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POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben.
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om de polara spetshundraserna samt om hund och friluftsfrågor i allmänhet.
Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året.
Mars, juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige
och övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.
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rätta och förkorta insända artiklar. Bilder emottages tacksamt. Fullständig bildtext inkl. fotografens namn skall
bifogas. Alla bilder skall vara märkta med namn och adress samt medsänd ett färdigfrankerat returkuvert.
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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 350:-, familjemedlem 50:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att
ringa till Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser
medlemskap i SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS.
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Freddie Åkerlind Nytomta gård, ED 80 686 94 Rottneros. Tel: 0565-604 46
Mail: freddie.akerlind@telia.com

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
Högfors Gustavsberg 327
691 92 Granbergsdal

per.agefeldt@mailbox.tele2.se
Tel: 0586-122 90
Mobil: 070-592 36 13

Sekreterare:

Agneta Nilsson Hörnlund
Sandbäcken 1
542 91 Torsö

sekreterare@sphk.se

Kassör:

Gunilla Mellgren
Torps-Viken 256
840 12 Fränsta

gunilla@bhc.se
Tel: 0691-302 02
Mobil: 070-681 64 77

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra:
Nedre Norra:
Gävle Dala:
Mälardalen:
Södra:
Västra:
Västra:

Johanna Adolfsson
Caroline Hoffman Jönsson
Lena Lindberg
Kenth Hjelm
David Erman
Rose-Marie Eklund
Marita Johnsson

Tel: 0501-199 54

Tel: 070-228 09 26
Tel: 0671-201 19
Tel: 0243-198 52
Tel: 0152-183 85
Tel: 0709-37 15 91
Tel: 0301-212 23
Tel: 0522-66 32 12

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:
Grönlandshund:
Samojed:
Siberian Husky:

Tävlingsekreterare:

Karina Andreasen
nighttrail@nighttrail.com
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
Tel: 0647-104 60, 073-063 80 99
Kari-Mette Sundal
kari-mette@telia.com
Tel: 0731-81 49 77
Anneli Jönsson
kennel@deejasome.com
Hästgatan 11 A, 241 35 Eslöv
Tel: 0413-59 14 99, 0730-83 22 16
Pernilla Persson
pernillapersson@vintervisa.com
Risselåsvägen 17, Grelsgård
833 35 Strömsund, Tel: 0730-49 07 46

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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Årets sista nummer
Som ni säkert märker så blev årets sista nummer av Polarhunden ovanligt tjockt. Jag, som
tidningens redaktör säger TACK till er som dokumenterar alla roliga aktiviteter och äventyr
som ni deltar i. Jag tycker att det är oerhört
roligt att få läsa om det och att få ta del av
alla vackra bilder. Så fortsätt gärna att skicka
in till tidningen även de kommande åren :-)

Siberian huskytiken Greentrail Charge
(eng import)
[Foto & ägare: Jeanette Jatko och
Micael Modigh, Sakajärvi]

Omslagsfoto:
Snowcutters Hardworking Maximus njuter av utsikten.
[Foto :Ulf Åkerman]

Nu önskar jag er alla GOD JUL och GOTT
NYTT ÅR!
// Mia
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LEDAR
SKALLET
Hej!
Jag har hört att det pratas om att SPHK är fullständigt nerlusat med pengar. Är det sant?
Nej det är det naturligtvis inte. Däremot är det sant att SPHK har en stark och välskött
ekonomi, och så ska det vara. Totalt sett har vi på plusgiro och bank runt 450 000
kronor. Det kan tyckas att det är mycket pengar och det är det naturligtvis också,
men det är pengar som, till allra största delen, är öronmärkta för ett visst ändamål.
Knappt 70 000 kronor är avsatt till aktivitetsfonden för rasklubbar, 90 000 kronor till
aktivitetsfonden för distriktsklubbar, drygt 90 000 kronor till fonden för domar- och
avelskonferens och runt 30 000 kronor till en fond för våra mästerskap. Därutöver
finns ca. 140 000 kronor i balanserade vinstmedel som vi behöver som buffert och
trygghet om något oförutsett händer. Vi har alltså tagit höjd för kommande aktiviteter
och det innebär att de kan genomföras utan att det påverkar aktuellt års resultat. Ska
vi använda pengarna till något annat, ja då handlar det om ett årsmötesbeslut. I det
här numret av Polarhunden finns en inbjudan till en avels- och uppfödarkonferens.
Den hade vi inte haft en chans att genomföra om vi inte hade samlat i ladorna. Nu kan
vi göra det, och vi är övertygade om att den kommer att tillföra klubbens medlemmar
väldigt mycket.

•

Arbetet med rasspecifika avelsstrategier (RAS) i våra fyra rasklubbar närmar sig
målsnöret och för tre av våra rasklubbar är RAS inskickat till SKK för godkännande.

•

Polarhundmästerskapet i vecka fem 2012 kommer att arrangeras av Nedre Norra
i Strömsund. Därutöver diskuterades också Polarhundmästerskapets framtid. Det
blir allt svårare att få något distrikt att åta sig arrangemanget, och det finns säkert
många skäl till det. Styrelsen kommer att diskutera frågan under arbetshelgen 2012.

•

Styrelsen beslutade att begränsa insändare i Polarhunden till max en sida, samt
att kritiserad part ska beredas tillfälle att svara i samma nummer av tidningen.

•

Konstaterades att organisationsöversynen som årsmötet beslutade om ligger i
väntaläge eftersom flertalet distrikts- och rasklubbar inte utsett någon representant.

•

Ninni Hjortvall rapporterade från SKK’s kennelfullmäktige.

•

Styrelsen fastställde finansieringen för avels- och uppfödarkonferensen samt lade
fast deltagaravgifterna.

•

Gunilla Mellgren lämnade en rapport om SPHK’s ekonomi. Årets resultat kommer
att följa budget, d.v.s. landa nära 0. Den ekonomiska ställningen är fortsatt stark

Till sist….
Vill jag önska er alla och era familjer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Ha det!
Per Agefeldt, ordf.

Styrelsemöte
Lördagen den 12:e november träffades SPHK’s styrelse i Dala-Storsund i närheten av
Borlänge och som vanligt så hade vi en fullmatad dagordning att ta oss igenom. Här
kommer några av punkterna som styrelsen fattade beslut om.
•

Återigen får vi kritik av SKK för att vi inte sköter våra utställningar. Det är alldeles
för många ändringar av såväl datum som utställningsplats. Av 17 utställningar
2012 har vi begärt någon form av förändring på 14. Det är naturligtvis inte
acceptabelt och SKK kommer inte att acceptera samma sak för 2013. Rasklubbar
och distriktsklubbar ska fortsättningsvis meddela SPHK’s utställningssekreterare
behov av förändringar senast den 1 augusti, och de begärda förändringarna ska
godkännas av SPHK’s styrelse.

•

Västra distriktet beviljades pengar ur aktivitetsfonden för distrikt.

•

SPHK’s grafiska program är näst intill fullbordat. Det återstår några bitar om
websidor. Vår målsättning är att distribuera hela programmet till distrikts- och
rasklubbar under januari månad.
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Vildmannens DRAG

Övre Tåsjödalens Utpost
Skansnäset 260
830 81 Norråker
070-549 72 69 Lena
070-398 25 10 Rickard

www.vildmannensdrag.com el
www.ot-utpost.se/Vildmannens
info@ot-utpost.se

Tillverkning/försäljning av
draghundsutrustning & tillbehör
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Aktivitetskalender 2012
Min ambition är att uppdatera kalendern löpande, förutsättningen för det är att distrikt och rasklubbar skickar in sina kommande arrangemang till mig!
Epost: ninni_hjortvall@hotmail.com
Hälsningar Ninni Hjortvall
1/1
V.1
6-7/2
18-21/1
21-22/1
28-29/1
4-5/2
V. 6
10/2
V. 6
11/2
18-19/2
18-19/2
V.7
24-26/2
25-26/2
2-4/3
5-9/3
7-11/3
17-24/3
24-27/3
April
13-15/4
28/4
12/5
17/5
10-12/8
25/8
8/9
15-16/9
16/9
6/10
21/10
4/11
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Nyttårsrace, Helgbosjön, SPHK Gävle-Dala
Ungdomsläger, SPHK Nedre Norra
Snöträff i Nornäs, Rasklubben för Alaskan malamute
Vinterträff Nederhögen, Grönlandsmästerskap 20-21/1, Rasklubben för
Grönlandshund
Nya Nordic Open, SPHK Nedre Norra
Västras Vinterrace, Lekvattnet, SPHK Västra
Polarhundsmästerskap
Furudalsveckan, Rasklubben för Samojed
Utställning Furudal, Rasklubben för Samojed
Malamuteveckan, Ljungdalen, Rasklubben för Alaskan malamute
Utställning Ljungdalen, Rasklubben för Alaskan malamute
SHAM-draget, rasmästerskap för Siberian Husky och Alaskan malamute med meriteringstillfälle för Grönlandshund och Samojed
Nationalparksevent, Hamra, SPHK Mälardalen
2 till 3-dagarstur i södra Härjedalsfjällen, SPHK Gävle-Dala
Öppna SM, Släde, Kiruna
Ryssjön Open, Ryssjön, SPHK Gävle-Dala
Öppna SM, Kiruna, Släde
Polardistans, Särna, SPHK Västra
Öppna SM, Kiruna, Nordisk stil
Fjälläventyret 2012, SPHK Mälardalen
Amundsen race, Östersund, SM långdistans, släde
Skånedraget, SPHK Södra
Grönlandshundsträff, Jonsgård Norge, Rasklubben för Grönlandshund
Utställning Vaggeryd, SPHK Södra
Utställning Bjurholm, SPHK Nedre Norra
Utställning Ånnaboda, Örebro, SPHK Mälardalen
Avelskonferens, SPHK OBS! Ändrat datum!
Utställning Sollefteå, SPHK Nedre Norra
Utställning Tånga Hed, SPHK Västra
Utställning Idre, Rasklubben för Siberian Husky
Utställning Visseltofta, Rasklubben för Samojed
Utställning, Herrefallet, Arboga, SPHK Mälardalen
Utställning Bollnäs, SPHK Gävle Dala
Utställning Vaggeryd, Rasklubben för Alaskan malamute
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jobbar för att få ihop verksamheten. Jag kommer att vid årsskiftet lämna över detta
uppdrag till Kariitta.

Ungdomsansvariga Centralt
Caroline Hoffman Jönsson
070-547 75 39
sphkungdom@gmail.com

Noatak's dreamteam Nova du Ima. [Foto: Ronja Ekholm]

Kariitta Ryttinger
070/747 62 55
kariitta@kennel-sham.se

Ungdomsansvariga ute i distrikten

Ungdomssidan

Över Norra
Elisabeth Lönnberg
070-587 32 66
eles@telia.com

Nedre Norra
Anette Eriksson
0730-56 57 84
Carin Thornberg
072-224 75 00
sphknnuv@gmail.com

Gävle Dala
Joakim Sjöblom
073-821 80 33
sjoblom_joakim@hotmail.com

Mälardalen
Gabriella Norgren
073-723 81 65
gabriella@nelladesigne.com

Västra
Therese Hemberg
0709-643 140
therese_hemberg@hotmail.com

Södra
Jörgen Pålsson
0709 - 41 99 70
jorgen.palsson.se@gmail.com
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När man brinner för sin sak finner man
alltid rätt väg
Detta år är snart till ända och denna ledare kommer att bli min sista som ungdomsansvarig centralt.
Ungdomsverksamheten 2011 kan man sammanfatta
på följande sätt. Under året har vi haft aktiva ungdomar ute i landet. På VM i Hamar, ungdomsläger
och prova-på-dagar på olika sätt. Till ungdomsträff
den 10 -11 september i Åsarna så kom nästan alla
distrikt. När människor får mötas och diskutera så
händer det så mycket med oss själva och nya idéer
tar sin början. Det är intressant att få ta del av andra
människors tankar och funderingar, få dela med oss
av våra kunskaper. Vi kan alla olika saker och att
få sätta ihop detta pussel är ett av det roligaste som
finns! Alla människor har så mycket positivt att ge på
olika sätt och att hitta de vägarna för att lyfta fram
allas olika förmågor är mycket viktigt. Vi har under
de sista månaderna detta år utökat min plats med
ytterligare en person, Karitta Ryttinger, som tidigare
varit aktiv inom Mälardalen. Vi har tillsammans delat
på detta viktiga uppdrag under årets sista månader.
Vårt land är stort och de behövs helt klart flera som

Under vår arbetshelg i september så gjorde vi ett brevutskick till alla medlemmar i
SPHK. Vi tog hand om ca. 1400 kuvert som man både klistrade igen och dekorerade
med ett frimärke. Detta goda samarbete ger oss inom ungdomsverksamheten ringar
på vattnet och vi hoppas nu på att kunna utvärdera detta gedigna arbete under nästa
år. För att vi skall kunna göra en bra utvärdering är det viktigt att Ni lämnar in uppgifterna på Era ungdomar, om inte de själva gör det vill säga, till tävlingen, när Ni nu
lagt till dem som familjemedlemmar . Detta är en av många viktiga byggstenar inför
framtiden. Dels för att kunna se ungdomars typ av behov och hur vi skall utforma
framtiden. Under helgen tog man fram en arbetsplan som alla distrikt skall ha som
stöd i sitt arbete och de är något som kommer att följas upp vid vårträffen som Västra
skall anordna 2012.
Jag känner mig mycket nöjd med mitt värv under dessa år. Det har varit mycket roligt
och givande på alla sätt och det bästa är när man får träffa människor från hela landet.
Det som uträttats har jag aldrig kunna gjort ensam, men tillsammans har vi uträttat
underverk och VI har skapat den verklighet vi står på idag. Innan jag nu lämnar över
till min kollega Karitta helt och hållet, så vill jag önska Er alla lycka till och ett tack
till alla ungdomsansvariga som jag samarbetat med under tiden mitt uppdrag pågått.
Något som är viktigt i vårt föreningsliv är att ” INGENTING ÄR OMÖJLIGT SÅ
LÄNGE MAN KÄNNER GLÄDJE, INTRESSE, ENGAGEMANG OCH VILJA FÖR
SIN UPPGIFT!
Caroline Hoffman Jönsson
Alaskan malamuterna Night trail "Berra" och SVch Night trail "Harry" tar en
paus från fjällvandringen. [Foto/ägare Sofia Brännström]
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra / Lene Krewer/Norrfjärden, Anna-Karin Hansson/Råneå, Anders Hedström/Luleå, Aron Andersson/Abisko

TACK FÖR SPONSORING TILL UNGDOMARNA!!!
Anna Waldensten Pamuk
Katarina Varjonen
Fjällveterinären
Lövbergavägen 8
83335 Strömsund

GLÖM INTE BREVUTSKICKES UNGDOMSTÄVLING!!!!!
SISTA DAGEN 2011-12-31
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Nedre Norra / Gabrielle Nilsson/Sundsvall, Emma Bergstrand/Umeå, Hans Lidberg/
Östersund, Anna-Karin Sundvisson/Strömsund, Julia Hoffman/Strömsund, Emma
Hoffman/Strömsund, Maciej Dubinski/Brunflo, Peter Adsten/Brunflo, Simon Paulin/
Ramsberg, Marielle Sjölund/Östersund, Markus Vall/Undersåker
GävleDala / Linnea Hjortvall/Borlänge, Hannah Zackrisson/Orsa, Kim Cerny/
Kungsgården
Mälardalen / Esther de Haan/Fellingsbro, Carl-Henrik Herdenberg/Stockholm,
Emma Skärberg/Skutskär, Britt Karlsson/Zinkgruvan, Mikaela Seger/Älvsjö, Carina
Johansson/Västerås, Sergei Andersson/Knivsta, Stefan Eriksson/Järfälla, Amanda
Perkiö Sääf/Karlskoga, Petra Dalenklint/Järfälla, Stefan Morsing/Märsta, Sofia
Sandin/Karlskoga
Västra / Henrik Benon/Göteborg, Carina Oikarinen/Göteborg, Helen Blomqvist/
Stenungsund, Annica Mansfeld/Hökerum, Anders Karlsson/Mölndal, Linda Hägerström/Uddevalla, Linda Källfelt/Göteborg, Birgitta Karlgren/Falköping, Max Svernfors Solfos/Torslanda, Björn Löfström/Uddevalla, Oskar Hammarström/Kristinehamn, Sara Jonsson/Säffle, Max Bengtsson Lütken/Ånimskog, Vendela Lindström/
Grums, Amanda Ljungkvist/Göteborg
Södra / Alexander Broscheit/Ängelholm, Patrik Jadsten/Höör, Elin Larsson/Ängelholm, Åsa Ström/Motala, Lizzy Ax/Kävlinge, Anna Nore/Jönköping, Josefine
Truedsson/Karlskrona, Lisa Müller/Ryssby
Utland / Sigmund Alhaug/Norge, Gitte Alhaug Sigmund/Norge, Andrine Alhaug
Sigmund/Norge

