felaktigt sätt att meritera sina hundar på, 
eller kan man vara avogt inställd till den 
tävlingshets inom klubben (både inom 
SPHK och rasklubbarna) som många har 
upplevt har ökat det senaste decenniet? 
Kan det vara på tok för få provtillfällen 
eller kan det vara så att det inte är så 
tillgängligt rent geografiskt för merparten 
av hundägarna? Kan det finnas ytterligare 
andra förklaringar? 
    
Det faktum att så få procent av landets 
malamuter deltar i meriteringstävlingar 
borde ju få klubbens ansvariga att fundera 
på vilken anledning eller vilka anledningar 
som kan vara förklaringen. Till exempel 
har ca. 30 % av de hundar som klarat 
dragprovet tagit provet på mer än en slags 
prov. Det finns t.o.m. hundar som tagit 
dragprovet	upp	till	sju	gånger!	Även	detta	
kan ju skrämma bort den ”vanlige” ma-
lamuteägaren från meriteringstävlingarna. 
Det skulle ha varit intressant att se hur 
många förarindivider som har kört och 
klarat proven om och om igen. Jag är rädd 
att det är en ganska liten skara duktiga 
tävlingsåkare som med sina ”elitspann” 
är med i de flesta tävlingarna och kanske 
skrämmer de bort de glada amatörerna. 
Vi har medlemmar som t.o.m. gått i 
tron att det var fel på deras hundar när 
de inte höll dessa hastigheter som man 
måste prestera på tävlingarna och av den 
anledningen inte vågat sig till nämnda 
meriteringstävlingar. 

Dravprovet
Om vi går till själva huvudfrågan så vid-
håller jag att utvecklingen går åt fel håll. 

Då reglerna för dragprovet bestämdes 
var tidsgränsen för att klara dragprovet 
50 % av vinnande tid, vilket i sig inte var 
så orimligt. Sen blev det kortat till 25 % 
och idag ligger förslaget på 15 % (på de 
två första spannen i mål). Man undrar vad 
nästa steg blir i tidshetsens linje? Rasbe-
skrivningen tas upp igen av inläggsförfat-
taren men där är vi ju rörande överens om 
att malamuten skall kunna dra tungt och 
vara uthållig. Således är det ju direkt fel 
att ha korta meriteringssträckor. Och åter 
igen, det står inget om vilken hastighet 
som skall hållas men att malamuten inte 
är en sprinthund. 
   
Vår 30-åriga erfarenhet av malamuter 
är att på jämn mark och hårt före väljer 
hundarna själv ett lugnt och fint trav i 5-10 
km/tim,	en	takt	som	tycks	vara	naturlig	
för rasen (lastvikten brukar inte spela så 
stor roll). Om man istället för att delta i 
en stressande hastighetstävling, där fö-
raren inte sällan driver på hundarna, ger 
sig ut på tur utanför den välpreparerade 
tävlingsbanan, i för en eskimåhund lite 
mer naturliga förhållanden, ställer detta 
ju helt andra krav än att bara springa 
fort. Hunden skall här mentalt kunna 
möta oväntade situationer och praktiskt 
ta sig fram med sin last i en ibland ganska 
oändligt terräng. Genom ett sådant prov 
testas mångdubbelt fler för malamuten 
önskvärda egenskaper än vid ett enformigt 
hastighetslopp.

Varför ingen utvärdering? 
Inläggsförfattaren undviker en viktig fråga 
i min artikel, nämligen den att man bör 
utvärdera en nyinförd företeelse om man 
vill veta om man uppnått det önskade 
resultatet eller inte. Man borde således 
se om dragförmågan förbättrats eller inte 
efter dragprovets införande. Varför gör 
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man inte det i klubben? Hur har det i för-
längningen påverkat antalet champions? 
Framför allt skulle man önska en klart 
uttalad policy som uttrycker rasklubbens 
mål	med	sin	verksamhet	då	det	gäller	avel/
championat, där ju dragprovsmeriteringen 
har avgörande betydelse idag.

Alaskan Malamute Club of America
Inläggsförfattaren tycker att AMCA:s 
president har ”osmaken” att ”lägga sig 
i och ha synpunkter” på hur vår klubb 
utformar meritering för rasen i vårt land. 
Tyckandet är ju fritt och själv anser jag 
tvärt emot att det är ursprungslandets 
rasklubbs skyldighet att hålla sig à jour 
med vad som händer med rasen ute i 
välden och informera och undervisa om 
vad som står i rasbeskrivningen och hur 
man i praktiken bör förhålla sig till den. 

Föreningsdemokrati
Bra att frågan om demokrati och med-
lemmarnas möjlighet att påverka beslut 
som tas i klubben kom upp. Sverige har 
varit ett föregångsland då det gäller för-
eningar och föreningsdemokrati men har 
inte hängt med i utvecklingen. Idag är det 
förlegat att man personligen måste befinna 
sig fysiskt vid ett möte. Malamuteklub-
bens motsvarighet i USA har ett system 
där den enskilde medlemmen kan sitta 
hundratals mil från ett möte och rösta 
elektroniskt. Sen finns det andra lösningar, 
såsom telefonkonferens (ex. Skype) och 
liknande tekniker som verkligen gör det 
möjligt för alla intresserade medlemmar 
i vårt avlånga land att i praktiken nyttja 
sin demokratiska röst. 