Ungdomsansvariga centralt
Kariitta och Caroline

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.
GOD JUL & ETT GOTT NYTT HUNDÅR önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
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ning från vänligt sinnade SPHK-medlemmar i Laholmsbukten. Västras Vinterrace 28-29 januari tar steget upp till tävling med meritering för alaskan malamute,
grönlandshund och samojed. För siberian husky kommer det att bli en utvärdering
av tävlingen för att avgöra om vi skall kunna ha meriteringstillfälle för dessa på
Lekvattnet 2013. Vi hoppas så klart att siberian husky-ägare i närområdet skall
inse värdet av att ha meritering på Lekvattnet, så att många huskyspann deltar
i tävlingen 2012. För mer info se annons i detta nummer och på våra hemsidor.
Polardistans kommer att genomföras vecka 10. Förberedelserna är i full gång och vi
ser fram mot en spännande tävling. Se närmare info på Polardistans hemsida, www.
polardistans.com.

http://www.vastra.sphk.se
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 0709-665 165

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
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Polarullenes Sosva Ja-Nebla "Pistage" med den röda
tikvalpen 3 veckor. [Foto: Margareta Kohrtz]

Vi äro snöfattiga men inte fattiga i själ och
hjärta
Så kan man se det om man är motsträvhårig
polarhundsägare. Hittills har snön lyst med sin
frånvaro men lagom till detta kommer i tryck så…
Vår sista utställning på Simmatorp blev mycket
lyckad med strålande solsken och glada utställare. Vi tackar Tina Permo och Annica Uppström
som tillsammans med sina ringsekreterare gjorde
ett bra jobb. Den sista suggarundan, tyvärr utan
hederssuggorna, gick i ett lite snabbare tempo än
vanligt så det blev inget nytt rekord. Söndagens
vagnsrace genomfördes i hällande regn men det
var glada miner där också. Stort tack till alla funktionärer som bidrog till att göra helgen så trevlig.
Styrelse och övriga ansvariga för aktiviteter har
haft en intensiv arbetshelg där vi planerat Västras
verksamhet det kommande året. Arbetshelgen
avhölls på Tånga Hed i Vårgårda där vi samtidigt passade på att inspektera det som skall bli
vår plats för Västras Höstträff med utställning
och diverse sedvanliga aktiviteter. Det ser riktigt lovande ut på Tånga Hed konstaterade alla.
Marita J och Jan ordnade en dragträff på Skummeslövs sandstrand i oktober där vi fick vägvis-

Västras årsmöte kommer att hållas den 1 april 2012 klockan 12 på Hjärtumsgården i Hjärtum. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna med kaffe och smörgås.
Som avslutning ett stort tack till alla medlemmar för det här året
Polarfarare Palmblad med övriga styrelsen tätt i hälarna

Meriteringstillfälle för Samojed i Västras regi
Dragprov 10
30 och 31 december 2011
i Lomsjöhed, Hälsingland
För mer information kontakta
Anna Palmblad: anna@palmblad.st
telefon: 031-69 32 78 mobil: 0707-95 26 88

Vill du uppleva ett riktigt Polaräventyr?
Anmäl dig som funktionär för Polardistans
5 -9 MARS 2012 (v. 10)
En möjlighet att vara med om en långdistanstävling utan att behöva träna
innan. Du får en unik inblick i tävlingen och skaffar dig erfarenhet inför
kommande utmaningar.
Det kommer att finnas boende, mat och en ersättning för resandet
till funktionärer.
Läs Fridas och Christinas berättelse på Polardistans hemsida
under rubriken: Vill du bli funktionär/Berättelser

För mer info: http://www.polardistans.com
Polarhunden 5/2011
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Bjuder in till
Västras Vinterrace
i Lekvattnet
(Torsby i Värmland)

(mobil: 0707952688 tel: 031693278). Nya försök på Dragprov 10 kan anmälas på
plats dagen innan.
Anmälningsavgiften betalas till SPHK Västras distrikt till bg 5413-5595 senast den 15
januari 2012 (med efteranmälan i mån av plats mot 50:- extra per ekipage).

Boende

den 28-29 januari 2012
Sträcka,
meriteringsmöjlighet

STIL

Rastyper
hundar

Antal
hundar

Pris

Tävling 10 km * 2
dgr

LINKÖRNING
PULKASTIL
SLÄDHUNDSTIL

A, B, C

1-2
1-2
4-6

400:- (2
dagar)

Tävling 30 km * 2
dagar

PULKASTIL
SLÄDHUNDSTIL

A, B, C

1-2
4-8

450:- (2
dagar)

Motionsklass,
Juniorer
5 km* 2 dgr

LINKÖRNING
PULKASTIL
SLÄDHUNDSSTIL

A, B, C

1-2
1-2
4

200:- (2
dagar)

Dragprov 10 km

PULKASTIL
SLÄDHUNDSTIL

B

1
1

200:- per test
(lördag och
söndag)

OBS! Vid för få anmälningar slås klasser ihop före start.

Meriteringsmöjligheter finns för:

Dragprov 10 (AM, GRL, SAM)
SAM i Dragprov 20+ (4-spann släde, pulkastil)
AM i Dragprov 60+ (max 6-spann släde, pulkastil)
Vi uppmuntrar alla SH-spann att ställa upp i tävlingen i år! För om vi har ett
konkurrenskraftigt startfält i år, har vi möjlighet att få meriteringstillfälle även för
SH året därpå (2013).

Tävlingsregler

Tävlingen körs enligt IFFS regler med viktregler enligt ”Meriteringsregler” 20122016 SPHK för respektive dragprov och ras. Tävlingsdomare: Freddie Åkerlind.
Tävlingsansvarig: Mats Eliasson.

För anmälan till tävling och meritering

Tävlings- och meriteringsanmälan tas emot av Anna Palmblad på mail: anna@
palmblad.st eller per post till: Anna Palmblad, Påskvägen 31, 42653 Västra Frölunda
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Alternativ 1: Torsby vandrarhem (ca. 15 km från tävlingsplatsen). Bokning sker
via hemsidan http://torsbyvandrarhem.se under BOKNING eller genom att ringa
på+46(0)560-133 30 alt. +46(0)73-8202032.
Alternativ 2: Hembygdsgården (ca 500 meter från tävlingsplatsen). Finns sovsal, stort
kök, bastu m.m. Ta med egen madrass/liggunderlag och sovsäck. 100:- per natt eller
200:- för hela helgen (fredag kväll till söndag em). Kontakta och boka plats: Tina
Olsson Tina.Olsson@skanova.se eller mobil

Gemensam middag lördag kväll

Det finns möjlighet för oss att äta gemensam middag tillsammans på lördag kväll på
Torsby vandrarhem. Var och en kontaktar själva Torsby vandrarhem för bokning och
betalning av middagen (100 kr per person).
Lekvattnets Skidklubb äger anläggningen vi hyr för Västras Vinterrace och skidklubben
driver även klubbstugan som ligger inne på tävlingsområdet, varifrån man kan se
start och mål (http://www.lekvattnet.nu/lsk/index.asp). I kafeterian serveras fika och
nygräddade våfflor hela dagarna. Tävlingsområdet ligger fantastiskt vackert med utsikt
över fjällen runt omkring och med breda, fina spår att köra på. Hoppas vi blir många
som får en trevlig helg tillsammans med våra hundar i snön!
Välkomna önskar Västras funktionärer och styrelse!

Västra distriktet kallar till årsmöte
söndagen den 1 april 2012
på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)
Mötet börjar klockan 12.00
Vi bjuder på fika.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens sekreterare Niklas Olsson tillhanda senast 1 mars 2012.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Polarhunden 5/2011
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12:e året i rad!
SPHK’s LÅNGDISTANSTÄVLING 5 -9 MARS 2012 (v 10)
Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Det är en unik tävling dels för att den
enbart är för renrasiga polarhundar och dels för att de tävlande från start har med sig all utrustning,
inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas emot under tävlingen och det finns
ingen depå.
Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i området Särna,
Lofsdalen, Lillhärdal. Start och mål är på Särna camping. Sista tid för målgång är fredagen den 9 mars
kl 12.00.
Distanser och klasser:
160 KM
Pulka 1-2 hundar
(1 hund i mål)
Pulka 3-4 hundar
(2 hundar i mål)
Slädhund B, 4-8 hundar
(4 hundar i mål)
Slädhund C, 6-8 hundar
(5 hundar i mål)

300 KM
Pulka 1-2 hundar
(1 hund i mål)
Pulka 3-4 hundar
(2 hundar i mål)
Slädhund B, 6-7 hundar
(5 hundar i mål)
Slädhund B, 8-12 hundar
(6 hundar i mål)
Slädhund C, 8-12 hundar
(6 hundar i mål)

Betalning
senast
2011-12-31

Startavgifter
160 km
2 500 sek

300 km
3 500 sek

2012-03-01

3 500 sek

4 500 sek

Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, startfrukost, lunch och bankett fredagen den 9 mars.
Kartor kommer att kunna köpas på plats (se hemsidan).
Startavgift sätts in på:
Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Camilla Öhrn, Frölundaborgs allé 3, 414 76 Göteborg
IBAN NO: SE5880000836839843366932 Anmälningsblankett finns på hemsidan.
OBS! Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. Om du har problem med betalning
eller anmälan, skicka ett mail till camillaohrn@yahoo.com.
Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen eller att slå ihop klasser vid för få anmälda
deltagare. Mer information om bl.a. avbokningsregler hittar du på vår hemsida
www.polardistans.com.
Det går även bra att kontakta arrangörerna: race@polardistans.com eller SPHK Västras ordförande
Dan Palmblad tel: 076-141 46 76.
SPHK Västra och SPHK Gävle-Dala hälsar välkommen till POLARDISTANS

Den naturliga utmaningen
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Tankar kring en klövjetur
[Författare: Serena Hasselblad, fotograf: Robert Frick] Grövelsjön, Furufjällen. Vår sydligaste fjällvärld. Full av ljung och mossa denna tid på
året, i början på september.
Här klövjade vi, en grönländare, två
alaskan malamute, två samojeder och en
siberian husky med sina förare Roland,
Kent, Robert, Andreas, Daniel och Serena.
Första dagen var solig och samtidigt svalt
skön. Ryggsäckarna var tunga. Vandringen började uppför på sluttningen vid
Sjöstugan, Grövelsjöns södra ände.
Utmed stigen vi följde rann klart forsande
vatten. Härligt drickbart. Långsamt högre
och högre kom vi. Vid vår första paus
hade vi en vacker utsikt över dalgången
nedanför. Pausen var välkommen för jag
hade nu insett att min kropp inte riktigt
var dimensionerad för att bära upp den

packning jag tagit med. Dåligt förberett
av mig! Då jag känner min egen kapacitet
väl så visste jag ändå att om jag vandrade
långsamt så skulle det fungera. Vi hade
heller inte bråttom. Dagsetapperna var
planerade att bli 10-15 km. Tiden i nattlägren skulle bli långa.
Jag var långsammast och de andra försvann tidigt ur sikte. Ryggen värkte och
benen blev stumma. Tyngdpunkten hade
förflyttats så högt upp att jag hela tiden
måste vara uppmärksam på min balans.
Jag trivdes med att vara sist och själv men
jag lyckades inte hålla ifrån mig känslan
av stress. Försökte ignorera den men börPolarhunden 5/2011
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jade i stället att pressa mig själv. Intill mig
vandrade min huskyvän, helt obekymrad.
Efter några timmars vandring närmade vi
oss norra änden av sjön. Här var stigen
brant med många stora stenar och stenblock som vi måste klättra över. Det var
ansträngande och krävde stor uppmärksamhet för att inte ramla eller trampa
snett. Väl nere i dalen kände jag mig helt
slut. Här träffade jag två andra trötta,
Robert och Kent. Tillsammans vilade vi
ut för att sedan orka ta oss vidare till
nattlägret. Efter några kilometer stod det
klart för oss att vi faktiskt inte visste vilken väg de andra hade gått och exakt vad
som var planen. Robert och jag, hundar
och packning stannade kvar medan Kent
gick iväg för att se om han kunde hitta de
andra. Kent var borta länge men lyckades
inte lokalisera dem. Vi bestämde oss för
att slå läger där vi var. Vi trodde att vi
visste ungefär var de andra befann sig och
undrade vad de tänkte när vi aldrig anslöt.
Kvällssolen värmde skönt och det var
vilsamt att i lugn takt sätta upp tält och
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Tanken slog mig att om något skulle
hända mig nu så skulle jag antagligen bli
saknad först efter två dygn.

laga mat. Senare på kvällen tog jag fram
pannkakssmet och stekte pannkakor i
trangia-stekpanna. Med hjortronsylt blev
det en himmelskt god efterrätt. Denna
enkla lyx i vildmarken blev, för oss tre,
en stor upplevelse i sig.

vi gick igenom. Vi var som små prickar i
denna stora natur. Storslagen känsla.

Min huskyunghund förstod att det var
en ynnest att få sova i tältet och gick försiktigt in och rullade ihop sig på sitt lilla
liggunderlag.

Flera önskade att vi skulle bli kvar här
och fortsätta vandringen nästa dag. Vi
satte upp tält i blåsten. Vinden ökade och
känsla av kyla ville inte ge med sig. Regn
kom under natten. Blåst fortsatte nästa
dag. En plågsam blåst som man inte kunde
undkomma.

Där jag långsamt rörde mig framåt tänkte
jag på att jag hade sett fram emot denna
vandring. Jag hade sett fram emot att
stressa av och att se mycket av naturen.
Absurt nog hade jag inte stressat av utan
stressen hade ökat. Absurt nog hade jag
inte sett särskilt mycket natur. Jag hade
mest hållit ögonen fixerade vid stigen för
att kunna gå så fort som möjligt utan att
ramla.

Tältinsidan var helt torr på morgonen
och sovsäcken hade fungerat som en varm
skön kokong som helat min muskelvärk
och det onda i ryggen. Trots det hade jag
en begynnande migrän. Migränen gjorde
mig lätt dimmig och långsam, vilket ökade
min stress. Vi hade inte bråttom denna
dag, som var den sista på fjället. Stressen släppte ändå inte. De andra var snart
borta ur mitt synfält. Jag tvingande mig till
många småraster för att försöka dämpa
migränen.

Jag grubblade på hur det kunde bli så här.
Insåg att jag hade gjort många fel, bland
annat när det gäller säkerhetstänkandet
och kommunikationen med de andra.
Tänkte att det kanske var precis det här
jag behövde lära mig. Tänkte också att nu
vet jag mycket bättre vad som krävs för
att en vandringstur ska bli lyckad
Men trots att jag inte var nöjd med mig
själv under denna tur så var jag supernöjd
med min hund. Det var viktigt och stort
för mig.


Nästa dag gick vi upp tidigt och kom överens om att vila ofta i den branta stigningen
vi hade framför oss. Efter några timmar
anslöt Andreas, Daniel och Roland från en
stig från väster. Även idag blev det en hård
kamp för mig med tyngden på ryggen och
de förvånansvärt stumma benen. Jag insåg
att jag behövde draghjälp och kopplade
om hunden så att min extremt dragintresserade husky skulle sluta att bete sig som
en lydnadshund. Satte fast kopplet bak
på klövjeväskan och fick därmed fram
signal om drag till hundhjärnan. Nöjd var
jag när jag fick ett jämnt och starkt drag
i uppförslutet. Det var vackra landskap

Vid 12-tiden var vi framme vid vindskyddet vid Särsjöbäcken, som ligger på en
vindpinad lågplatå.

Polarhunden 5/2011
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GävleDala har smugit igång ett samarbete med Västra distriktet inför Polardistans. Samarbetet är fortfarande i en trevande start men vi hoppas att det kommer
att utvecklas och fördjupas under kommande år. Vi i styrelsen kommer att delta
i förberedelserna och ställa upp som funktionärer i den mån vi kan. Och vi hoppas att även några av er medlemmar kan delta som funktionärer, tävlande eller
handlers under Polardistans, vecka 10. Det blir säkert en minnesvärd vecka! Arrangemanget leds som vanligt på ett utmärkt sätt av Västra distriktet med ordförande Dan Palmblad i spetsen. Vi är glada att kunna se och lära inför kommande år.
www.sphk.se/gavledala

Och till sist - från oss alla i GävleDalas styrelse till er alla medlemmar önskar vi en
riktigt God Jul och ett Gott nytt år!
Hälsningar Cecilia

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

Small Detail´s Luna till vä, med sin mor Vintervisa´s Blossa
Sujozdotter, närmast kameran.
[Foto och ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi]

Hej alla medlemmar!
Nu väntar en fullmatad vintersäsong! Jag hoppas
på att få träffa er alla under någon av vinterns
aktiviter. För ni är väl medvetna om, att när ni är
medlemmar i SPHK så har ni rätt att åka på alla
distriktens aktiviteter, oavsett vilken ras ni har och
var ni bor i Sverige. Dessutom är de flesta träffar
som rasklubbarna anordnar öppna för alla raser.
Är du osäker så ring gärna och fråga. Vi anordnar
ju de här träffarna för dig som är medlem och vi
vill ju förstås att så många som möjligt kommer.
GävleDala finns numer på facebook, SPHK GävleDala. Vi använder facebooksidan för att snabbt nå
ut med information till medlemmarna. Där kan du
få se foton från olika aktiviteter. Kontakta mig om
du vill läggas in där. GävleDalas officiella utställning
som brukar ligga i maj månad är flyttad till oktober.
Nytt datum är söndagen 21 oktober 2012 i Bollnäs.
Vi planerar för fullt inför Ryssjön Open, som i år går av
stapeln 25-26 februari 2012. Även i år är det i samarbete med Ryssjöns slädhundsklubb som frikostigt ställer sina fina spår till förfogande. Vi hoppas även denna
gång på en folkfest för både människor och hundar!
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SPHK GävleDala inbjuder till årsmöte söndagen den 8 april
Tid: kl 11
Plats: Leksands gymnasium (preliminärt)
På dagordningen: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. GävleDala bjuder som
vanligt på något smaskigt att äta och en spännande föreläsning. Närmare presentation i nästa nummer.
Info och vägbeskrivining ring Cecilia Lönnberg 072 - 21 31 327
Välkomna!

SPHK Gävle-Dala inbjuder till Nyårsrace 2012
Var? Helgbosjön, Insjön
När? 1:a januari 2012 kl 11 första start ca kl 11.45
Distans: Ett varv runt sjön är ca. 4,5 km
Vi träffas och pratar hund, kör hund och grillar ”hot dogs”. En tidsträningsträff med mycket ära och lite allvar. Ta chansen och träffa nya och gamla medlemmar under avspända former.
Info: Lasse & Kerstin Gustavsson tel 0247-700 02
Alla är välkomna!

Polarhunden 5/2011
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Två-/tredagarstur på Finnskogen v.6

SPHK Gävle Dala inbjuder till KM Ryssjön Open 25-26 februari 2012
I samarbete med Ryssjöns SHK

Har du funderat på att göra en vintertur men inte kommit iväg, eller vill du bara ha
trevligt sällskap under turen. I februari samlas vi några dagar och kör hund längs
skoterleder på Bollnäs Finnskog i Hälsingland. Lederna är kuperad och vi tar oss
2-3 mil till en plats där vi övernattar. De följande dagarna blir distanserna ungefär
desamma. På lägerplatserna finns stugor, men då dessa är öppna för allmänheten
kan inte plats inomhus garanteras. Övernattning sker i tält om plats saknas.

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

Saknar du kunskapen men har viljan och intresset eller har du kunskapen och vill
dela med dig av den så följ med. Vi kommer även ha en förträff där vi går igenom
utrustning och sådant som kan vara bra att veta.

Anmälningsavgift: 650 kr 2-spann:ungdomar/juniorer: 325 kr

Har du frågor kontakta: Krister Mattsson, krister@nattfrostens.se
eller 072-725 94 01
Mer info läggs ut på GDs hemsida.

Tävlingen är ett meriteringstillfälle i sprint (ej 2 x 6 km eller 2 x 32 km) och medeldistans
(OBS! varvning 17 + 17 + 11,5 = ca. 42 km) för siberian husky. Tävlingen är ett meriteringstillfälle för samojed på sträckan 2 x 32 km.

Anmälan: helst via SDSF’s nätanmälan eller direkt till tävlingsledaren Cecilia Lönnberg
för de klasser som inte finns där via mail cecilia.lonnberg@leksand.se tel: 072-2131327
Sista anmälningsdag: söndag 12:e februari efteranmälan tom 19:e februari.
Sista betalningsdag: tisdag 14:e februari betalning bokförd efter sista betalningsdag räknas
som efteranmälan = 100 kr extra SPHK GD pg 93 24 27-8 Utländska förare betalar på
plats.
Hundar: A-, B- och C-hundar

SPHK G-D inbjuder till vinteraktiviteter i Ryssjön i samarbete med
Ryssjöns slädhundsklubb
6 januari Trettondagsträff
Vi träffas och kör hund. Kontaktperson Anna Skye 070 - 555 46 96
Månskenstur
Se hemsidan för närmare datum, men någon gång vid fullmåne och lämpligt väder
25-26 februari Ryssjön Open
se separat inbjudan
Alla är hjärtligt välkomna!

Klasser:
2 –spann släde:2 x 6 km (ej meriterande) vuxna, ungdomar, juniorer
4-spann släde: 2 x 11,5 km
6-spann släde: 2 x 15 km
8-spann släde: 2 x 17 km
1-spann pulka: 2x 11,5 km (ej meriterande)
1-spann lina: 2 x 11,5 km (ej meriterande)
2 x 32 km släde: 4-8 hundar
2 x 32 km pulka:1-4 hundar
LMD 2 x 42 km medeldistans
Vid få anmälningar i någon klass kan klasser komma att slås ihop.
PM och startlista läggs ut på SDSF’s hemsida samt SPHK Gävle Dalas hemsida ca. 1
vecka innan tävlingen. Om du vill att vi skickar PM +startlista via mail eller post var god
ange detta vid anmälan till tävlingsledaren cecilia.lonnberg@leksand.se
Middag lördag kväll Folkets hus: 80 kr vuxen/40 kr barn upp till 15 år bokas enligt
beskrivning, meny läggs ut på Gävle Dalas hemsida ca. 1 månad innan tävlingen.(BYO)
Boende
Folkets hus Svartnäs 50 kr/natt hårt underlag, bokning Mona Sjöö 0243-23 26 25
Ingemar Moray 070-255 41 31
Jädraås herrgård: 0297-451 65 (även vandrarhem)

Alla är hjärtligt välkomna!
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upp våra tält på. Lättare sagt än gjort i
mörkret. Till slut hittar vi en yta stor nog
och får upp tälten. Lite knöligt underlag
bara. Vatten finns i en jättefin liten källa
en bit bort. Hundarna får mat, men vi
nöjer oss med något varmt att dricka och
några mackor. Under kvällen tilltar vinden
och vi somnar till det vinande ljudet från
tallarna runt vårt läger.

Lägret.

Längs Finnskogsleden med klövjad hund
[Petter Hillborg] Det är i slutet av september, naturen förbereder sig för
vintern och längs vägen är berg och dalar färgade i de vackraste höstfärger. Vi sitter i bilen längs en väg som sett sina bästa dagar. Passerade
en vägskylt som meddelade att det var vägskada 0-55 km och ja, det
stämde. Vi är i gränslandet mellan Gästrikland och Hälsingland, på väg
mot Finnskogsleden där Gävle-Dala ska arrangera en klövjetur.
Vid femtiden rullar vi in på den lilla parkeringen i utkanten av Annerfors i Södra
Hälsingland. Vi är en liten skara, mycket
mindre än jag hade trott. Det är jag med
min siberian husky Tior och Krister Mattson med hans husky Cora. Det står redan
tre bilar där, några andra vandrare som
också begett sig ut på Finnskogsleden.
Efter att ha fikat lite, packat det sista i
ryggsäckarna och fått på hundarna klövjeväskorna, vandrar vi iväg.
De första kilometrarna är längs grusvägen
mot Rickebo. Det känns ganska skönt att
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värma upp lite med lätt vandring, innan
vi ska börja klättra. Ja ni läste rätt. Trots
att Finnskogsleden går ganska nära kusten, i sydligaste Norrland, är den långt
ifrån platt! Backarna är många, långa och
branta. Detta får vi uppleva ganska snart.
Vi lämnar vägen, går på spänger i ett lätt
kuperat landskap, omgivna av myrar och
sjöar, tills Stora Blyberget tonar upp sig i
söder. En titt på kartan och ja, leden går
rakt över. Det blir en lång, jobbig backe,
med flera stopp för vila. När vi slutligen
når toppen är det nästan mörkt och vi
bestämmer oss för att leta en plats att slå

Det blir tidigt upp nästa morgon. Solen
har precis gått upp och det är en sådan
där kristallklar morgon, då himlen verkar
extra hög. Tior tar sig ur tältet och får för
sig att börja gräva. Då ser jag det. Fem
meter från vår lilla, något knöliga tältplats
finns en stor plan och slät yta. Snopet!
Efter diverse bestyr fortsätter vandringen, ned för berget och vidare söderut.
Till vår förvåning möter vi tre vandrare
som är på väg uppför Blyberget. Stannar
till vid en liten tjärn och latar oss en stund
i solen. Går genom ett litet skogsparti,
här rinner vatten på spängerna och de
är såphala. Till och med hundarna har
problem. Efter lite huvudbry om var leden egentligen tar vägen, kom vi ut på ett
hygge proppfullt med lingon. Cora kunde
inte låta bli att fylla på energiförrådet med
de klarröda, väl mogna bären. Jag åt en
hel del jag också.
Lagom till lunch når vi fram till den vackra
sjön Gryssjön. Det blir matlagning på
stranden intill den stuga som finns där.
Ur stugan kommer en kille som har varit
i området och fiskat några dagar. Han är
på väg hem och vi växlar några ord innan
han försvinner bort genom skogen.
Efter en titt på några kolarkojor i närområdet fortsätter vi vår vandring genom
skogen, eller rättare sagt över kalhyggen.
Senast jag var här var det vinter och det

stod en fin gammal tallskog på backen
bakom sjön. Nu finns här inte en enda
stående grov tall. Vi vandrar vidare med
konstaterandet, att snart finns det ingen
riktig skog kvar. Efter att ha passerat
Jönsbo blir det fart på hundarna när en
hel tjäderkull dyker upp på stigen framför
oss. Passerar stora vägen vid Trehörningen
och kommer fram till Abborrtjärn. Hade
tänkt att fiska lite eftersom jag har årskort
på det aktuella fiskevårdorådet, men till
min förvåning har man stängt detta vatten
för säsongen. Så det blev ingen fisk.
Vi vandrar vidare och väl framme vid
Gäddtjärnskojan lägger sig hundarna
ner och sover en stund, medan vi tar oss
en titt på eldpallkojan och det stall som
finns där. Krister konstaterar att det är
en fröjd att se en trött och nöjd hund. Vi
fortsätter vandringen mot Grannäs, som
vi hoppas att nå innan det mörknar. Efter
någon kilometer försvinner leden totalt
ute på ett enormt hygge och vi har inte en
aning vart den går. Man ska alltid lita på
sin hund har jag fått höra sedan jag var
liten, när vi har tränat våra jakthundar,
så jag lät Tior leta stigen och han hittade
den. Ett vindskydd passeras. Det har sett
sina bästa dagar. Det är så lågt till tak att
man nästan inte får plats i det och en gran
växer på taket.
Väl framme i Grannäs tar vi en välförtjänt
vila i gräset, tror alla somnade ett tag, tills
en passerande bil väckte oss. Vi fortsätter
ytterligare en kilometer till en plats där
det enligt kartan ska finnas dricksvatten.
Väl framme ser vi att vattnet nog måste
kokas om det ska drickas, men det finns
bra tältplatser så vi stannar över natten.
Mat lagas och en liten eld tänds. Kvällen
tillbringas kring elden och vi hoppas få
höra vargarna yla. Vi är nämligen i närheten av Sjösvedenreviret. Men det ända
Polarhunden 5/2011
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vi hör är en kattuggla som flyger runt och
hoar en bit bort i skogen.

Ovan: "Slut på vilan nu husse" tycker Cora.
Till höger: Krister och Cora.
Nedan: Tiot tar en paus.
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Efterföljande morgon startar vandringen
med ett par rejäla backar och de känns i
benen! Vi passerar Storåsen, den plats som
man ska kunna se nästan hela Hälsingland
från. Hela bergssidan lyser i höstfärger
och det är som hämtat från ett vykort. I
norr syns Sjön Öjungens klarblå yta och
längs stränderna står aspar i färgerna
från klarrött till riktigt gult. Försöker få
en bild, men kameran vill inte samarbeta.
Här går det utför och det blir en mycket
lång och brant backe ner mot Öjungen.
Vid en bro över ån som löper ut från sjön
flyter det löv på vattenytan. Detta fångar
hundarnas intresse och min normalt sett
vattenhatande Tior, står efter en kort
stunds övervägande, mitt ute i strömmen
med klövjeväskan på. Vandringen fortsätter i hög fart, speciellt efter att vi mött
en rödräv på leden. Vi hittar en hel stor
klunga med gula kantareller, som jag bara
måste plocka.
När vi kommer fram till Öjungens strand,
går leden upp på en väldigt brant bergsknalle och lika brant ned på andra sidan.
Krister konstaterar att om han ska gå
här igen ska han gå runt denna knalle.
Vi passerar Öjungsbo och stannar vid
stranden för en kaffepaus. Här ska också
finnas en källa med dricksvatten. Det visar
sig vara ett betongrör ställt ute i vattnet.
Men vattnet utanför, ser renare ut, än det
i röret. Så det får bli sjövatten till kaffet.
Efter pausen fortsätter vi vandringen
längs stranden bort till den ränna som har
sprängts genom berget mellan sjön och
dalen nedanför. Det är en imponerande
syn. Tänk att detta gjordes med handkraft
rakt igenom fast berg, för att förse bruken
nedströms med vatten. Vi följer kanalen

nedströms och möter efter ett tag min
mor och min andra husky (Volki) som har
kommit för att möta oss.
Volki fick vara hos hundvakt, då det kändes lite vanskligt att bli dragen utför hala
spänger av två ivriga unghundar. Han blir
hur som helst jätteglad att se oss. Efter ett
mindre tumult och en massa blöta slickar,
fortsätter vi ned för Diamantbacken (namnet kommer enligt en informationsskylt av
att hela backen var täckt av ett mineral
som blänkte som diamanter i vissa väderlekssituationer), mot Lilla Öjungen. I övre
delen av backen går leden i kanten på ett
kalhygge och utsikten norrut är milsvid.
Hittills har alla passager över broar funkat jättebra men spången över den gamla
dammen, vid sjöns utlopp är hal och lutar
och jag glider. Får precis fotfäste med ena
foten på strandbrinken, innan jag åker ner
i strömmen. Det kan bli väl spännande
ibland. Sista biten fram till Annefors går
längs en liten väg och vi är snabbt framme
vid parkeringen. När vi kommer fram till
bilarna är vi fyra mycket nöjda individer,
vi har gått 35 km längs en mycket fin
vandringsled. Jag önskar bara att fler hade
varit med och uppleva den och trotsat det
alldeles för fina vädret.
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Hela gänget som deltog på söndagen

Samojedträff i Dala-Floda, Dalarna den 1-2 oktober

Glädje på agilityplan

[Monika Berglöf] Vi hade en samojedträff i Dala-Floda den 1-2 oktober. Under
lördagen gick vi en klövjetur mellan Mockfjärd och Gråbodarnas fäbodar.
Vi var ett gäng på 10 personer och 12 Samojeder. Det var underbart fint väder som
höll i sig hela dagen. Vi gick längs med vandringsleder och under turen till Gråbodarna passerade vi även en annan fäbod och en del bäckar där hundarna hade en
chans att svalka sig. När vi kom fram fanns det möjlighet att fylla på vattenflaskorna
i en källa. Vi stannade i några timmar och fikade och grillade korv. Både vi och hundarna fick en vilopaus innan vi återvände till Mockfjärd via en annan vandringsled.
Både vi och hundarna var nöjda men trötta efter vandringen. På kvällen grillade vi
vid Gagnef-Flodas brukshundklubb. Ett trevligt tillfälle att lära känna varandra och
prata hund.
Ett gäng samojeder i skogen

Ovan: Snart tillbaka i Mockfjärd

Ovan: Åkerspår

Nedan: Passerar genom en fäbod

Nedan: Påväg till Gråbodarna

Polarhunden 5/2011
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Framme, fika & grillad korv.

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Höstträning. [Foto: Malin Aspaas]

Under söndagen fick alla prova på agility, lydnad och spår. Vi började med agility
och lydnad på förmiddagen. På agilityplanen fick de prova på olika hinder. Monika
Berglöf och Anna Lindberg började med att visa hur man lär in enskilda hinder som
vi sedan satte ihop till kombinationer. På lydnadsplanen hade Lena Lindberg en kort
genomgång om att grunderna i lydnadsträningen är bra kontakt och positiv inlärning. Sedan fick alla prova på några olika kontaktövningar som de fick genomföra.
Som avslutning hade vi lite skojtävlingar i både lydnad och agility. Därefter var det
dags att ta en paus och äta lite lunch.
Medan vi hade våra aktiviteter på klubben hade Micke Nilsson och Åsa Berglöf varit
ute och lagt spår i skogen, så efter lunchen var det dags att prova på spår. De fick
börja med ett enkelt åkerspår som ägarna/förarna själva fick gå ut. Sen åkte vi upp
i skogen där Micke gått ut spår till alla deltagare. Här fick man även möjlighet att
gå en aktivitetsstig medan man väntade. Som avslutning hade vi prisutdelning vid
brukshundklubben.
Det blev en riktigt lyckad och rolig helg!
Inkallning på lydnadsplanen.