En annan aspekt på demokrati i föreningar 
är att vi idag har enormt fina möjligheter 
att kommunicera på avstånd och att un-
derlätta kommunikation över huvud taget. 
På Internet finns flera olika fora lämpliga 

som debattplattformar, exempelvis Face-
Book	och	Twitter.	Dessutom	skulle	både	
SPHK och rasklubbarna kunna utvecklas 
rent demokratiskt genom att på respektive 
hemsidor ha ett öppet debattforum. Jag 
hoppas att ingen i vår förening är emot en 
öppen debatt, för utan en sådan är risken 
stor att vår förening kommer att gå mot 
sin undergång.

Dålig valt tidpunkt för kritik av dragpro-
vets utformning
Insändarförfattaren undrar var jag har 
varit då beslut på möten har tagits, och det 
är förvisso en befogad fråga. Jag har sedan 
ca. 15 år tillbaka tillsammans med andra 
medlemmar, både uppfödare och andra, 
med ett flertal motioner samt i inlägg i 
Polarhunden och i diskussionen på möten 
och träffar försökt få gehör för en diskus-
sion om dragprovets utformning. I prakti-
ken har vi inte varit tillräckligt många på 
årsmötena (Sverige är ett mycket avlångt 
land) och därmed har våra motioner fallit. 
På senare år har jag gett upp i tron att det 
inte finns någon majoritet inom klubben 
för förändringar till det bättre, men under 
den senaste tiden har det framkommit 
(inte minst genom det utmärkta kommu-
nikationsmedlet Facebook) många röster 
som önskar förändring och därför denna 
tidpunkt.  

Olika syn på hundhållning
Intressant att man kan ha så olika syn på 
hundhållning. När jag avvisar en test i 
hastighetstävlingar, som vi ju vet kan föra 
mycket elände med sig för hundarna, och 
istället föreslår ett avstressande merite-
ringsprov, där jag sätter hundarnas hälsa 
och väl i främsta rummet, tycker inläggs-
författaren att det är ” ..helt befängt och 
ett hån mot vår ras…”. Vad skall man 
svara på sådant?

Inbjudan till Björnrundan i Nornäs 2011

Välkommen	till	en	träningshelg	för	alla	de	polara	raserna	1-2/10	2010.	Rundan	
som vi tänkt köra är 3 mil på fina grusvägar i lätt kuperad terräng, med två check-
points: Nalle Puh och Hälge, båda belägna vid vatten och timmerhus. För de som 
inte önskar köra hela sträckan så är även detta möjligt. På båda checkpointerna 
kommer det att finnas möjlighet till grillning och fika.

PM
Övernattning fredag till lördag på naturcamping i Nornäs eller på vandrarhemmet 
som bokas på telefon: 0251-600 35. Det finns även boende på Norrsjön i Sörsjön 
hos Anna och Daniel på Norrsjön, telefon 0280-53002.
Avfärd från Nornäs bystuga på lördagen klockan 09.00 till starten för rundan. 
Vid samlingen vid bystugan delas startbevis ut, designade av Inge Eklund. 

På lördag kväll bjuder Malamuteklubben på gemensam tidsenlig måltid: ”kolbot-
ten”. Varje deltagare bjuds på hamburgare och dricka under lördagen, men vill 
man ha mer eller annat att äta, får man ta med det själv!

Anmälan görs till Tobbe Johansson på e-post: tobbe.is.johansson@hotmail.com
Anmälningsavgift:	100:-/person	och	ska	vara	inbetalt	på	AM-klubbens	postgiro	69	
79	25-6	senast	den	24/9-2011.	Märk	betalningen	med	namn	och	antal	personer.	
Våra utländska vänner betalar på plats vid samlingen i Nornäs.

Se	mer	info	på	rasklubbens	hemsida:	www.malamuteklubben.se

Vi hälsar alla välkomna till Björnrundan 2011!
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

Medlemsannonser

Team Kalippoq väntar alaskan malamu-
tevalpar efter dragvilliga föräldrar
Valparna väntas komma vecka 28, leve-
ransklara vecka 36.
e: Polar Trax One In A Million (Milak) 
S56905/2008
u: Polar Trax Colours of the Wind 
(Cola)	S38401/2007

För mer info ring:
Petta: 076-136 22 66 eller 
Mia: 076-136 22 77

Mail: petta@kalippoq.com

ALASKAN MALAMUTE
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Hälsostatistiken

Höfter 2011-01-01-2011-04-30

SE18884/2010	 Snocrib	Widebay	Joy		 HD	grad	A	
S60049/2009	 Nordic	Sled	Dog's	Mi	Quest		 HD	grad	A	
S19697/2009	 Dj-Lobouche		 HD	grad	A	
S19698/2009	 Lina-Cholatse		 HD	grad	A	
S19696/2009	 Mira-Cholatse		 HD	grad	A	
S62864/2007	 Northern	Mushers	Etropia	 HD	grad	A	
SE12355/2010	 Northern	Mushers	Hey	Ataneq		 HD	grad	A	
S57075/2008	 Night	Trail	A	Heaven	Of	Black	Magic		 HD	grad	A	
S57080/2008	 Night	Trail	A	Twist	Of	Black	Magic		 HD	grad	A	
SE21949/2011	 Najanin's	Forest	Willow		 HD	grad	A	
S31563/2009	 Northern	Mushers	Galianahartland		 HD	grad	A	
S51960/2007	 Northern	Mushers	Bring-It-On		 HD	grad	A	
S64316/2009	 Moonlover's	Winter	Bonzo		 HD	grad	A	
S38719/2009	 Moonlover's	Spring	Arrack		 HD	grad	B	
S50669/2009	 Cahppes	Morning	Star		 HD	grad	B	
S13461/2007	 Coop		 HD	grad	B	
S57076/2008	 Night	Trail	A	Circle	Of	Black	Magic		 HD	grad	B	
S40344/2009	 Tämjantorpets	By	The	River		 HD	grad	C	
S60051/2009	 Nordic	Sled	Dog's	Mi	Quick		 HD	grad	C	
S55789/2008	 Shannuq's	Noble	Ulva		 HD	grad	C