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

Nedre Norra – guldglitter för goda insatser
Nu faller snön vackert i stora delar av vårt land.
Den mörka och blöta hösten har vi lämnat bakom oss. Hundtassarna har sprungit tungt framför
fyrhjulingen och troget kämpat för att få ta del av
höstträningen. Nu hoppas man att hundarna drar
släden men för många av oss är det bara en dröm...
Inom kort möter vi sista advent och vi skall få fira
jul och möta det nya året men innan dess skall vi se
lite bakåt.

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

Inger gav oss en fin presentation av sig själv och
Bengt-Åke Sjölund
bengtake.sjolund@swipnet.se
hur hon kommit in i draghundsvärlden. För många
är det en dröm som man länge burit inom sig. Den
dagen vi tar den på allvar så går vi in i sporten från olika håll. Då bjuds vi på fina
upplevelser som sporten ger och det vi alla har gemensamt är att vårt hjärta klappar
hårt för våra hundar. Matti Holmgren som bor i Övre Norra skrev en mycket bra
artikel i förra numret” Mina hundar och dina bastarder”. Den gav ett mycket starkt
intryck och bevis på varför alla människor är viktiga för vår sport bara man har en
liten känsla för just draghundar!

Skicenter i Åsarna bjöd på så hög service i samband med arbetshelgen centralt, så
ungdomsverksamheten för SPHK centralt valde att placera även sin träff på samma
ställe. Under helgen 10-11 sept hade NN sina nya ungdomsansvariga på plats, Anette
Eriksson och Carin Thornberg. Caroline H Jönsson höll i schemat som ansvarig för
ungdomsverksamheten centralt i SPHK.
Polarhunden 5/2011
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Utställningen i Sollefteå, sista helgen i augusti, blev mycket populär både när det
gäller antal hundar och platsen. Det är gamla hundskolans lokaler man använde, och
då förstår man att man hade både bra boende och mycket utrymme. Bra jobbat av Er
alla i utställningssektionen. Medlemsmöte hann man också med under fredagskvällen. Janne Nordlöf fanns på plats för att få ta del av medlemmarnas funderingar. Han
var mycket nöjd över resultatet.
En annan aktivitet som pågick samma helg, var ett läger för ungdomar. Här gavs man
möjlighet att prova på sommaraktiviteter med sin hund. Det som låg på programmet
var juniorhandling, rallylydnad och klickerträning. Både hundar och ungdomar var
mycket exalterade. Klubbens kickbike, som vi fått genom Svenska Draghundsportförbundet, kom till användning och man fick prova på att kicka med en hund. Tina
Jönsson och Hannah Thornberg höll i de flesta aktiviteterna på ett strålande sätt.
Vår ordförande, Kristina Widborg Ahlstrand, ordnade under september ett mycket
trevlig och givande arbetsmöte i Östersund. Styrelsen har annars ofta telefonmöten
för att hålla nere kostnaderna. Vårt distrikt är stort och många av styrelsemedlemmarna finns i utkanterna av Nedre Norra, något som är mycket bra men som också
gör det svårt att träffas så ofta. Det är tur att vi har så många kommunikationsmöjligheter idag, det räddar vårt föreningsliv på många sätt.
SM i Barmark arrangerades av SPHK Södra, i Nybro. Södra hade för en tid sedan
problem att finna folk till sin styrelse. Dessa bekymmer verkar nu ha löst sig på bästa
sätt och gett en nystart utan dess like, för nu har de arrangerat den hittills största
tävlingen på barmark och gjort det med bravur. Rekord i antalet startande, ett stort
framsteg har skett för stilen barmark. Om inte detta var nog så hade vi tre mycket
duktiga barmarksförare på plats. Ett stort grattis till våra duktiga SM- medaljörer:
Marcus Wall – Brons – BM, Cykel en hund
Sebastian Dunvret – Guld - 6R, Hjulfordon sex hundar
Brenda Golverdingen – Brons - BW, Cykel en hund

med fyra andra ungdomar tog del av SISU-föreningsteknik och de började planera för
SDSF’s sommarriksläger 2012. Janne Nordlöf tilldelades SDSF’s förtjänsttecken i guld.
Förtjänsttecken utdelas som en erkänsla för och en uppskattning av nedlagt arbete
för den gemensamma målsättningen. För Janne är ingenting omöjligt och han finns
alltid tillhands. Hans hjärta ligger i distriktet, NN, där han genom många års arbete
grundlagt den plattform som NN vilar på idag. Ingen är så tacksam som vi i styrelsen
att vi har en så kompetent och hängiven, varm person, som ser alla människor för vad
de är. Janne jobbar på alla nivåer och att räkna alla timmar som han lagt ner skulle
vara omöjligt. En annan färgstark profil inom draghundsporten är Olle Rosén, som
avgick som generalsekreterare i SDSF och blev utsedd till hedersledamot. Han har
under många år suttit som generalsekreterare och har tagit sin uppgift på stort allvar,
hållit ordning på mer än ett sätt, men främst har han brunnit för ”Vindelälvsdraget”.
Vi har verkligen många duktiga föreningsmänniskor i Sverige.
Nedre Norra har abonnerat på första platsen när det gäller att ha flest startande Boch C-hundar i Svenska cupen och det även i år. Nu utmanar vi övriga klubbar att ta
upp kampen om denna titel.
Här kommer några av vinterns viktiga arrangemang och vi börjar med första
vinterrikslägret någonsin, 3-6 januari. Fyller på med SOC-Scandinavium Open
Championship/Nordic Open, 20-21 januari, där man räknar med minst 150 startande,
för att vecka fem, för andra året i rad arrangera Polarhundsmästerskapet 3-4 februari
i Strömsund. Vi kan konstatera att vi axlar ett stort ansvar i vårt distrikt. Vi känner
stor vördnad för alla våra medlemmar och funktionärer som lägger ner ett jättestort
arbete i våra aktiviteter. Årsmöte och KM får Ni hålla utkik efter i nästa nummer och
på hemsidan givetvis. Vi önskar alla medlemmar i polarhundklubben välkomna på
alla våra arrangemang!
God Jul och Gott Nytt år!!
Styrelsen genom Caroline

Beavar Trap Trail 2012

Idrott online har också kommit med stormsteg in i vår verksamhet. Idrott online är
svensk idrotts verksamhetssystem för kommunikation och administration mellan
medlemmar, föreningar och förbund. Detta kommer att inom några år förenkla vår
verksamhet men just nu håller man på att lära sig detta nya system. Detta ger oss i
styrelsen många fördelar och idrotten överlag. För dig som medlem kan det, kanske,
kännas otäckt att lämna ut sitt personnummer. Detta system bygger på personnummer
på grund av att man inom idrotten endast skall finnas en gång. De personer som
har ansvar för administration av detta system har strikta regler när vi handhar
personnummer. Vi hoppas på Er medlemmars förtroende i vårt arbete.

Den 29/3 2012 startar BTT 2012 i Norråker med målgång den 31/3 2012, det
finns även ett långdist alt på ca 110 km med start och mål den 31/3.

Vid Svenska Draghundsportförbundets stämma 29 – 30 okt på Arlandastad
representerade Hannah Thornberg ”Unga på Stämman” från NN. Hon tillsammans

VÄLKOMNA !
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Tävlingen är öppen för alla (renrasigt och blandras)
Mer info kan ni hitta på
www.ot-utpost.se/Våraarrangemang/BeaverTrapTrailslädhundstävling.
Eller ring Rickard på 070-398 25 10
Beaver Trap Trail arrangeras av SPHK NN i samverkan med byaföreningarna
och företagen i Norråker

Polarhunden 5/2011
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Välkommen till Åsarna för
Scandinavian Open Championship & Nordic Open

Nedre Norra inbjuder till
Polarhundsmästerskap

2012 01 20-22

4 – 5 februari 2012 i STRÖMSUND

SPHK Nedre Norra inbjuder till öppen draghundstävling i Åsarna, med grupp A,
B och C i samtliga klasser för släde och nordisk stil
•
•

Europacupstatus
Uttagningstävling för det svenska (grupp A) respektive norska landslaget
till snö-EM i Frankrike

Regelverk:
IFSS med tillägg av SOC:s regelverk
Domare släde:
Alf Hallén, 070-5453777, alfhallen@telia.com
nordisk stil: Hans Fredriksson, 070-6455693, h.storjans@telia.com
Anmälan
Deltagare med svensk licens: SDSF´s tävlingskalender; www.draghundsport.se
(se”Tävlingar-Tävlingskalendern-SOC/NO”)
Deltagare med utländsk licens: via mail till naas.jessica@gmail.com (Jessica
Nääs)
Sista anmälningsdag: 2012-01-13. Har betalning ej inkommit till detta datum
lottas man ej med i startlistan, d.v.s. deltagande i tävlingen medges ej.
Klasser samt anmälningsavgift
Nordic Opens hemsida: http://nedrenorra.sphk.se/nordicopen eller
SDSF´s tävlingskalender: www.draghundsport.se
(se”Tävlingar-Tävlingskalendern-SOC/NO”)
PM
Kommer att finnas på Nordic Opens hemsida samt SDSF´s tävlingskalender
Logibokning
Åsarna Skicenter 0687-302 30, www.asarnaskicenter.se
Big Moose Hotel, 0687-30450, www.bigmoose.se
Rätans camping, 0682-10121, www.ratanscamping.se
Kvarnsjö camping, 0682-22016, www.kvarnsjocamp.com
Sydjemten i Svenstavik, 0687-10785, www.sydjemten.se
Klövsjö fjällanläggning, 0682-413100, www.klovsjofjall.se
Upplysningar/Tävlingsledning
Jan Nordlöf, 070-5842441, jan.nordlof@gmail.com
Jessica Nääs, 070-2721979, naas.jessica@gmail.com
Väl mött i Åsarna!!
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Slädhundstil

Nordisk stil

Lördag och söndag

Lördag – Pulkaklass
WP1 (D21 kort), MP1 (H21 kort), B
respektive C, 1 hund

Sprint
3Y, 4J, 2-spann, 4S, 6S, 8S, alla klasser har
gruppindelning B respektive C
Medeldistans
Begränsad LMD4 gr B, LMD 6gr B och C,
UMD gr C (max 12 hundar).
Startavgift: 750kr/per spann

Nordisk stil, söndag
Lina :
MWSY (HD13), B och C, 1 hund, MWSJ
(HD17), WS1 (D21), MS1 (H21), B
respektive C, alla klasser med 1 hund.
Pulkaklass
WP4 (D21 lång), MP4 (H21 lång), B
respektive C, 1-4 hundar
Startavgift: 375 kr/per start

Mästerskapsstatus
Mästerskapsstatus kräver minst 3 st. deltagare inom klass och grupp. Om damoch herrklass i resp. grupp har färre startande än tre, så kommer klassen att bli
gemensam d.v.s. D/H.
Om klassen fortfarande är för liten så kommer grupperna att köra i samma
klass, d.v.s. D,H/B,C
Tävlingsregelverk är IFSS
Mat och logi
Bokas på Strömsunds Turistbyrå, Storgatan 6, 833 24 Strömsund 0670-164 00
- turistbyra@stromsund.se
Kamratmiddag kommer att anges på programmet och på hemsidan.
Tävlingsanmälan
sker via draghundsportförbundets tävlingskalender, där Du även hämtar din
chiplista. Startavgiften betalas in på NN postgiro 69074-3 märk inbetalning
”PM2012 – ”Inbetalare”, senast 27 januari.
Övriga funderingar kan Du ta kontakt med Caroline H Jönsson 070/54 77 539
– carolinehoffmanjonsson@telia.com
Janne Nordlöf 070/584 24 41 jan.nordlof@gmail.com
VÄLKOMNA!
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SPHK NN:s officiella utställning Sollefteå 27 augusti 2011
[Louise Bonta] Lördagen den 27 augusti arrangerades SPHK NN:s
officiella höstutställning vid Björklundens hotell och vandrarhem i
Sollefteå. Men redan på fredagskvällen var det full fart på aktiviteterna.
Såväl Nedre Norra som Samojedsektionen passade på att ha medlemsmöten och
ungdomssektionen hade anordnat klicker- , dragträning och lekar med hund. Och
grillning förstås…
Allt som allt var 80 hundar inklusive valpar anmälda denna gång. Siberian Husky
hundarna var som vanligt flest – hela 54 stycken. Vädergudarna var med oss – inget
regn, ingen skarpsol, bara mulet – bra för hundarna.
Domare denna gång var Lennart Edfors som utsåg Siberian Huskyn SE UCH, SE(polar)
Fenrisulven Leda som BIS 1 vinnare . Ägare: Ylva Malmberg
BIS 2 Samojedhund, PDP Nordvikens Yelena Yamal, ägare Annika & Nisse Uppström
BIS 3 Grönlandshund, SE(polar)CH SE UCH Sirmiq Tiguaq av Wanvare, ägare
Gunilla Mellgren
BIS 4 Alaskan malamute, Wild Dalarna’s Elise Electra, ägare Helena Johannesson.
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VALPAR
BIS 1 Samojedhund Sampolill Umoya
Dainty Daisy,
ägare Monika Berglöv
BIS 2 Siberian husky Aslakkgårdens
Frosta Frostros,
ägare Sofia Holmgren
BIS 3 Grönlandshund Suna-Sanik’s
Veiviser Elmer,
ägare Paula Jutila
BIR/BIM Alaskan malamute

Domaren tog tid på sig med att noggrant
förklara varför han dömde som han gjorde
för oss som tittade på. Det flöt på bra –
inga pauser uppstod tack vara förträffliga
ringsekreterare som genom att i tid ropa
upp numren på dem som stod på tur att
visa sina hundar var redo.

BIS valp 2

BIS valp 3

BIR/BIM Samojed

Sibbar uppfödarklass

Stort grattis till alla vinnande hundar och tack till domare, ringsekreterare och till alla
övriga utställare som gjorde att det blev en mycket trevlig utställning. En eloge ges till
Björklundens hotell för bra service och god mat.


BIR/BIM Siberian husky
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Er korrekturläsare har ordet
Detta nummer är digert. Själv har jag ägnat större delen av lördagen och nästan hela
söndagen åt korrekturet. Varenda bokstav har jag läst igenom, men jag har inte räknat
dem, för ”Jag kan icke räkna dem alla...”
Se det inte som jag klagar. Tvärt om så tycker jag det är kul att hjälpa till och gillar
själv att skriva och är mycket intresserad av språket, som ju kan uttrycka så mycket.
Sedan finns det en person som har betydligt mer jobb med tidningen än jag. Hon
drar ett jättelass, vilket resulterar i ett högkvalitativt slutresultat, vårt klubborgan
Polarhunden. Jag vill påstå att den håller mycket hög klass jämfört med många andra
hundföreningars medlemsblad. Drömmen är att alla foto en dag kan bli i färg. Hoppas föreningen når dit.
Redaktör Mia Karacs är värd en stor ros!
ps. Och sen, snälla författare, skriv i Word med Times New Romans 12 punkter, enkelt
radavstånd, inte en massa kursivt och fetstil och andra konstigheter. Slutligen så skrivs
hundrasers namn med små begynnelsebokstäver – alaskan malamute, grönlandshund,
samojedhund och siberian husky. ps.


Polaris
HUNDSLÄDAR & TOLKBÄLTE

Polaris Tolkbälte

Med lättöppnad hake och grenband
Enkelt att ta på och av även med skidorna på.
Tillbehör: Fickor för vätska, mobil, kamera, gps, mm.
Enkla att haka på.

Släden ﬁnns i två storlekar för Nordisk körning
Tillbehör: Fauna slädsäck

BORNS SNICKERI, RÄTTVIK

Vildmannens drag
Vi vill tacka Bosse Lindström
för förtroendet att få överta
Vildmannens drag som han startat
från grunden och byggt upp till vad
det är idag.
Vi ska göra allt för att fortsätta i
samma goda anda och även starta
upp med lite nya inriktningar.
Vi önskar Bosse lycka till med hans
nya jobb som stubbsittare!

En bild från Koppången i vinterskrud .
Börje och Åsa Ax med grönlandshundarna Oden av Wanvare och Myr av Kalaallit,
Foto : Per Ax
Som många vet har SPHK tillgång till en stuga på snösäkra Koppången 3.5 mil norr
om Orsa! Vid förfrågan om snötillgång, nyckel eller annat ring Erik Sundin 0705486229

Härmed vill jag Tacka
SPHK och Alla PolarhundsVänner / Kunder
för ett Gott Samarbete
genom åren.

Slutligen önskar vi alla gamla och
nya kunder samt Bosse med fam en
god jul/ tur och ett gott slut på året!

Lena o Rickard Harrysson har övertagit verksamheten.

Lena & Rickard Harrysson

Bosse f.d Vildmannen Lindström

Vill Tacka dem och önskar Lycka Till i fortsättningen.

Gösta Karlberg 070-6214386
www.kallasgarden.se kallasgarden@telia.com
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På långtur med samojeder i Skanderna
vårvintern 2011

spann som drog så tungt. Håkan fick slita
ont på skidorna för att försöka undvika
att hans spann inte skulle dra både pulkan
och honom.

[Håkan och Christina Nisula] Under flera år, ja faktiskt ända sedan
vi skaffade våra två första samojedhundar 2004 har vi drömt om att
göra en långresa med dem. Resan som vi hade planerat skulle gå från
Grövelsjön i söder till Treriksröset i norr, en resa på cirka 200 mil.