Armbågar 2011-01-01-2011-04-30

S40344/2009	 Tämjantorpets	By	The	River		 ED	ua	(0)	
SE18884/2010	 Snocrib	Widebay	Joy		 ED	ua	(0)	
S38719/2009	 Moonlover's	Spring	Arrack		 ED	ua	(0)	
S60049/2009	 Nordic	Sled	Dog's	Mi	Quest		 ED	ua	(0)	
S60051/2009	 Nordic	Sled	Dog's	Mi	Quick		 ED	ua	(0)	
S19698/2009	 Lina-Cholatse		 ED	ua	(0)	
S50669/2009	 Cahppes	Morning	Star		 ED	ua	(0)	
S13461/2007	 Coop		 ED	ua	(0)	
S19696/2009	 Mira-Cholatse		 ED	ua	(0)	
S62864/2007	 Northern	Mushers	Etropia		 ED	ua	(0)	
SE12355/2010	 Northern	Mushers	Hey	Ataneq		 ED	ua	(0)	
S57075/2008	 Night	Trail	A	Heaven	Of	Black	Magic		 ED	ua	(0)	
S57076/2008	 Night	Trail	A	Circle	Of	Black	Magic		 ED	ua	(0)	
S57080/2008	 Night	Trail	A	Twist	Of	Black	Magic		 ED	ua	(0)	
SE21949/2011	 Najanin's	Forest	Willow		 ED	ua	(0)	
SE25640/2011	 Najanin's	Ultimo	Janis	Joplin		 ED	ua	(0)	
S64316/2009	 Moonlover's	Winter	Bonzo		 ED	ua	(0)	
S19697/2009	 Dj-Lobouche		 ED	grad	1

Ögon 2011-01-01-2011-04-30

S61173/2009	 Cahppes	Double	Nature		 katarakt	BP	lindrig	utbredning	
S50663/2009	 Cahppes	Alaska	Chief		 PPM,	iris-iris,	lindrig	
S50663/2009	 Cahppes	Alaska	Chief		 Öga	ua	
S40344/2009	 Tämjantorpets	By	The	River		 Öga	ua	
S63225/2004	 Shannuq's	Klondyke	Tarka		 Öga	ua	
S31557/2009	 Tornarsuk	Kodiak	Tuwa		 Öga	ua	
S26033/2002	 Trap	Line	Diligent	Lillen		 Öga	ua	
S61176/2009	 Cahppes	Moonlight	Eyes		 Öga	ua	
S64746/2009	 Ivram	And	Woodland	I	Am	For	Cahppes		 Öga	ua	
S29604/2006	 Silent	Ridge	Decoy	Of	Snow		 Öga	ua	
S50061/2008	 Cahppes	Lady	Mdina		 Öga	ua	
SE52317/2010	 White	Fang	Inditarod		 Öga	ua	
SE25640/2011	 Najanin's	Ultimo	Janis	Joplin		 Öga	ua	
S26798/2004	 Iasaks	Qeeraq		 Öga	ua	
S61613/2009	 Night	Trail	Traces	Of	The	Tiger		 Öga	ua	
S58670/2009	 Polar	Trax	Diamond	R	Forever		 Öga	ua	
S58671/2009	 Polar	Trax	Dress'D	For	Success		 Öga	ua	
S58674/2009	 Polar	Trax	Dream	Catcher		 Öga	ua	
S58676/2009	 Polar	Trax	Demon	Of	Nome		 Öga	ua

Medlemsannonser

ÖVRIGT

Säljes
Hus på landet utanför Enköping ca 140 
m2. Tomt ca 3600 m2. Lämpligt för 
hundhållning.
Rastgård 400 m2. 5 äldre delvis takade 
hundgårdar, (4 troax 1 gunnebo). Hund-
kök. 2 äldre
uthus. Vinterbonad lillstuga.
Annika Öberg Linnman 070-2145592

Ronja Ekholm och 
alaskan malamuten ”Snocribs Zeena O´Onak” 

- pussas
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SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
inbjuder till rasspecial 2011 i Piteå 

Allhelgonahelgen den 4-6 november genomförs årets rasspecial i Sikfors, Piteå

Officiell utställning
Domare: Per-Harald Nymark, Norge

Valpklass, 4-6 månader, 6-9 månader 150kr
Juniorklass, 9-18 månader 300 kr
Unghundsklass, 15-24 månader 300 kr
Bruksklass, 15 månader och äldre 300 kr
Öppen klass, 15 månader och äldre 300 kr
Championklass, 15 månader och äldre 300 kr
Veteranklass, 8-10 år 150 kr
Veteranklass, över 10 år gratis

Från och med tredje fullbetalande hund med samma ägare reduceras priset med 
100 kr per hund – gäller inte valpar och veteraner.

Sista anmälningsdag är 3 oktober 2011.
Efteranmälan	godtas	fram	till	8	oktober	mot	en	kostnad	av	50kr/anmäld	hund

Skriftlig anmälan sker på SKK’s anmälningsblankett (finns länk på SPHK’s sida 
men kan även nås direkt på SKK’s hemsida) och skickas per post eller mail till: 
Jennie Kraft Hult, Råviksvägen 6, 516 90 Dalsjöfors eller malamutespecialen@
gmail.com. Inom ett par dagar efter anmälan mottagits utgår en bekräftelse via 
mail så glöm inte att uppge mailadress. 
Bekräftelsenumret i mailet anges på betalningen som sker till PG-konto: 69 79 
25-6, 

Ej inbetalda innan 14 oktober 2011 får ej deltaga enligt SKK’s policy.

Boende kan bokas hos Sikfors fritidsby tel: 0911-700 77
hemsida:	http://www.sikforscamping.se/
Ange bokningskod ”malamuteklubben” vid bokning.

SPHK's rasklubb för alaskan malamute önskar dig hjärtligt välkommen!

Ordförande har ordet…

Vill börja med att tacka för förtroendet att få bli 
ordförande i rasklubben för siberian husky!
   Jag heter numer Pernilla West (nygift – hette 
tidigare Persson i efternamn), bor i Strömsund 
(norra Jämtland) med min man Johan och vår 
son Ante som är 6 år. Vi bor på en gård i centrala 
Strömsund och för närvarande finns fem siberian 
huskys, två västgötaspetsar, ett antal köttrasfår och 
våra genbankade hedemorahöns hos oss. Jag har 
ett medfött djurintresse som mina snälla föräldrar 
tidigt lät mig utveckla. Första hunden, en golden 
retriever fick jag som 11 åring (-91) och sen har det 
bara rullat på… Jag jobbar som veterinärassistent 
och hundtrimmare här i Strömsund. Jag har alltid 
engagerat mig i föreningsarbete och det är en del i 
min livsstil. Började inom Sveriges hundungdom och 
Brukshundklubben. Senare år har jag varit aktiv i 
SPHK Nedre Norra. 

Att få bli ordförande i Siberian huskyklubben 
känns hedrande och jag ska försöka förvalta detta 
förtroende på bästa sett!  Det känns samtidigt som en 
stor utmaning och jag har fått sätta mig in i många 

Ordförande 
Pernilla Persson, 0730-49 07 46

Risselåsvägen 17, Grelsgård
833 35 Strömsund

ordforande.sh@sphk.se 

Vice ordförande 
Anders Hörnlund 

0501-199 54, 070-561 15 16
Sandbäcken 1, 542 91 TORSÖ 

vanervind@gmail.com  

Sekreterare 
Lisbeth Brax Olofsson, 0934-400 04

Heden 14
915 91 Robertsfors

sekreterare.sh@sphk.se

Kassör 
Vakant

Ledamöter 
Börje Jansson, 070-295 89 72

Krokvåg 3420
83070 Hammarstrand

Fredrik Neiman, 0647-304 65
Vålådalsvägen 31

830 10 Undersåker
info@neimans.se

Suppleanter 
Marie Israelsson, 070-191 63 79 

Vigge 129, 860 13 Stöde
 marie@marieisraelsson.se

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
Vakant

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

Siberian husky

Ordförande Pernilla och sonen Ante ute på träning!

   [Foto: Alex Poulsen]
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olika delar som berör klubben under de första fyra månaderna som gått! I det skede 
jag klev in från att ha varit ledamot ett år så förändrades läget, så att vi ”vips” stod 
utan både kassör, utställningsarrangör (sektion) och materialförvaltare. Styrelsen fick 
även en ny sekreterare (tack avgående sek. Marlene för ett mycket bra samarbete under 
09/10,	välkommen	Lisbeth	som	ny	sekreterare!)
   Vi har nu i styrelsen ett bra samarbete och jag tror att allt nu ser ljust och lovande 
ut inför kommande aktiviteter som klubben har på sin agenda det kommande året. 
Jag gillar utmaningar och mitt mantra är att Ingenting är omöjligt! 

Vad gör rasklubben?
På sham-draget fick jag denna fråga av en förhållande is ny medlem. Denna fråga 
har följt med mig sedan dess och jag tror det finns många som upplever det precis 
som denna medlem! SPHK är moderorganisationen, man tillhör ett distrikt (som 
man vill vara aktiv i) och man tillhör dessutom i samma organisation en rasklubb… 
”Förvirringen är total för en ny medlem” – vart ska man vända sig och vem göra vad?  
För att få svar på frågan är det förstås enklast att läsa klubbens stadgar (se sphk.se)! 
Men vem gör det i dagens stressiga samhälle? Man har skaffat en polarhund och vill 
vara aktiv med den! Vad svarade då en ny ordförande på denna fråga? Hm… ja, efter 
lite funderingar… Rasklubben ska tillvara ta intresset kring vår ras i Sverige och ut 
emot omvärlden. Vårt viktigaste arbete är att arbeta med RAS (som är ett levande 
dokument som finns att hämta på siberianhusky.se) Detta dokument innehåller all 
samlad information som uppfödare och ägare av rasen bör känna till. Vi ska även vara 
ett stöd och bollplank för uppfödare och svara på frågor om rasen från medlemmar. 
Vårt största arbete är således att arbeta med rasbevarande och information kring 
denna. Vi ska även arbeta för att meriteringstillfällen finns runt om i vårt land, både 
inom drag och utställning (rasspecialen). Arbetet är stort och omfattande. Vi ska även 
arbeta för att medlemmar känner sig välkomna och vill fördjupa sig i intresset kring 
den arbetande siberian huskyn.