Dagen innan vi kom fram till Rogenstugan
körde Håkan sönder Polaris – pulkan. I
en utförslöpa stod han och läste kartan
när pulkan plötsligt brakade in i ett ledkryss varvid buskbågen och staget mellan
medarna gick av. Som tur var hade vi inte
långt kvar till Rogenstugan där vi fick en
gammal stugskylt. Med hjälp av silvertejp,
några spikar och skylten lyckades Håkan
laga pulkan så att den fungerade som om
den var så gott som ny, enda skillnaden
var att den numer hette STF STU (GA
hade Håkan sågat bort för skylten var för
lång) i stället för POLARIS. I Rogenstugan
avnjöt vi bastu, dusch och passade på att
torka kläder, sovsäckar och tält.
I omväxlande väder, dock som vi
åtminstone i efterhand upplever det,

Till en början tänkte att vi att vi skulle åka
skidor med två hundar var och pulka, men
allteftersom planerna blev mer konkreta
började vi inse att det skulle bli svårt att
få med den packning vi skulle behöva om
vi bara hade två små pulkor att packa i.
Dessutom var det tveksamt att jag skulle
orka åka skidor så långt. Till slut hade vi
14 hundar och bestämde oss för att Håkan
skulle köra 4 med pulka och jag skulle
köra 10 med släde.
Efter en helt hysterisk vecka med
sista minuten-inköp och mediakontakter
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kom vi äntligen iväg lördagen den 5e
mars. Framför oss låg nu 8 veckor härlig
semester. Avfärden gick från Särna dit vi
hade åkt med bil. Hundarna var taggade
och de två första veckorna var det svårt
att stanna för någon längre lunch. Jag
fick stå på bromsen i stort sett hela tiden
för att mitt spann inte skulle springa in i
Håkans spann och ångrade att jag hade
tackat nej till Anders Hörnlunds generösa
erbjudande om att låna ett större ankare.
Vi trodde inte att det skulle bli några som
helst problem att få stopp på ett samojed-

mest fint, gick sedan resan vidare nästan 200 mil. Polarisen fick Håkan laga
många gånger under resans gång, vid
något tillfälle fick han göra en riktig Mac
Gyver-lagning med hjälp av en grangren
och buntband. Glädjande nog kunde vi
konstatera att vår utrustning för övrigt
höll måttet, både kläder, tält, sovsäckar
och hundutrustning höll hela resan och
trots att kvicksilvret några nätter höll sig
runt minus 28 frös vi inte.
Efter bara några dagar på resande fot kom
vi in i rutiner för att slå och riva läger
och det kändes snart helt naturligt att
sova i tält trots minusgrader. Vårt största
bekymmer var att se till att hundarna fick
tillräckligt med vatten. Vi hade räknat
med att, åtminstone ibland, kunna ta vatten från bäckar, men allt var fruset. Istället
fick vi smälta snö över elden eller bunkra
vatten när vi passerade turiststationer.

Polarhunden 5/2011

43

Ganska snart insåg vi att det var bra att
sova inomhus åtminstone var tredje till
var fjärde natt. Efter två till tre nätter hade
sovsäckarna blivit ganska fuktiga av kondens och det var då bra att få hänga upp
dem på tork över en vedkamin i någon av
STF:s många stugor. Det var också skönt
att få tvätta av sig ordentligt även om det
bara var några enstaka stugor som var så
lyxigt utrustade att det fanns dusch.
Allteftersom resan gick vidare imponerades vi alltmer av hundarna. De stretade och drog som aldrig förr, med god
arbetsmoral, stor arbetsglädje och med ett
ständigt leende på läpparna. Mitt tiospann
travade glatt backe upp och ner med mig
halvspringande efter i uppförsackarna.
Varma dagar när det var vindstilla och
solen låg på, tog de det lite lugnare men
också då arbetade de mycket bättre än
på hemmaplan och det var inte svårt
att förstå varför Fritiof Nansen valde
samojedhundar för att dra utrustningen
på polarexpeditionerna – en bättre expeditionshund har vi svårt att tänka oss.
Våra dagar var oftast mycket behagliga.
Efter frukost för oss och hundarna rev vi
tältet, selade på och spände för hundarna.
Ömsom kalfjäll, låglands skogsterräng
eller sjökörning fyllde sedan dagen. En
del dagar var fyllda av strapatser medan
andra förflöt i lugn och harmoni. De dagar
vi minns är givetvis de som hade något
speciellt att erbjuda såsom sjökörningen
innan Gäddede där vattnet stod cirka
fem centimeter högt på isen och regnet
piskade mot oss eller när vi på väg ner
från kalfjället plötsligt befann oss mitt
i en mötande renhjord. Lunchen bestod
oftast av choklad och nötter som enkelt
och utan stopp inmundigades direkt från
fickan. När dagsetappen var slut mös vi,
när vi inte befann oss i naturreservat, av

en muntert sprakande brasa som vi kunde
värma våra frusna händer och fötter vid
och hjälpligt torka blöta kläder samtidigt
som vi åt middag.
Slutetappen på vår resa blev vädermässigt en utmaning. Under den sista veckan
råkade vi ut för två snöstormar på kalfjället. Just storm var något som hade skrämt
mig, men i sällskap med mina tio samojeder som oförtrutet kämpade på trots
att snödrevet murade igen deras ögon,
kände jag mig trygg. Det var inte särskilt
kallt och jag visste att om det skulle bli för
besvärligt så var det bara att stanna, ankra
upp spannet och krypa ner i min kraftiga
vindsäck från norska försvaret.
Trots att vi p.g.a. ett mycket ymnigt snöande och klass- ettvarning från SMHI,
tvingades ligga stilla i Gäddede under en
knapp vecka och trots att vi vid flera tillfällen på kalfjället råkade ut för att tvingas
skotta ihop snö för att ha något att köra
på, eftersom stormarna hade blåst bort
snön, gick resan nästan en hel vecka snabbare än vi hade beräknat. Vi var alltså ute
i ganska exakt sju veckor, sju fantastiska
veckor som gick alldeles för fort. Att leva
tillsammans med hundarna på det sätt vi
gjorde gör att banden till hundarna växer
sig mycket starka, och den harmoni som
infinner sig är som balsam för själen. Jag
kan villigt erkänna att jag var ganska
orolig inför resan men med facit i hand
är det en av mitt livs bästa upplevelser
och jag vill varmt rekommendera alla
som har möjlighet att göra en fjälltur med
sina hundar.
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insändare
Stormvarning utfärdad – vad händer i, och med SPHK?
Av Louis Liljedahl

Det blåser en del i klubben på diverse öppna fora,
och det kan förvisso vara
ett sundhetstecken. Den
övergripande kritiken, som
jag uppfattar den, är att
föreningsdemokratin inte
fungerar så värst bra. Man
känner en frustration över
att en del beslut i de olika
rasklubbarna inte har förankrats tillräckligt bland
medlemmarna samt att
man från diverse styrelsehåll försvårar kommunikation medlemmar emellan.
Sedan har vi det här med att
man personligen måste närvara vid årsmötena. SPHK
har haft sina senaste årsmöten enligt följande: 2004
Västerås, 2006 Bjursås,
2007 Östersund, 2008 Västerås, 2009 Bjursås, 2010
Vaggeryd, och 2011 i Simmatorp. Således har man
hållit sig till mellansverige
med allt vad det innebär för
praktiska möjligheter att
deltaga för medlemmarna
i resten av landet.
Rasklubben för alaskan
malamute har gjort det
ännu svårare för medlemmarna att ta sig till årsmötena. Årsmötet 2007
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hölls i Särna, 2008 i Särna,
2009 i Särna, 2010 i Särna
samt 2011 hölls årsmötet i
Ljungdalen. Avståndet från
Särna till Kiruna är 108 mil
och avståndet från Särna till
Lund är 83 mil, och alla vet
vad bensinen kostar idag.

Samma rasklubb hade en
sida på Facebook, men den
togs bort då styrelsen ansåg
att den skadade klubben.
Rasklubben för siberian
husky har en officiell sida
på Facebook och det är utmärkt, men jag läser där att
endast administratörerna
Lösningen på problemet är får lägga in kommentarer
att man först och främst och läser också att inlägg är
ändrar stadgarna, så att det borttagna (censur?).
blir möjligt att göra sin röst
hörd med hjälp av modern Det är ytterst märkligt och
kommunikationsteknik, onekligen anmärkningsvärt
precis som övriga samhäl- att en förening år 2011 vället gör idag. Sen får man jer att inte ge möjlighet för
lösa resten med den teknik medlemmarna att kommusom står till vårt förfogande nicera fullt ut med moderna
idag.
gängse media. Jag utgår
dock ifrån att ingen i klubEn annan önskvärd förbätt- ben, inte ens i de olika styring av kommunikationen relserna, vill hindra ett fritt
medlemmar emellan skulle och effektivt meningsutbyte
vara att SPHK och samtliga inom klubben. Jag vill israsklubbar skapar sitt res- tället skylla det på att de
pektive öppna forum. Med ansvariga ännu inte riktigt
öppet forum menar jag öp- vaknat upp i det moderna
pet för alla att gå in och läsa samhälle som vi lever och
och kommentera. Rasklub- verkar i. Men man måste
ben för alaskan malamute nog skynda sig att öppna
har förvisso ett forum, men ögonen, för det blåser som
endast rasklubbens med- sagt upp till storm därute,
lemmar tillåts att gå in där. utanför klubbens, som det
Så ni andra stackare i SPHK verkar, välförsvarade och
som läser detta får således noga inpinkade revir.
inte veta vilka hemligheter

som vi avhandlar där J.

Svar på Louis Liljedahls artikel ”Stormvarning utfärdad – vad
händer i, och med SPHK?”
Demokratin i SPHK fungerar inte skriver
Louis Liljedahl. Det kan naturligtvis upplevas så om man tror att SPHKs verksamhet i sin helhet finns på internet. Så är det
inte. Vi lever och verkar efter de stadgar
som har antagits av klubben och som har
godkänts av SKK.
Louis Liljedahl inleder sitt angrepp med
att slå fast att man personligen måste närvara vid klubbens årsmöten. Ja, så är det.
Varför är det så? Jo, därför att de stadgar
som antagits av två årsmöten säger att det
ska vara så. Kan vi ändra på det? Javisst
kan vi ändra våra stadgar. Styrelsen kan
lägga ett förslag eller en medlem kan
lämna in en motion. Det blir då årsmötet
som avgör om vi ska gå vidare med en
stadgeändring. Stadgeförändringar ska
alltid godkännas av SKK.
Nästa fråga. Varför har vi våra årsmöten
där vi har dem? Det är faktiskt inte så
att det är SPHKs styrelse som beslutar
var årsmötena ska äga rum. De årsmöten som Louis Liljedahl räknar upp kan
också skrivas så här. 2004 Mälardalen,
2006 Gävle-Dala, 2007 Nedre Norra,
2008 Mälardalen, 2009 Gävle-Dala, 2010
Södra, 2011 Västra. År 2012 blir det
Nedre Norra och vi hoppas att det 2013
blir Övre Norra. Det är alltså så att SPHK
årsmöten flyttar sig över landet enligt ett
rullande schema. Jag tycker också att det
finns en antydan av dålig geografikunskap
att hänföra såväl Vaggeryd som Östersund
till mellansverige.

gäller. Jag lovar dig att styrelsen kommer
att behandla den och lägga fram den för
beslut på årsmötet.
Från SPHKs styrelses sida har vi inga
egentliga synpunkter på eventuella nätforum i rasklubbar eller distrikt. Vad
vi vill säkerställa är att människor inte
kommer till skada och att meningsutbytet
sker i överensstämmelse med SPHKs och
SKKs etiska program. Det är angeläget att
komma ihåg att vi har ett ansvar för det
som skrivs på våra forum. Det ansvaret
menar jag att vi måste fortsätta att ta.
Sammanfattningsvis, Louis Liljedahl, är
mitt råd till dig att du ska läsa klubbens
stadgar. Det är stadgarna som är grunden
för vår föreningsdemokrati och som ger
oss de riktlinjer som vi ska verka efter. Vill
du ha en ändrig så gäller det att skriva en
motion.
Per Agefeldt, ordförande

Som sagt var Louis, vill du ha till stånd
en stadgeändring så är det en motion som
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Att få ett spann att hålla god fart där landskapet är monotont kräver mer än spår
nere i skogslandet.

Vad är ett bra arbetshuvud?
[Text och bild: Matti Holmgren, Working Husky Kennel]
Jobbar en hund? Och hur jobbar den?
Siberan husky syskonen Zepapa´s Dazzling Yuki & Zepapa´s Dot-Com. Dom är bra draghundar och
har fina linjer, bland annat Seppala-linjer. Mycket sociala, lättsamma och trevliga hundar.
[Foto: Ann-sofie Nilsson]

Höstträning i Sakajärvi
[Foto och ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi]
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Frågor som alltid är intressanta då man
pratar om en arbetande hund. Vi alla har
olika kriterier på hur en bra hund skall
arbeta och vilken tränings/arbetsbelastning den skall tåla under en dag, en säsong
och ett liv.
Visst har det hänt att man ibland gillar
en hund så mycket att man tror att den arbetar. Och den man lurar mest är sig själv!
Man måste lära sig att skilja på sina
känslor för hunden och dess egentliga
arbetsförmåga. Det är två olika saker och
jag hoppas verkligen att ni tycker om era
hundar oavsett hur de arbetar!
I denna artikel ska vi titta närmare på
olika inställning till arbete, oavsett hundens kroppsbyggnad och/eller hundens
toppfart. Det kan handla om hundar som
går max 15km/h lika väl som hundar som
kan hålla dryga 30km/h eller mer.
Jag vill här fokusera på hundens inställning till att dra.

Att testa en hunds inställning till arbete tar minst en säsong och allra helst
skall hunden gå i riktigt fysiskt krävande
arbete under flera säsonger. Att selektera
hundar efter mankhöjd, öronställning,
sprintkropp, svansvinkel är en helt annan
skola än att välja hundar som har rätt
arbetshuvud.
Arv eller miljö
En hunds arbetsmoral beror till viss del
av det genetiska arv som den har fått ärva
ifrån sina föräldrar men påverkas också
av miljön, hur hunden uppfostrats, dess
inskolning/inkörning, vilket foder den
äter, olika arbetssituation o.s.v.
Min erfarenhet är att det är lättast att
se vad som är vad då man känner och har
kört föräldrarna i en eller flera generationer bakåt. Det är också lättare om man
behåller hela kullen på kenneln eller i dess
närhet så att man kan köra alla hundarna
Polarhunden 5/2011
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Spannen får stanna tills nästa ledkryss syns. Sedan köra 40 meter och invänta nästa kryss. I situationer
som denna måste hundarna fungera då man har fullt upp att hålla reda på sig själv.

under sammanhängande perioder och se
likheter mellan hundarna och därmed
försöka dra en slutsats om det beror på
ett genetiskt arv eller miljö.
När det gäller miljö så är det mer klurigt.
En hund som inte arbetar hos en förare
kan plötsligt komma igång hos någon annan. Kanske trivdes den hunden inte hos
den första, man kör på olika sätt, hunden
passade inte in i flocken eller så bedömer
man helt enkelt olika vad en bra hund
skall prestera.
En mycket viktig del är fodret. Tankar
man hunden med dålig mat så säger det
sig själv att dess energinivå, muskelmassa,
mentala inställning o.s.v. kommer att bli
drabbat.
Arbetsnarkomaner
De hundar som vi personligen eftersträvar på vår kennel är de som trots 10 års
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ålder fortfarande öser fullt i alla arbetssituationer. De hundarna som trots flera
år som hårt arbetande slädhund ännu inte
ledsnat. De som är lika glada i att arbeta
efter en säsong på fjället eller efter en tuff
långkörning.
Min erfarenhet är att dessa hundar
oavsett situation eller hur sakta det än
går så gör de allt de kan för att förflytta
lasten framåt. Vissa av dem till och med
skriker rakt ut om farten går ner för
mycket i t.ex. en brant uppförsbacke eller
i en omkörningssituation då de vill gå om.
Det är vad vi kallar ett bra arbetshuvud
hos en hund!
Springa är roligt
En typ av hund som jag har identifierat är
de som enbart springer för att det är roligt.
Vi kan tydligt se hur de formligen älskar att springa snabbt efter krokiga och
smala spår. Linan kan vara spänd som en
fiolsträng på de kortare träningsturerna

Stora sjöar, öppna vidder, monotont landskap. Dag efter dag, vecka efter vecka.

(10-20 km). Man ser hur de älskar farten
och drivet. Dessa hundar kan gå hur bra
som helst på ett spann som hela tiden kör
lätt, snabbt på bra spår. Men de klarar
inte att möta tröttheten och segheten under monotont bruksarbete.
Det kan vara lite lurigt att upptäcka
dessa hundar för trots att de saknar
arbetshuvud så kan de under rätt förutsättningar t.o.m utvecklas till ledarhundar
för enklare uppgifter. Dessa hundar kan
också vara sådana som skallar medan de
arbetar i spannet.

eller obefintliga spår? Vad händer med
dem när man mängdtränar för långdistans
med kanske två pass/dag?