En utmaning?
Hur ska vi då göra för att aktivera er medlemmar och ni ska förstå vad ni kan göra 
inom klubben? Jag har under detta år som gått fått en känsla av att det finns väldigt 
många som gillar att åka på arrangemang, men få som vill jobba för klubben..?
   Vi har sökt utställningsansvarig under flera månader – utan ett ordentligt napp! 
Vad göra? I år går rasspecialen i Idre. I år får det bli styrelsens arrangemang. Men 
kommande år måste vi få till fler sektioner där flera medlemmar kan samarbeta. Ju 
fler vi blir tillsammans desto lättare blir det! Vill man vara aktiv medlem är det min 
mening att det till slut kommer en tid när det är dags att ge något tillbaka till klubben 
och till de personer som tidigare jobbat ideellt under flera år. Tid för byte så att säga! 
Om alla börjar tänka så, tror jag att vi i framtiden får en lättarbetad och väldigt 
rolig klubb där tankar, idéer och erfarenheter kan utbytas! Om vi börjar med att ”ni 
gamla	medlemmar”	kontaktar	oss	i	styrelsen	och	vi	får	bilda	nya	sektorer	inom	drag/
tävling, utställning, avelsråd, RAS o.s.v. så kan vi med glädje få in nya medlemmar 
som kommer att trivas och få en naturlig plats inom klubben.

Det jag kort sagt vill säga – med många hjälpande händer får vi en aktiv och profilerande 
klubb som lätt får in nya medlemmar.
I helgen som gick var jag ner till Simmatorp på SPHK Västras utställning och SPHK’s 
årsmöte. Jag vill ge Västra en eloge till en mycket fint organiserad utställning och ni 
verkade vara ett stort och bra gäng som gjorde detta tillsammans. Något för oss att 
ta efter!
   SPHK’s årsmöte avlöpte fint och det var mycket intressant att delta. I en bra motion 
från malamuteklubben bad man SPHK att se över organisationen. Detta tror jag är 
mycket bra på lång sikt.

Nu är sommaren här och kommande aktivitet för oss i styrelsen är vår arbetshelg i 
Idre den andra helgen i juni. Då ska vi ha styrelsemöte och arbeta med revideringen 
av RAS. Vi kommer även att ”reka” platsen inför den kommande rasspecialen. Det 
är i ärlighetens namn på håret att vi inom styrelsen kommer att köra årets rasspecial 
– då vi inte har någon utställningsarrangör inom klubben. Men nu kör vi! – det blir 
en ”avskalad” variant där bedömningen av våra hundar ligger i fokus. Kom och njut 
av en helg i rasens tecken, men kom ihåg att det är du som medlem tillsammans med 
oss andra som skapar den goda stämningen och aktiviteterna där omkring. Idre Fjäll 
erbjuder dig också fina omgivningar och vackert boende. Detta kommer att bli en 
givande och rolig helg i likasinnades sällskap! 

Kommande aktiviteter att se fram emot – Siberian huskydagarna i Mjölby i augusti 
och Rasspecialen i Idre! Du kommer väl? Bra! Då ses vi både i söder och till fjälls! 

Somriga hälsningar
Pernilla

Ps.	Vår	hemsida	är	alltid	uppdaterad	av	vår	eminente	webmaster	Ola	Lindgren.	Du	är	
alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen för frågor eller diskussioner kring rasen. 
Vill du hjälpa till med något på rasspecialen eller tillhöra en sektion inom klubben – 
ring eller maila oss!   

Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

Planerade parningar hösten 2011
Efter två av mina tikar: Båda meriterade 
inom utställning och dragprov i Sverige, 
Norge, Finland.
Båda	ögon:	ua/ok,	HD:	A/A	och	ED:0

NO UCH, CIB Bedarra M´m M´m Good
NO UCH Takoda Delilah

För vidare uppdateringar och upplys-
ningar, gå in på min hemsida:
www.kennel-lapicum.webs.com
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Rasklubben för Siberian husky
Hälsar välkommen till

Idrefjäll i norra Dalarna

Officiell utställning
17-18 september 2011 

Domare: Mats Jonsson, Eli-Marie Klepp 

Anmälningsavgifter:
Valpklass	(4-6	mån	/	6-9	mån)	 170:-
Junior	/	Unghund	klass		 	 300:-
Öppen	/	Bruks	/	Champ	klass		 300:-
Veteranklass (från 8 år-)   200:- över 10 år gratis
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e 160:- osv

Anmälan: Blankett finns på rasklubbens hemsida www.siberianhusky.se. Fyll i 
blanketten på skärmen och maila. Eller skriv ut och posta. Har du inte fått bekräf-
telse inom en vecka, hör av dig, då det hänt att anmälningar inte kommit fram. 
Anmälan sänds till: snotrollens@gmail.com Per post: Linda Almqvist, Gerstorp, 
Tjärarp 1, 585 99 Linköping

Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK.
Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.

Betalning till bankgiro:751-6289 SPHK Rasklubben för siberian husky. Betal-
ning från utlandet IBAN: SE7480000814719141524638	och	bankens	BIC/swift	
nummer: SWEDSESS

Sista anmälnings-/betalningsdag 2011-08-20. Efteranmälningar mottages ej.

Boende: För att få rasklubbens pris, bokas boende och bankett (barnpassning, 
grillkväll för barn) samtidig. Bokningen ska ske via Idrefjälls grupp och konferens-
bokning, telefon 0253-41200 eller konferens@telia.com . De har öppet måndag 
till fredag mellan kl 8.00-16.30. Semesterstängt vecka 28-31. Besök Idrefjälls 
hemsida	www.idrefjall.se	då	de	har	ett	stort	utbud	av	aktiviteter.

OBS! Sista bokningsdag för dessa priser är fredag den 2 sept. 

Stugor: Idrefjäll erbjuder 6 bädds stugor för en kostnad av 480:-/natt.
Kök,	dusch,	wc	samt	torkskåp	finns	i	alla	stugor.	Djur	i	hus	300:-	extra

Avresestäd/Linneset: 6	bädds	stuga/lgh	650:	-	Linne/handdukar	200:	-/pers	

Bankett: Lördag kväll på Charlies restaurang: Grillbuffé med ett glas vin eller 
en	öl	kostar	275:-/person.	Restaurangen	tar	maximalt	125	personer.	I	samband	
med banketten har vi prisutdelning för siberian husky cupen samt utdelning av 
Matts minnes stipendium.  

Siberian husky

[Lisbeth Brax Olofsson] kör mestadels 
6-spann med våra sibbar. Förra säsongen 
även lite 4-spann och lina. Jag är ”gam-
mal friidrottare” som skolat om till drag-
hundsport. Utnämnd till All-American 
i	 friidrott	 x	2.	Är	ortopedisk	kirurg	 till	
yrket, jobbar som överläkare på Ortoped-
kliniken i Umeå. 

Bor i byn Överklinten, Robertsfors kom-
mun och driver hundspannföretaget och 
kenneln Hedlunda husky tillsammans 
med min man, Greger. Har tre barn som 
alla vuxit upp i hundsläde. David (10 år) 
började tävla den gångna säsongen. Jakob 
(8 år) och Isabell (7 år) har tjuvstartat med 
tidsträning	 i	 vår	 hemmaklubb	Älvarnas	
DHK.

För knappt 10 år sedan tog vi över tre 
sibbar från min kusin i Arvidsjaur, ur-
sprungligen	från	Chiawatas	kennel.	Val-
parna efter en av dessa hundar; Bleika SE 
(polar)CH och Boggi SE(polar)CH utgör 
basen i vår kennel och vårt tävlande. Vi 
för fram hårt arbetande siberian huskies 
för turistverksamhet OCH sprint. Alla 
hundarna gör alla typer av jobb, oavsett 
position, snöföre, tävlingskapacitet m.m. 
Vi tränar mycket drag! Vi ställer ut alla 
våra hundar, men har svårt att hinna med 
koppelträning och badning J!  

Jag började tävla i samband med VM 
i Åsarna 2008 och sedan har det minst 
sagt rullat på med VM-silver i 6-spann 
Hamar, Norge denna säsong och bl.a. 
guld i 6-spann och silver i 4-spann mas-
start på Skandinaviska mästerskapet 
(SOC) i Norge 2010 m.m. m.m., inte 
minst guld i svenska Siberian huskycupen 
2010.	Därutöver	Team	Sweden	säsongen	
2010-2011. 

Jag vill arbeta för siberian huskyn i Sverige 
av idag. Hur går vi vidare med denna nu så 
populära ras? Hur bevarar och utvecklar 
vi dragviljan, tillika de fysiska och anato-
miska förutsättningarna för drag. Drar vi 
alla åt samma håll?

Barnpassning: Grillkväll med lekar under ca 2-2,5 timmar när de vuxna är på 
bankett.
Pris	130:-	/barn.	Minst	10	barn.

VÄLKOMNA!

Frågor om anmälan: Linda  Almqvist  013-583 73
Frågor om utställningen: Anders Hörnlund tel: 0501-19954 eller Pernilla West 
tel. 0730-490746

Ny styrelsemedlem
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Ordförande
Anneli Jönsson

0413-59 14 99 eller 0730-83 22 16
Hästgatan 11A, 241 32 Eslöv

kennel@deejasome.com

Sekreterare
Heléne Larsson

08-560 420 84, 070-377 44 56
Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö

helene@plogens.se

Kassör
Helen Werner

0227-143 88, 070-412 06 83
Alvägen 3, 736 32 Kungsör

helene.wrnr@telia.com

Vice ordförande 
Kjell Jonsson

0582-125 22, 070-337 16 51
Järsjö 172, 694 91 Hallsberg

kjelljon@telia.com

Ledamöter
Jan-Olof Högström

060-15 61 77, 070-561 47 83 
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
jan-olof.hogstrom@teliasonera.com

Camilla Nyström
073-651 18 18

Aspnäsvägen 20, 177 37 Järfälla
millan.nystrom@hotmail.com

Leo Kirgios
070-798 61 03

Stjärtnäs varusväg 16, 179 75 Skå
leo.kirgios@gmail.com

Suppleant
Cecilia Gunnvall

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

cissy@swedsams.se	

Karin Olsson
060-15 61 77, 070-260 72 90 

Fridhemsgatan 27
854 60 Sundsvall

karin.olsson@skola.sundsvall.se

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

Hallå alla ”goa” glada samojedvänner!