Men, vad händer med dessa hundar då de
tvingas korsa en sjö som är 20 km lång
och det känns som du aldrig kommer till
dess ände? En uppförsbacke där man ser
slutet av backen 6 km längre fram? Vad
händer när man har kört i 4 timmar och
det ser fortfarande likadant ut, vitt kalfjäll
och inget att fästa blicken på? Snödrev?
Vad händer med dessa hundar efter en
veckas körning med tung last på dåliga

200-milshundar

Många sprintkörare idag tränar enbart
sina hundar i galopp och att de aldrig får
trava. Börjar spannet att trava så stannar
man och pausar dem innan man kör igång
igen. Kanske måste man göra så just p.g.a.
att man har hundar som inte har rätt sorts
arbetshuvud? Man knäcker kanske deras
arbetsvilja om man belastar dem med
trötthet och monotoni?

Vi brukar försöka sätta 200 mil eller mer
träning på våra hundar från början av
augusti till december. Vissa hundar kan
uppleva december som tung då långa
träningspass varvas med tunga turistkörningar. De hundar som springer för att se
vad som finns bakom nästa kurva ledsnar
oftast under denna tid. Draglinan slackar
Polarhunden 5/2011
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Svaga uppförslut som aldrig tar slut kan vara mentalt påfrestande både för hundar och förare.

lite då man kör över stora sjöar, eller då
distanserna ökas och man håller en god
fart. Draglinorna slackas lite då man kör
i raskt tempo på tunga översnöade spår.
Vi har också sett att en del hundar gillar hårt arbete en eller två säsonger men
sedan är det nog. De tappar helt enkelt
inspirationen. De här skall inte blandas
ihop med att en hund kan vara trött fysiskt eller mentalt. Alltså inte blandas ihop
med tillfälliga formsvackor som alla kan
gå igenom, såväl hundar som människor.
Vi har valt att köra alla hundar på kenneln som inte är för unga eller dräktiga/
skadade på samma vis. Detta för att dels
få svar på hur de arbetar men också för
att alla skall vara lika tränade inför arbetskörningarna. Desto fler mil våra hundar
har per säsong desto bättre urval kan vi
göra då vi väljer avelsdjur.
OBS!
Det finns hundar som inte arbetar speciellt
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bra under barmarkskörningen men så
fort man kommer på snö så blir de en ny
hund. Men vanligtvis så är en bra hund
bra oavsett barmark eller inte.
Det finns hundar som har fantastiskt
arbetshuvud men saknar farten. Var rädd
om huvudet för det är mycket svårt att
avla tillbaks till. Här bör man även fråga
sig hur arbetsprov/meriteringar påverkar
urvalet av hundarnas arbetshuvuden. Ska
vi prioritera fart, arbetshuvud eller andra
egenskaper? Hur skulle ett arbetsprov se
ut om vi skulle testa arbetshuvudet fullt
ut för att få de riktiga svaren? Hur stor är
risken att ett fel utformat arbetsprov gör
att vi förlorar viktiga egenskaper?
Tuff miljön kan påverka arbetsmoralen
Under förvintern kör vi kortare turer
från kenneln. Oftast får hundarna sova
hemma i sina kojor med torr halm. Men
det förekommer också ibland att vi ligger ute en vecka eller mer under någon

långtur. Så fortsätter det sedan fram till
början av februari. De flesta hundar klarar
utan problem en vecka ute då och då när
de får komma hem till sin vanliga miljö
emellanåt. Från mitten av Februari drar
jag vanligen iväg på veckoturerna som
avlöser varandra. Vilodagarna tillbringas
på någon fjällstation. Vanligtvis har vi
ingen tillgång till hundboxarna/hundbilen. Vi har givetvis hundtäcken med oss
som flitigt används. Här kan vi se att en
del hundar påverkas mer av att bo ute på
fjället än andra hundar.
De hundar som vi ser blir lite mentalt
påverkade får komma in i stugorna/tältet.
En del hundar får gå med Stina på kortare
jobb med kenneln som utgångspunkt. Det
intressanta är att det finns hundar som är
mentalt svagare när det gäller att vistas
långa tider, säsong efter säsong, ute på
tur. Detta handlar inte om pälskvalité,
polara yttre egenskaper utan jag tror
att det handlar om hur det ser ut inne i
huvudet på hunden. Det är en hårdhet
som ursprungsslädhundarna troligast
hade men som vi idag under lång tid inte
testat. En hårdhet som vi kanske riskerar
att förlora i vår avel?

hunden inte har rätt inställning till arbete,
inte rätt vilja helt enkelt.
Stamtavlan till dessa hundar kan se hur
bra ut som helst och ibland kan det bara
vara så enkelt att det föds en sällskapshund i ett slädhundsfodral.
Vad gör man...
Vad man gör med en hund som inte arbetar/fungerar är en fråga som också kan
behöva diskuteras. Vem vågar ta i frågan
om att seriös selektering är en del av ett
seriöst avelsarbete och god hundhållningsetik på lång sikt?
Skjuter man den, säljer den som tävlingshund för dyra pengar, ger bort den
bara för att slippa ta ansvar, använder den
som avelstik då hon ändå inte gör någon
nytta på spannet, förvarar den oaktiverad
i sin hundgård för att slippa fatta beslut
eller vad gör man?
/ Matti Holmgren,
Working Husky Kennel
www.mattisblogg.se

Inspirationsdragare
En hund som arbetar som bäst då det
finns vilt på spåret eller direkt efter starten men sedan tappar fokus en aning är i
min mening ingen bra draghund. Är det
en hanhund som vill stanna och kissa i
uppförsbackar eller vill springa fram till
folk och andra hundar, ja då saknar den
helt enkelt den där rätta dragviljan. Ofta
ursäktar man sig med att hunden har fått
lära sig att den skall stanna i backar eller
att den ska springa fram till folk men vanligen så är det bara en del av sanningen.
Den andra sanningen är helt enkelt att
Polarhunden 5/2011
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Välkommen till
”Den arbetande polarhunden”
SPHK´s avels- och uppfödarkonferens 10-12 augusti 2012
Marieborgs kursgård, Norrköping

Språk

Språken under konferensen kommer att variera mellan svenska, norska och engelska.

Avgift

Deltagaravgift inklusive måltider (lunch båda dagarna, buffé med alkoholfri dryck
lördag kväll, för- och eftermiddagskaffe): 750 kr/person

Svenska Polarhundklubben med rasklubbar har det stora nöjet att inbjuda sina
medlemmar till en avels- och uppfödarkonferens med kvalificerade internationella
föredragshållare och ett intressant innehåll.

Deltagaravgift inklusive måltider och logi (måltider enligt ovan, frukost lördag och
söndag, boende i dubbelrum under två nätter exklusive lakan och handduk): 1 250
kr/person. Hyra av lakan och handduk kostar 100 kr/person

Föreläsare och ämnen

Tillägg efter anmälningstidens utgång: 250 kr/person

Fredag kväll startar vi med en föreläsning av Siriuspatrullen, den danska militärens
hundenhet och som ansvarar för övervakningen av stora delar av Grönland.
Lördagen fortsätter med fler föreläsare, bland annat:
Ingvild Espelien, Vinterskogens kennel i Norge. Samojeduppfödare och genetiker.
Marit Holm, norsk veterinär som har arbetat i fem år för Siriuspatrullen. Hon kommer att prata främst om anatomi.
Blake Freking, USA, körde det snabbaste siberian husky-spannet på Iditarod år 2010.
Krav på hundar vid avel, anatomi och funktion.
RAS-handledare från SKK
Det kommer även att föreläsas om grundläggande genetik, HD-index, ärftlighet och
hälsa.
Söndagen fortsätter med:
Sally Lech, England. Hon har haft siberian husky sedan 1970-talet. Erfarenhet från
sprint och barmarkskörning samt som domare. Skrivit kompendium om hundars
mentalitet.
Korta informationer från SPHK´s fyra rasklubbar
En avslutande diskussion med ytterligare möjlighet att ställa frågor till alla föreläsare.

Plats

Marieborgs kursgård, Norrköping www.marieborg.net

Tidsprogram

Fredag 10 augusti kl 19.00 – 21.30
Lördag 11 augusti kl 08.30 – 18.00, gemensam buffé kl 19.00
Söndag 12 augusti kl 08.30 – 13.30

Deltagare

Konferensen är öppen endast för medlemmar i SPHK. Antalet deltagare i konferensen
är begränsat.
Man behöver inte vara uppfödare för att ha glädje av konferensen.
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Tidpunkt för anmälan och betalning

Till den 1 maj 2012 är 20 platser reserverade för medlemmar i respektive rasklubb
inom SPHK.
Anmälning och betalning ska vara SPHK tillhanda senast den 15 juni 2012.
I mån av plats är det möjligt att anmäla sig senare. Tilläggsavgift debiteras.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan görs via e-post till sphkkonferens@hotmail.se. Uppge följande uppgifter i
din anmälan:
• Namn
• Medlemsnummer i SPHK och vilken rasklubb du är medlem i
• E-postadress
• Telefonnummer
• Bostadsort
• Om du anmäler dig med eller utan logi samt om du önskar hyra lakan och handduk
• Eventuella önskemål om specialkost
All bokning av logi sker via SPHK, ingen bokning av logi ska ske direkt till kursgården. Antalet logiplatser är begränsat. Anmälan är bindande. Ingen återbetalning av
deltagaravgiften sker. Bekräftelse, program och deltagarlista skickas ut till anmälda
deltagare under juli månad per e-post.

Betalning

Betalning görs på SPHKs plusgiro 39 72 45-2. Ange namn och medlemsnummer på
din betalning.

Information

Vi reserverar oss för att ändringar av föredragshållare och program kan ske.
Frågor kan skickas per e-post till sphkkonferens@hotmail.se.

Välkomna!
Polarhunden 5/2011
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En otroligt spännande konferens är en aktivitet som redan har krävt många planeringstimmar för eldsjälarna i klubben, trots att den äger rum först i augusti nästa år. Och
låt er inte avskräckas av att det är en ”avelskonferens”, man behöver inte syssla med
avel och uppfödning för att delta och ha behållning. Mycket intressanta föredragshållare för oss grönlandhundfolk är på gång!

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Kari-Mette Sundal, 0730-234 063
kari-mette@telia.com

Vice ordförande

Monica Hjelm, 0152-183 85
irkes@allt2.se

Sofia och Helen tolkar efter Rufus av Wanvare på Koppången. [Foto: Anna Ouchterlony]

Nu måste den väl vara nära!?

Sekreterare
Harriet Svensson, 0670-311 15
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

Avelsrådet för grönlandshund

Hélène Ouchterlony, 08-570 275 65
frankochhelene@telia.com

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
marialutken@yahoo.se

Representant SPHK valberedning
Sofia Christensen

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning

Helene Ouchterlony (sammankallande)
och Lasse Hammarfalk
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Som säkert många andra undrar jag just nu vart
vinter och kyla tog vägen. Håller tummarna för att vi
inte behöver ställa in vår upptaktsträff på Koppången
i början på december.
Det puttrar i grytan, mycket är på gång. De senaste
veckorna har telefonsamtal och mail från rasklubbar,
distrikt och arbetsgrupper avslöjat att planeringen av
vinterns aktiviteter är i full gång i hela SPHK. Många
är engagerade i att arrangemangen ska bli lyckade.
Antalet ideella timmar som läggs ner är imponerande.
Tänk på det, innan ni fäller hårda ord och vass kritik
mot dom som offrar sin fritid för att det skall finnas
aktiviteter att delta i.
Vissa telefonsamtal har varit extra glädjande. Distrikt
har hört av sig för att få rasklubbens godkännande
av meriteringstillfällen på sina tävlingar. Med de nya
reglerna finns det möjlighet att meritera mot klockan
i 10 km 1-spann, och här finns ingen anledning att
begränsa antal tillfällen med hänsyn till antal startande och konkurrens. Så jag hoppas att så många
distrikt som möjligt utnyttjar denna möjlighet att få
startande på sina tävlingar! Min förhoppning är att
Dragprov 10, som är den lägsta kravet för bruksklass och certifikat på utställning, kommer att bli
inkörsporten för flera grönlandshundägare att delta
på SPHK´s aktiviteter och träffar.

I rasklubben är det Vinterträffen i Nederhögen vecka 3 som är mest i fokus just nu.
Arbetet med att sy ihop ett program har engagerat hela styrelsen plus några till som
ansvarar för banorna och genomförande av tävlingarna. Det blir både rasmästerskap,
Grönlandslöp och meriteringstillfällen. Men inte minst är det en vecka för att träffas,
köra och prata hund, utbyta erfarenheter och utrustningstips, grilla korv, lyssna på
föredrag, skratta och äta gott från vår berömda knytbuffé. Nederhögen är ett kanonställe där vi alla kan samlas under samma tak, mycket bra för både barn och vuxna.
Att vi inför den stundande säsongen har nya meriteringsregler har knappast någon
missat. Dom finns att ladda ner på hemsidan. Har du frågor ang. Reglerna så kontakta
vår tävlingssekreterare Harriet Svensson.
God Jul och Gott Slädföre på det Nya Året!
/Kari-Mette

Avelsrådet
Avelsrådet vill återigen uppmana alla grönlandshundsägare att höftledsröntga
sina hundar! Vi har påbörjat ett arbete med kartläggning av HD för att framöver
kunna stötta medlemmarna bättre när det gäller avelsdjur. Men för att de resultaten ska vara mera pålitliga och värdefulla, så krävs att även du som inte tänkt
att avla på din hund ser till att röntga den. Släkten är viktig!
Det vi kan konstatera är att det är för låg aktivitet på detta område. Enligt SKK´s
hunddatastatistik är det nu sju hundar som röntgats av de 36 som föddes 2009.
Det är fortfarande under 25% och det är inte bra! Vårt mål är att minst 60% av
hundarna ska röntgas.
Hittills i år har det bara registrerats 15 hundar, varav 7 är importer. Vi återkommer
i nästa nummer med lite mera aktuell statistik på vår ras. Vem som helst är välkommen att kontakta avelsrådet för diskussioner! Kontakta via mail eller telefon.
Helene: frankochhelene@telia.com, tel 0857027565
Maria: marialutken@yahoo.se, tel 053225236
Kari-Mette: kari-mette@telia.com, tel 073 023 4063
För avelsrådet
Hélène O
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Kallelse
SPHK´s rasklubb för grönlandshund kallar till årsmöte.
Lördag 21/1 2012 kl 17.00.
Plats: Nederhögens vildmarkscenter.
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner ska vara klubbens sekreterare tillhanda senast 31/12. Skickas till
Harriet Svensson Bok  Tullingsås 405 83392 Strömsund eller
harriet_83@hotmail.com.

Örni och Trygg busar

SPHK´s rasklubb för grönlandshunds träff i Orsa den 3-4
september 2011 sett ur Örnis perspektiv
[Lena Tano] Jag har ännu inte hunnit leva så länge men har redan fått
åka med min matte på en hel del äventyr. Här tänkte jag berätta lite om
min första grönlandshundsträff.
Vem är jag då? Jo mitt namn är Örni fast
i papperen står det att jag heter Tinas
Örnippaa. Ornippaa är grönländska och
betyder ”att komma till, att söka sig till för
hjälp” så matte tyckte det var ett passande
namn för en grönlandshund. Jag föddes
i Norge på Tinas kennel den 4 maj i år.

Paus i vårsolen Johnsgård 2011. [Foto: Maria Lütken]

58

Polarhunden 5/2011

Det hela började med en jobbig resa. Min
matte har flertalet gånger lurat in mig i
den där boxen på släpkärran med hjälp av
godis, det gjorde hon även denna gången
men sen fick jag åka hur länge som helst
där inne, visserligen fick jag komma ut
ibland när matte stannade men det var
såå tråkigt ändå!

Väl framme i Orsa var det ett himla ståhej
utanför. Hörde massor av andra hundar
och var riktigt nyfiken på vad som skulle
hända. Matte stökade runt ett tag innan
jag äntligen fick komma ut. Hon satte
fast mig i en kätting bredvid de andra
hundarna i min flock så att jag hade utsikt
över planen där det satt massor av andra
hundar! Det var hur spännade som helst
och jag förstod inte alls var Alma, som
satt bredvid mig, klagade på.
Matte sprang omkring och fixade med än
det ena och än det andra, jag satt mest och
intog alla nya intryck och funderade på
vad som skulle hända nu. Så småningom
Polarhunden 5/2011
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Jag fick åka med Diini i bilen ner till
en stor grusplan där matte plockade ut
mig, vi sprang tillsammans några vändor
fram och tillbaks över planen och jag
började fundera på om matte kanske fått
en knäpp? Varför vänder hon ideligen,
varför fortsätter vi inte bara att springa
rakt fram?