Så är det äntligen sommar! Vissa tycker detta är livet 
med sol och värme, jag föredrar lite svalare årstider. 
Vilken tur vi är olika!

Vi får ofta kritik för att det händer så lite i samo-
jedsektionen, men när vi sen anordnar något annat 
än	dragtävling/test	och	utställning	 så	kommer	det	
väldigt få. Vi ordnade med ett vallningsläger första 
helgen i juli, och i skrivandes stund (slutet av maj) 
vet jag inte om det blir av p.g.a. för få anmälningar. 
Trist tycker vi som sitter i styrelsen och vill tillgodose 
alla våra medlemmar så gott det nu går.

Nu är det så att i vår organisation så är det i distrikten 
som aktiviteterna ska ske, men för att få lite bättre 
”fart” på samojedfolket till att träffas och hitta på 
något skoj tillsammans så har vi en ”MALTE” grupp 
där vem som hels kan engagera sig i. 

T.ex. om man skulle vilja träffa andra samojed ägare 
ex. gå en promenad, träna på att lägga ett spår, testa 
rallylydnad ja i princip vad som helst. Fixa en själv. 
Detta kan vem som helst göra, det är roligt att träffa 
likasinnade och vem vet man kanske kan knyta nya 
nyttiga, roliga kontakter. Så tveka inte!!!! Hör av er 
till styrelsen så lägger vi ut det på hemsidan. 

Styrelsen kommer under hösten att samla till med-
lems/uppfödarmöte	på	 tre	 olika	platser	 i	 landet.	 I	
nuläget är det inte helt klart med lokaler på något 

Samojeden Samonatts Ator The Iron Warrior.
    [Foto: Veronica Lundmark]

ställe. Så håll koll på hemsidan för där 
kommer informationen att läggas ut. Vi 
vill se många nya och gamla ansikten på 
dessa träffar!

Har ni några förslag på vad som ska dis-
kuteras på mötena eller något just du vill 
prata om, maila dom gärna till mig eller 
Helené L . Vi kommer bl.a. att ta upp 
kommande avelskonferens och berätta lite 
om den. Sen vill vi i styrelsen gärna prata 
mer om hur vi ska förbättra läget angå-
ende HD-statistiken. Vi kommer också 
om så önskas gå igenom nya RAS, som 
förhoppningsvis då är godkänd av SKK.

Ha nu en riktig skön fortsättning på 
sommaren!

Anneli

Furudal 2011 från en spårläggares synvinkel

Denna artikel borde ha varit med i förra numret av PH, men tyvärr missade jag stop-
pdatum. Jag vill tacka er alla som var med i Furudal på världens ”största” Samojedträff 
vintertid och körde med era hundar och alla ryggdunk och tack för bra banor som jag 
fick. Det är detta som driver mig att år efter år lägga ner tid på att få till så bra banor 
som bara går och detta är möjligt tack vare den hjälp jag får av ”mina Scotergubbar” 
på campingen. Tack till er alla som på ett eller annat sätt bidrog till att tävlingen blev 
lyckad, tidtagare, chipkontrollanter, vägvakter m.fl. Inför 2012 års evenemang kommer 
vi att leta efter en del ny sträckning, och jag hoppas naturligtvis att det skall bli ännu 
fler startande. Min förhoppning är att fler ”nya” skall våga prova på och då tycker 
jag att linkörning är en ypperlig klass att köra. Visst, det är ingen meriteringsklass 
men	vadå?	Är	det	meriteringar	som	är	det	viktigaste?	Är	det	inte	nöjet	att	köra	med	
sin	hund	som	borde	vara	nr	1,	så	kom	igen	nu.		Än	en	gång	tack	till	er	alla	som	kom	
till Furudal 2011 och jag hoppas vi ses i februari 2012.

Kjell

Samojeden Samonatts Ator The Iron warrior och 
alaskan malamuten Heavy Fuels Tigi och Veronica 

Lundmark som kör.
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SPHK-SAMOJED
SAMOJEDHELG  I SKÅNE 17-18 SEPTEMBER 2011

I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.

Lördag:  med start ca. kl. 14.00
 Aktiviteter, möjlighet till körning om vädret tillåter samt  
	 medlems/uppfödarmöte	alternativt	föredrag.

På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva. Sen 
umgås vi hela kvällen, pratar hund o.s.v.

Söndag:  Officiell utställning 
 Domare: Lilian Fogh Christensen, Danmark

Idéer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt. Samt även hjälp med att 
ordna fika, sköta försäljning av dito, sätta upp skyltar till körbana m.m. 

På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med hus-
vagn/husbil	(vill	man	ha	el	kostar	det	50	kr	per	husvagn,	annars	gratis.).	OBS	att	
man kan inte komma på fredagen med hänsyn till vårt värdpar och deras hundar. 
Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck samt varma sov-
kläder. 

Sista anmälningsdag till utställningen är den 29 augusti, anmälan ska göras på 
SKK’s 3-sidiga blankett till: Kerstin Ohlsson,Hasselvägen 22, 291 60 Kristianstad 
eller	via	e-post	till	danza@comhem.se

Ev. frågor: tag	kontakt	med	mig	på	e-mail	christina@swedsams.se	eller	per	telefon	

044-70136, 0709-367188

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

Valpklass 4-6, 6-9 mån 150 kr
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass 300 kr
Veteranklass > 8 år 220 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 150 kr
(de klasser som kostar 300 kr)  

Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 150 kr eller betala motsvarande belopp.