Max och Yr under pausen

kom matte och hämtade mig och Alma
samtidigt som de andra människorna
hämtade några av sina hundar. Det var
väldigt spännande för jag fick chansen att
träffa både yngre och äldre hundar.
Så började vi alla gå in i skogen efter en
fin stig, jag blev lite varm på vägen och
passade på att ta mig ett dopp vid en sjö
vi passerade tillsammans med några av de
andra valparna. Blev bra kompis med en
grabb som hette Trygg.
Efter ett tag kom vi fram till bortre änden
av sjön jag badat i. Där blev det paus och
jag passade på att leka med Trygg. De sa
att det bara skiljde 2 veckor mellan oss
men han var ju så liten? Lät honom i alla
fall tro att han vann ibland genom att
lägga mig på rygg för honom.
Så var det dags att ta sig hemåt igen, vi
trampade på bra och var snart hemma,
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matte satte fast mig vid kättingen igen och
jag somnade en stund. Lite senare kom
matte ut igen, nu var det något i görningen
för nu började hon dra fram den svarta
fyrhjulingen. Selar kom fram, de andra
hundarna selades och Trygg fick komma
och sitta bredvid mig på kättingen. Så
stack matte iväg med Pukak, Diini, Pukaks
bror Noel och hans son Zappa. Gud vad
fort de sprang och vad jag önskade att jag
fick följa med!! Dagen avslutades med lite
god mat och så fick jag sova i boxen. Det
var helt ok för nu var jag så trött efter en
lång dag.
Vaknade av att mattes kompis kom och
släppte ut mig på morgonen. Tydligen
så hade deras hundar sovit i mattes box
också så de tog ut alla hundar samtidigt.
Det var gott att få komma ut och sträcka
på sig. En liten stund senare kom matte
också ut men det var något speciellt med
matte idag, hon var lite konstig, nervös
sa hon.

Så gick vi fram till en farbror som hälsade
på mig samtidigt som det stod massor
av hundar och människor och tittade på
oss. Jag funderade lite på vad som var i
görningen men var lugn av att ha matte
bredvid mig. Vi sprang sedan lite och så
skulle jag tydligen stå still på rätt sätt,
matte hade tränat på detta tidigare med
mig så det kändes bra. Sen pratade domaren något om ”lovande valp” och så fick
jag fina rosetter av honom, en filt och en
säck foder.
Så fortlöpte dagen med att massor av hundar fick göra samma sak som jag fick börja
göra, även Diini, de sprang runt, skulle
stå fint och så gav domaren vissa av dem
rosetter. Jag orkade ärligt talat inte titta
på alla hundar hela tiden utan somnade
en stund där i bilen på min filt som jag
precis vunnit. Tillslut var människorna
klara med detta rosettutdelande och jag
och Diini fick komma tillbaks ”hem” till
de andra hundarna igen.

Örni själv

Ovan: Grillning av korv

Nedan: Tant Alma spanar på småbarnen

Matte var nu tydligen nöjd med dagen och
det verkade även de andra människorna
vara för alla började packa ihop och resa
hemåt. Det gjorde även vi. Väl hemma
igen var det så skönt att få krypa in i en
av kojorna fyllda med halm och sova en
stund. Vila huvudet efter alla nya intryck
helgen hade gett och istället blicka ut över
ängarna efter rådjuren som vi ibland ser

till där.
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Lennart Andersson med hungrig Nova! (notera tuggbenen i övre högra hörnet)

Ringsiderapport från Grönklitt
[Malin Sundin] Det är en helt annorlunda upplevelse att åka på en
utställning UTAN hund! Helt plötsligt så ser man allt på ett helt annat
sätt…

Det finns tid att titta på hundar, prata med
folk och helt enkelt bara betrakta det som
sker. Då jag bor bara minuter från Orsa
Grönklitt där grönlandshundarna hade
sin rasspecial så kändes det självklart att
åka dit och titta på alla fina hundar. Samt
fotografera dem såklart!
Missade dock första halvtimmen eftersom bedömningen började redan klockan
9! Det var hela TRE domare på plats för
att bedöma 20-talet hundar. Synd att det
var så få hundar att titta på bara! I och
för sig så kände jag igen de flesta ställarna
vid ringside, men nog kändes det som om
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det saknades några… Det är synd att inte
fler tar chansen att visa sina hundar för
en kunnig domare och som nu, blivande
exteriördomare! Domaraspiranterna
verkade kunniga och de pratade med
ställarna medan de kände igenom hunden
och förklarade vad de kände och tittade
på. Ett utmärkt tillfälle att lära sig mer
om anatomi.
Det är några saker sak som skiljer
grönlandshundsutställning mot siberian
huskyutställning som jag är mer van vid.
Folket, klädseln och ringsidepratet! Inte
för att jag påstår att huskyfolk är otrevliga

eller så, men hos oss så är det ett helt annat
“tävlingsinslag”. Där pratas det mer om
vilka hundar som inte borde vinna/få bra
kritik och framförallt vilka ägare som det
inte borde gå bra för… Det jag noterade
vid ringside på GRL-specialen var något
helt annat. Det var befriande att se! Friluftsklädda visare, kanske tom en kniv i
bältet, dålig koll på vad domaren vill se
och helt enkelt en avslappnad inställning
till visandet.
MEN, utställning är trots allt en “tävling” och det är som domaren påtalade,
synd att hundarna inte visas från sin bästa
sida de få minuter man ändå är inne i
ringen. Så lite träning innan man går in
i ringen är inte fel. Domaren tyckte jag
skulle ha kurs i visning nästa år, så vill
klubben så kan jag ha ett par minuters
introduktion till utställandets värld nästa
gång Ni är i Orsa!

Tre domare skötte förtjänstfullt bedömningen!
A-C Edoff, Christina Bjerstedt och
huvuddommaren Arvid Göransson

Så vi polarhundsägare har mycket att
lära av varandra! Tack för en trevligt
arrangerad utställning.

Nedan till vänster: BIR-tiken SIRMIQ TIGUAQ
AV WANVARE, ägare Gunilla Mellgren och Åke
Wedin
Nedan till höger: BIR:
SIRMIQ TIGUAQ AV WANVARE BIM: KALAALLIT’S GIMLI

Den sidan man ser oftast hos en draghund...
och en snygg sådan: KALAALLIT’S GIMLI,
ägare Maria Lutken
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SPHK´s rasklubb för grönlandshund inbjuder till
Grönlandshundmästerskapen och Grönlandslöpet

SPHK´s rasklubb för grönlandshunds
Vinterträff Nederhögens Vildmarkcenter

Nederhögens Vildmarkcenter 20-22 januari 2012

vecka 3 2012

Fredag 20/1

Grönlandshundmästerskapen, 2 x 30 km. Heat 1.
Klasser
Pulkastil: 1-4 spann. Detta är även meriteringstillfälle för grönlandshund,
alaskan malamute och samojed. Rasmästerskap och vandringspris till bästa
grönlandshundspann.
Släde: 4-spann och 6- till 8-spann: Ingen obligatorisk last. Rasmästerskap och
vandringspris till bästa grönlandshundspann. Öppet för dom polara raserna.
Meriteringstillfälle i slädhundstil, 2 x 30 km. Heat 1. (Körs utom
mästerskapen p.g.a. de nya meriteringsreglerna i slädhundstil) För
grönlandshund, alaskan malamute och samojed.
OBS! Nya vikter och max 6-spann för grönlandshund och alaskan malamute.

Lördag 21/1

Grönlandshundmästerskapen, 2 x 30 km. Heat 2.
Meriteringstillfälle i slädhundstil, 2 x 30 km. Heat 2.

Söndag 22/1

Grönlandslöpet 10 km. Slädhundsklass och pulkaklass 1-4 hundar.
Vandringspris till bästa grönlandshundspann. Öppet för dom polara raserna.
Meriteringstillfälle ingår i Grönlandslöpet: Dragprov 10: 1-spann
grönlandshund, alaskan malamute och samojed. Anmälan även på plats möjligt
utan förseningsavgift.
Anmälningsavgift tävlingar och meritering
Grönlandshundmästerskapen: 250:Meritering 2 x 30 km: 250:Grönlandslöpet: 100:Meritering 10 km 1-spann: 100:Betalas till plusgiro: 51 75 13 – 8
Efteranmälan 100 kr i förseningsavgift. (gäller ej Grönlandslöpet)
Utländska åkare betalar med kontanta pengar på plats!
Sista anmälningsdag: 13 jan. 2012. Anmälan till Ulla Lindroth Andersson,
kaptenU@telia.com Tel: 0171-57969 (kväll)
Har du frågor om meriteringsreglerna? Kontakta rasklubbens
tävlingsansvarige: Harriet Svensson Tel: 0670-31115,
E-mail: harriet_83@hotmail.com
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Program från och med måndag 16 jan. och under veckan till och med torsdag:
olika aktiviteter som gemensamma turer, tips och råd om utrustning och annat
som är bra att tänka på, omkörningsträning i spåren, filmkvällar, ringträning,
linsplitsning och hundprat dygnet runt!
Fredag:
Grönlandshundmästerskapen: 2 x 30 km, Heat 1 (Se egen annons)
Meriteringstillfälle i slädhundstil: 2 x 30 km, Heat 1. (Se egen annons)
Efter tävlingen: fri körning i spåren.
Utrustningsmässa och loppis, ta med sånt som någon annan kan ha nytta av.
Korvgrillning, klubben bjuder på korv.
19.00 Föreläsning av Håkan och Christina Nisula:
”Från Särna via Treriksröset till Kurravaara med samojedhundspann”
Lördag:
Grönlandshundmästerskapen: 2 x 30 km Heat 2.
Meriteringstillfälle i slädhundstil: 2 x 30 km Heat 2.
Efter tävlingen: fri körning i spåren.
17.00 Årsmöte
20.00 Knytkalas: alla tar med sitt bidrag till buffén!
Söndag 22/1
Grönlandslöpet 10 km. (Se egen annons)
Boende: Nederhögens Vildmarkscenter, självhushåll: 250:-/pers.natt, städ ingår.
Barn under 12 år 150:-/natt.
OBS! Boendet betalas kontant på plats. Tar ej kort, ta med kontanta pengar!
Långt till bankomaten…..
Inga hundar tillåtna på rummen. Finns möjlighet att ta in bur i vallaboden för
innehundar.
Anmälan boende senast 6 jan.:
Nicole Schwarz Mobil: 070-266 20 57 E-mail: zeckenzwecke@aol.com
Kom ihåg priser till prisbordet!
Alla välkomna önskar rasklubben för grönlandshund
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att ta fram ett gentest för att kunna se om en hund är bärare av sjukdomen. Mer information
kommer att läggas ut på klubbens hemsida.
SM i barmark genomfördes i Nybro i slutet av oktober med ett stort antal deltagande malamuter som alla visade upp rasen på ett utomordentligt fint sätt. Vi gratulerar alla deltagare
till väl genomförda tävlingar och riktar ett särskilt grattis till våra SM-medaljörer.

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

Mihakias Great Lionhearts McKan. [Foto: Alex Poulsen]

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, 070-689 48 83
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

66

Polarhunden 5/2011

Hej alla malamutevänner!
Nu har snart ännu ett år passerat och vi kan se tillbaka
på ett händelserikt år. När detta skrivs så har vi precis
genomfört årets malamutespecial i Sikfors, Piteå. Specialen började med ett klubbmästerskap på barmark och på
kvällen genomfördes ett medlemsmöte. På lördagen var
det utställning med 39 anmälda hundar där domaren PerHarald Nymark, Norge, dömde fram Night Trail Traces
Of The Magic Man till BIR och Cahppes Chakachatna
till BIM. Fullständiga resultat från klubbmästerskapet
och utställningen finner du på klubbens hemsida. I samband med utställningen genomfördes även mätning och
vägning av närvarande hundar för att vi ska kunna få
en nulägesbild av hur storleken på våra malamuter ser
ut idag och hur de ev. förändras över tiden. Tack till er
som ställde upp och mätte och vägde era hundar! Nästa
tillfälle blir i februari på Malamuteveckan i Ljungdalen.
På söndagen hölls en rasträff där frågor om bl.a. rasens
hälsa, valp- och dragprovsstatistik, RAS och polyneuropati diskuterades.
Rörande sjukdomen polyneuropati så har vi fått den glädjande nyheten att forskare i Sverige, Norge och Danmark
har lyckats hitta den genetiska orsaken till den ärftliga
sjukdomen hos alaskan malamute, och man arbetar nu för

Det vi närmast har att se fram emot nu är Snöträffen i Nornäs den 6-7 januari där det kommer
att arrangeras meriteringstillfällen för dragprov 10 och dragprov 60. Detta blir första tillfället
där våra nya meriteringsregler tillämpas och vi vill uppmana samtliga medlemmar att ta del
av dessa på SPHK’s hemsida. Fortsatt gäller att det krävs godkänt dragprov 60/100+ för att
erhålla titeln SE UCH (svensk utställningschampion) men från och med nästa år finns det två
valörer på dragprovet; 1:a pris och 2:a pris och du behöver antingen ett 1:a pris eller två 2:a
priser för erhållande av utställningschampionatet (utöver tre certifikat). Gå in på klubbens
hemsida för en fullständig lista över godkända meriteringstillfällen.
I februari v. 6 arrangeras Malamuteveckan i Ljungdalen där det kommer att genomföras såväl
meriterande dragprov som lättsamma dragturer. Det kommer att hållas föredrag och den som
är ny kan få hjälp med att komma igång med dragträningen. Vill du hjälpa till under veckan
eller har du förslag på aktiviteter, stora som små, så kontakta gärna Sandra Ohlsson. Lördagen den 11 februari hålls klubbens årsmöte i Ljungdalen och motioner ska vara sekreteraren
tillhanda senast den 13 januari. Mer information om Malamuteveckan och årsmötet hittar
du på klubbens hemsida. Alla årsmöteshandlingar (valberedningens förslag till ny styrelse,
inkomna motioner, rapporter m.m.) kommer att läggas ut på hemsidan 3 veckor före årsmötet.
Veckan efter Malamuteveckan, den 18-19 februari, så arrangerar klubben SHAM-draget
och eftersom det är en stor och viktig inkomstkälla för klubben med normalt ett stort antal
deltagande spann (av samtliga fyra raser) så kommer dragsektionen att behöva hjälp av ytterligare funktionärer. Ta kontakt med någon ur dragsektionen om du kan tänka dig att hjälpa
till, kontaktuppgifter finner du på hemsidan.
Håll även utkik på hemsidan efter träffar som anordnas runt om i vårt avlånga land. Planerar
du en träff så skicka gärna ett meddelande om det till webbis så lägger hon ut det på hemsidan.
Styrelsen önskar alla medlemmar
God jul och ett Gott nytt malamuteår

Malamute ägare se hit! Glöm inte att anmäla dig!
Om du inte har anmält dig till Malamuteveckan och/eller Shamdraget är det
hög tid nu! Mer info om anmälan, träffarna och meritering finns på klubbens
hemsida.
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insändare

insändare
En rasklubb i behov av förändring
Av Fredrik Öström

Rasklubben för alaskan
malamute är i stort behov
av förändring. Såväl meriteringssystemet som beslutsprocessen inom klubben
gynnar idag främst de som
bor i en viss del av landet.
Eftersom vi bor i ett avlångt land och alla betalar
samma medlemsavgift anser jag att det är dags att
decentralisera rasklubben
så att alla medlemmar får
liknande förutsättningar,
oavsett hemadress.
Var finns underlaget till de
nya meriteringsreglerna?
För att bättre kunna förstå
det resonemang som ligger
till grund för de nya meriteringsreglerna har flera av
oss medlemmar efterlyst ett
skriftligt material där de argument som ligger bakom
regelverket presenteras. Vi
utgår från att rasklubben i
det viktiga arbetet med att
utforma nya meriteringsregler har varit noga med
att dokumentera sina argument och utvärderingar?

legat till grund för dialogen
på mötena. Aldrig tidigare
har SPHK:s rasklubb för
alaskan malamute haft så
genomarbetade och bland
medlemmarna välförankrade meriteringsregler.”
Trots detta uttalande har vi
fortfarande inte fått tillgång
till någon skriftlig utvärdering. Det är nu tre månader
sedan vi skickade en förfrågan till styrelsen om att få
ta del av detta beslutsunderlag. Jag och många med
mig upplever tvärtemot vad
styrelsen skriver att de nya
meriteringsreglerna är långt
ifrån välförankrade i klubben. Enligt den befintliga
röstlängden var endast 10
% av klubbens medlemmar
på årsmötet när beslut om
dessa regler fattades.