VÄL MÖTT!!!!!!

Præsentation af 
Lilian Christensen

Jeg takker for invitationen til at dømme Samojeder 
i Visseltofta. Det er en stor ære for mig at få lov til 
at dømme Samojeder i Sverige.

Jeg	fik	min	første	hund	i	1994	–	en	Dansk/svensk	Gårdhund.	Snart	havde	jeg	en	
lille flok af gårdhunde, som blev udstillet flittigt i de nordiske lande. (Racen var 
på det tidspunkt ikke FCI anerkendt). I 1997 startede jeg opdræt af racen. Jeg 
har eksporteret gårdhunde til Sverige, Norge og USA. I 2004 blev mit hundehold 
udvidet	med	racen	Griffon	Bruxellois,	og	i	dag	har	jeg	2	Dansk/svensk	Gårdhund,	
2 Griffon Bruxellois og 1 Petit Brabancon (korthåret Griffon).

Udstilling har gennem alle årene været min helt store interesse. Jeg har dog også 
dyrket lydighedstræning med nogle af mine hunde for sjov. Jeg udstiller fortsat 
mine hunde i mange forskellige lande i Europa.

I	2005	blev	jeg	autoriseret	eksteriørdommer	for	Dansk/svensk	Gårdhund	og	i	dag	
er jeg tillige autoriseret for en række racer i gruppe 5. Da jeg var blevet autoriseret 
for den 1. race (gårdhunden), vidste jeg med det samme, at jeg gerne ville uddanne 
mig som dommer for de polare racer og andre spidshunde. Jeg har fulgt disse racer 
på udstillinger gennem årene, ligesom jeg har fungeret som ringpersonale mange 
gange i ringe med gruppe 5 racer – såvel før jeg blev autoriseret på racerne som 
efter. Jeg har deltaget på dommerseminar for Samojedhund (og andre polare racer) 
både i Danmark og i Sverige. I 2010 havde jeg den store fornøjelse - i forbindelse 
med dommerseminar i Sverige – at være med på en lille slæde-tur med Samojeder.
Jeg har dømt hunde i Danmark, Sverige og USA, og jeg er inviteret til at dømme 
i Finland senere i år.

Jeg glæder mig meget til udstillingen i september og håber, vi alle får en rigtig 
god dag.

Venlig hilsen
Lilian Christensen

*Utställningskommitténs kommentar: Lilian deltog i SPHK:s domarkonferens i 
mars 2010, enda ej svenska domare som visade detta stora intresse för att lära 
sig mer om våra polara raser.
Hon fick nämligen bekosta resa och uppehälle själv.
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Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

Siberian husky tik säljes, S65714/2009,	
f. 2009-10-07, e, Trahimus Wang 
(Unisak´s Brimer-Fenrisulven Akela) 
u. Badstunäs Meta (Badstunäs Skorki-
Badstunäs Moa). En vacker, mycket 
snäll	och	social	tik,	Äter	och	dricker	
bra, Hög arbetsmoral, stark, snabb och
jobbar ärligt. Hon är het i starten, men 
lugn vid senare stopp under färden.
Skulle passa dig med ett mindre 
spann. ingen probllemhund i övrigt.
För mer info ring 0970-17500 eller
maila smalldetail@imeganet.se 

Säljes
Working	Husky	Qurt	(S49801/2007)
(e.Working Husky Stalo u.Working 
Husky Freja)
4 år, välbyggd, högbent hanhund med 
bra päls. Jobbar okej. Säljes pga. att han 
stressar upp sig när vi startar ut många 
spann samtidigt. Kan inte hålla tyst i 
starten men rycker inte. 4.500kr
Working	Husky	Xsam	(SE11030/2010)
(e.Working Husky John u.Working 
Husky Rut)
1,5 år, lätt och fint byggd hanhund med 
bra päls. Omogen och jobbar inte lika 
fokuserat som sina syskon.  Säljes pga. 
att vi inte kan behålla alla ur den kullen. 
4.500kr

Working	Husky	Vega	(S48843/2009)
(e.Dino u.Fugitives Angel)
2 år, lätt och mycket vackert byggd tik. 
Mycket snabb. Säljes pga. att hon sak-
nar	”pannben”		för	långdistans	och/eller	
långa turistkörningar. Denna hund har 

troligast mycket att ge för de som kör 
sprint eller medeldistans. 4.500kr
Working	Husky	Uschi	(S48849/2009)
(e.Working Husky Rambo u.Working 
Husky Hilda)
2 år, mycket liten men fint byggd tik. 
Lugn i spannet och jobbar mycket bra. 
Säljes pga. att hon är liten. 4.500kr

Planerade parningar:
Kull 1: Beräknad till v.24
(e.Working Husky Masi  u.Working 
Husky Rut) 
Kull 2: Beräknad till ca v.26
(e.Working Husky Haldor   u.Working 
Husky Maja) 

Båda kullarna är efter mycket hårt 
arbetande och välbeprövade slädhundar. 
Vi kommer själva att behålla hundar ur 
båda	kullarna.	8.000kr/valp.
Kontakta oss för mer info:
Matti Holmgren: 070-684 22 20
Stina Svensson: 070-684 22 84
www.jokkmokkguiderna.com	

 

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

 
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.

Medlem i vår

Breeder Club?
royalcanin.se

Recovery och Rehydration fi nns endast hos veterinär!
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Matty McNair/www.northwinds-arctic.com

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