Då rasklubben trots våra
förfrågningar varken har
förmedlat något skriftligt
argumentationsunderlag
eller utvärdering har jag
valt att själv göra en analys
av den statistik gällande
I det justerade protokollet meritering som finns på
från arbetshelgen i juni rasklubbens hemsida. Vid
2011 skriver styrelsen:
en närmare granskning
blir denna statistik mycket
”All statistik från tidigare intressant.
prov har utvärderats och
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Vad säger meriteringsstatistiken?
Från statistiken framkommer att det varit 273 unika
individer som startat någon
form av meritering mellan
2007 och 2010. Det finns
49 kennlar med registrerade
starter under denna period
och av dessa står 7 kennlar
för 33 % av de unika individer som har deltagit. Det
har totalt gjorts 524 starter
från 2007 till 2010 och av
dessa står samma 7 kennlar
för 50 % av gjorda starter.
Ser vi på svenskregistrerade
malamuter står 2 svenska
kennlar och deras hundar
för 24 % av alla starter.
När 7 av 49 kennlar står
för så stor andel som 33
% av samtliga hundar som
startat och för 50 % av alla
starter som gjorts, varför
anser rasklubben att det
svenska meriteringssystemet fungerar så bra? Jag
utgår från att de tycker att
systemet fungerar bra eftersom de nya meriteringsreglerna som skall träda i kraft
2012 inte innehåller några
förändringar som kan anses
vara gjorda för att locka fler
att meritera sina hundar.

Varför är styrelsen nöjd
med ett system som lockar
så få?
Under den debatt som pågått inom rasklubben i
flera månader har jag från
styrelsens sida endast hört
hur nöjda de är med meriteringsstatistiken. Detta
trots att så få kennlar står
för så stor del av alla gjorda
starter. Själv tolkar jag statistiken som att merparten
av klubbens medlemmar
inte är intresserade av att
meritera sina hundar enligt
det sätt som meriteringen
ser ut idag. Detta har fått
mig att fundera på om provens geografiska belägenhet
kan utgör ett problem. Kan
det vara så att om inte bor i
Dalarna eller Jämtland, där
meriteringsproven oftast
anordnas, har man inte
samma förutsättningar att
delta? Eller är det kanske
bara en slump att de två
svenska kennlar som står
för 24 % av alla starter har
sin hemadress i DalarnaJämtland?
Lever klubben upp till sina
målsättningar?
Enligt RAS har rasklubben
till uppgift att ”verka för
utveckling till praktiskt
bruk av rasen som bland
annat draghund” samt
att ”bevara och utveckla

rasens specifika egenskaper”. På vilket sätt arbetar
rasklubben rent praktiskt
för att utveckla bruket av
malamuten som draghund?
Med tanke på att så få meriterar sina hundar, borde
inte rasklubben då känna
att det är dags att tänka om
och dags att se över klubbens meriteringssystem?
Kanske finns anledning att
fråga medlemmarna om de
kan förslå någon typ av förändring som skulle få fler
att meritera sina hundar?
Det är trist att läsa på
en undersida till SPHK:s
hemsida att ” Endast en
liten del av hundarna tränas regelbundet och därför
försöker rasklubben stimulera allt fler malamuteägare
att aktivt arbeta med sina
hundar.” Vad finns det
för underlag till ett sådant
uttalande? Tror rasklubben att bara för att många
medlemmar väljer att inte
meritera sina hundar, att de
heller inte arbetar med sina
hundar hemma? Jag vill påstå att detta antagande inte
stämmer. Jag vet att jag och
många andra medlemmar
tränar våra hundar i drag
men trots det väljer vi att
inte delta i klubbens meritering olika anledningar.
Om styrelsen är nyfiken på
varför får ni gärna delta i

den diskussion som förs på
klubbforumet.
Sverige är fantastiskt – eller?
Den amerikanska rasklubben för alaskan malamute,
AMCA, kritiserar i sitt brev
till den svenska rasklubben det ensidiga fokus på
hastighet som genomsyrar
det svenska meriteringssystemet. När den svenska
rasklubben väljer att nonchalera brevet från AMCA
bör man ha i åtanke att
det var så sent som 1979
som den första malamuten
kom till Sverige. I Sverige
vill man gärna vara bäst
på allt men kanske finns
anledning att visa en smula
ödmjukhet? Klubbens sekretare påstod under ett
möte i Piteå i somras att
Sverige är bäst i världen på
meritering. Hur tänker han
då? Hur kan Sverige vara
bäst på meritering när så
få hundar meriteras? Och
hur kan man påstå att den
svenska rasklubben är bäst
på meritering när det inte
finns någon utvärdering
bevarad där man kan läsa
vilka effekter meriteringssystemet har haft för rasen?
Utan en noggrann utvärdering bör man väl akta sig
för att dra några slutsatser?

Polarhunden 5/2011

69

insändare
Ett centraliserat meriteringssystem
Under säsongen 20112012 finns 5 (kanske 6)
meriteringstillfällen för
malamuten. Av dessa ligger 5 söder om Östersund.
Eftersom klubben ska verka
för att bevara rasens specifika egenskaper undrar
jag varför de 5 fastslagna
meriteringstillfällena är
geografiskt lokaliserade
till sydliga breddgrader
där klimatet är betydligt
mildare än uppe i norr.
Varför har inte klubben fler
meriteringstillfällen i den
nordliga lapplandsfjällen,
där man kommer betydligt
närmare det klimat som vår
ras är ämnad för?
Tyvärr är vår klubb centraliserad både vad gäller
meriteringsmöjligheter och
årsmöten. För dem som
inte bor nära Dalarna eller Jämtland, där samtliga meriteringsprov som
rasklubben ansvarar för
anordnas, innebär ett aktivt engagemang i klubben
väldigt stora utgifter.
Den krassa ekonomiska
verkligheten
För att ta som exempel:
En resa från Kiruna till
Dalarna kostar ca 2700
kr i bensinpengar tur och
retur. Dessutom tar färden
15 timmar i bil enkel väg.
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insändare
Detta innebär att om meriteringen är på en lördag,
måste en medlem som bor
i Kiruna ta ledigt från jobbet på fredag och det finns
en stor risk att han/hon
även måste ta ledigt halva
måndagen för att kunna
orka med både hemfärd
och arbete. Så förutom
2700 kr till bensin, förlorar
medlemmen även minst en
dagsinkomst. Det skulle
sammanlagt innebära en
kostnad på omkring 4000
kr för att åka ner och meritera, och då har jag inte tagit med i kalkylen vad mat
och husrum kostar. Betänk
nu att även rasklubbens
årsmöte under 4 av de senaste 5 åren har arrangerats
i Särna i Dalarna och om
jag under dessa år har velat
delta på dessa årsmöten har
jag varit tvungen att lägga
ut samma summa (4000kr)
för att resa till årsmötet.

i Dalarna blir motsvarande
kostnad under fyra år kring
4500 kr, och då har jag
tagit i och uppskattat att
man behövt köra 45 mil
tur och retur. Är man hemmahörande i Dalarna behöver man kanske inte lägga
pengar på logi utan kan
bo hemma, vilket minskar
utgifterna ytterligare.

Under fyra år måste jag
alltså ha råd med att lägga
ut ca 32000kr enbart på
resor för att kunna rösta
på årsmöten och för att ha
samma möjligheter som de
som bor i Dalarna att meritera mina hundar.

En oförståelse styrelse
En återkommande fras jag
fått höra från styrelsen, och
från personer inom klubben
som är bosatta i DalarnaJämtland, är att ”kom till
årsmötet om du vill vara
med och påverka klubben!”
För mig är denna kommentar som ett slag i ansiktet
eftersom det visar på en
total oförståelse för andras
situation. Hur skulle ni som

Jämför dessa kostnader
med hur det ser ut för dem
som bor i Dalarna. För en
person som bor i Borlänge

Med tanke på att Kiruna är
den ort i Sverige som kanske erbjuder bäst möjligheter för en malamuteägare
att under en stor del av året
arbeta med sina hundar i ett
klimat som påminner om
rasens ursprungsområde i
Alaska, är det ganska trist
att den som valt att ha sin
kennel och uppfödning i
Kiruna, är den medlem som
förmodligen har sämst möjligheter att delta i demokratiska beslut och meritering
inom klubben.

bor i Dalarna känna om vi
vände på steken och placerade årsmötet och majoriteten av meriteringstillfällena
uppe i Kiruna? Är det då
verkligen rimligt att förutsättningar för att kunna
påverka beslut och delta i
meritering ska vara så olika
för klubbens medlemmar,
beroende på var i landet
man bor? Hur demokratisk
är vår klubb egentligen
när denna centralisering
existerar och skapar sämre
förutsättningar för de som
bor geografiskt ”fel” i vårt
land? Är det inte dags att
vi gör det möjligt för alla
medlemmar att både meritera hundar och delta
på årsmöten oavsett var i
Sverige man bor? Varför
inte lyssna till AMCA som
har ett decentraliserat meriteringssystem som passar
alla och som kan genomföras på valfri plats? Och
varför inte lyssna på de
medlemmar inom klubben
som föreslår att man ska
genomföra årsmötet per
telefon och ge medlemmar
möjlighet att rösta via brev
eller ombud?

kreterare samt en ledamot
bor i Dalarna-Jämtland?

som har diskuterats på
medlemsmöten, så att de
som inte har möjlighet
att närvara får kunskap
om vad som diskuterats
och därmed har en möjlighet att påverka.

Decentralisera och demokratisera
Jag tycker det är hög tid att
den svenska rasklubben för
alaskan malamute tar steget
in i den moderna, demo- • Genom att rasklubben
gör sitt bästa för att
kratiska världen. Denna
lyssna på och ta till sig
förändring kan se genom
av de åsikter som finns
följande steg:
inom klubben. Detta kan
• Genom att rasklubben
göras genom att styrellyssnar på den kritik
sen omgående deltar i
som AMCA riktat mot
den diskussion som förs
rasklubbens meriteringspå klubbens officiella
system och öppnar upp
diskussionsforum. Hitför meritering som ej är
tills har vår ordförande
fokuserad på hastighet.
valt allt inte delta alls.

• Genom att rasklubben • Genom att rasklubben,
skapar meriteringsmöjtillsammans med medligheter som inte enlemmarna, skapar en
bart gynnar de som är
klubb som är lika tillhemmahörande i en viss
gänglig och meningsfull
del av landet utan ger
för alla, oavsett var i
samma förutsättningar
Sverige man bor.
för alla.


• Genom att rasklubben
skapar praktiska möjligheter för alla medlemmar att delta och rösta
på årsmötet, oavsett i
vilken del av landet man
bor.

Intresset för de förslag vi
framfört till styrelsen har • Genom att rasklubben
informerar om viktiga
varit minst sagt svalt. Kan
beslut i god tid innan
det möjligen bero på att
beslut fattas och inforrasklubbens ordförande,
merar om vilka frågor
sekreterare, meriteringssePolarhunden 5/2011
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ner massor med tid (semester, resor, samt
egna pengar i form av maskininköp, slitage
på maskiner m.m.) på att anordna meriteringstillfällen. Det finns inget som hindrar
någon att göra motsvarande i norra Sverige.
Rasklubben ska enligt stadgarna anordna
meriteringstillfällen och vi har en dragsektion bestående av medlemmar som ideellt tar
hand om detta. Det finns inget som hindrar att
medlemmar i norra Sverige är medlemmar i
dragsektionen eller på egen hand arrangerar
meriteringstillfällen. Rasklubben kan inte
begära att dagens medlemmar i dragsektionen
ska bekosta resor från mellansverige upp till
Kiruna för att arrangera meriteringar. Klubben betalar inte ut reseersättning (det får de
inte idag) för det klarar tyvärr inte klubbens
ekonomi och det går heller inte att lägga
kostnaden på anmälningsavgiften som redan
anses som (för) hög av en del. Däremot ställer
både dragsektionen och meriteringssekreteraren upp med råd och stöttning om någon
vill anordna ytterligare meriteringstillfällen
utöver de redan existerande.

enligt medlemsförteckningen uttagen i februari 2010 så bor det 1 medlem i Kiruna.
Närmaste medlem finns i Malmberget 12,5
mil bort, nästa i Överkalix 24,4 mil bort, sen
Gunnarsbyn 28,1 mil… 6 medlemmar inom
30 mil, 20 medlemmar inom 40 mil. Avstånd
enligt hitta.se. ska man se på tillgängligheten
kanske en ort något söder om Kiruna skulle
vara det bästa?
På rasspecialen i Piteå i år så var det en
majoritet av hundar från södra och mellersta
Sverige på rasmästerskapet i barmark och på
utställningen. På medlemsmötet samt rasträffen var det en majoritet av medlemmar från
södra och mellersta Sverige.
Ett slag i ansiktet att få uppmaningen att
komma på årsmötet? Med tanke på att det är 8
mil längre för Fredrik att åka till Ljungdalen,
där senaste årsmötet var, från Bureå där du
och din sambo Marit Kangas bor, gentemot
sträckan till ert fritidshus som ni skriver
om på hemsidan så torde inte sträckan vara
avskräckande att åka en gång per år. (guidemichelin.com) Dessutom kan ni delta på
meriteringar, föreläsningar, utställning och
mycket mer i samband med årsmötet.

Är det praktiskt och ekonomiskt möjligt
att ha meriteringar i norra Sverige?
• 2008 kom det 3 svenska spann och meriterade i Jukkasjärvi på 2x3 mil.
• 2009 kom det 1 svenskt spann och meriterade i Arvidsjaur på 2x3 mil. (2 svenska
spann på miltesten)
• 2010 var det inget malamutespann anmält
och meriteringen i Arvidsjaur på 2x3 mil
ställdes in. (1 svenskt spann på miltesten)
Arrangörerna har därefter tröttnat på att engagera sig p.g.a. lågt intresse från medlemmarna
i norra Sverige att meritera och kommer,
tyvärr, inte att arrangera något meriteringstillfälle i vinter.
Kiruna är ett bra ställe för att anordna
ett meriteringstillfälle klimatmässigt, men

Närvaro på möten via telefon?
Angående det förslag som ni lämnade in
till rasklubbens arbetshelg för alla förtroendevalda angående närvaro på möten via
telefon så togs detta upp, men underlaget var
ofullständigt så vi svarade med några frågor
som vi ännu inte har fått något svar på av
Fredrik. Om det finns en fungerande teknisk
lösning så var arbetshelgen positivt inställd
till att prova möjligheten på medlemsmötet
som var i Piteå.
Visst skulle vi kunna byta meriteringssystem efter 2017, om medlemmarna så önskar,
men att byta till AMCAs turmeriteringssystem är nog inte ekonomiskt försvarbart för
de flesta medlemmarna då jordbruksverket
ställer krav på veterinär närvaro på vissa av

Svar till Fredrik Öström
Alla medlemmar har samma förutsättningar
att engagera sig och skapa meriteringstillfällen. Södra delen av landet är missgynnad
p.g.a. historiskt snöfattiga vintrar.
Det är inte rasklubbens argument som ligger till grund bakom meriteringsreglerna,
utan det är de medlemmar som har engagerat sig vars argument ligger till grund för
meriteringsreglerna. Rasklubben består av
medlemmar och de är de medlemmar som
engagerar sig och framförsina argument när
saken behandlas vars argument ligger till
grund för meriteringssystemet. Nu har vi
ett meriteringssystem som är fastslaget till
2017 och nu får vi anpassa oss efter dessa så
länge de gäller.
Vad säger meriteringsstatistiken?
Det finns enligt rasklubbens efterforskningar,
såvitt vi vet, inte något land i världen som
har prövat en så hög andel av malamutepopulationen i någon form av dragprov som vi
i Sverige. Det gör oss bäst i världen! Därmed
inte sagt att rasklubben inte önskar att ännu
fler provar sina hundar på dragmeritering.
Att två kennlar står för stor andel av de
prövade hundarna kan bero på att de har och
behåller många hundar själva, som de sedan
prövar, samtidigt som de uppmuntrar sina
valpköpare att pröva sina hundar. Ser man till
den statistik som finns att tillgå på AMCA:s
hemsida beträffande de amerikanska dragproven kan man även där se att vissa kennlar/
uppfödare är tongivande.
Gynnas vissa områden framför andra?
Rasklubben består av dess medlemmar och
det är medlemmarna som skapar aktiviteterna
oavsett i vilken del av landet man bor i. Att
flera av meriteringstillfällena ligger i norra
Dalarna beror på att ett gäng eldsjälar lägger
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de amerikanska meriteringssätten. Rasklubben har haft en dialog med jordbruksverket
i den frågan. Kostnaden för en veterinär är
13 860,-/dygn under veckotid samt 15 840,-/
dygn under helger. Ska en enskild medlem
bära den kostnaden för att meritera sina
hundar? Vi måste rätta oss efter gällande
djurskyddsregler.
AMCAs system tillåter även meriteringar
vid tävlingar (7 av 11 sätt att meritera enligt
AMCAs regler innehåller tävling utan vikt
och höga hastigheter) och det är kanske de
som avses? Slädhundstävlingar arrangeras
det från Dalarna och norrut varje vinter i
Svenska Draghundsportförbundets regi så
den meriteringsmöjligheten finns redan idag.
Det är bestämt i stadgarna när handlingarna
inför årsmötet ska vara publicerade. Tar man
meriteringssystemet som ett exempel så var
det en följetång på flera år. Först i en arbetsgrupp, det diskuterades på medlemsmöten,
det skrevs i Polarhunden m.m. för att sedan
komma upp på årsmötet.
Visst kan rasklubben bli bättre på att informera och det är något som vi har jobbat
på i ett par års tid, men det kan fortfarande
bli bättre. Viktiga beslut har det dock informerats om i god tid. Vi önskar att gensvaret
från medlemmarna var tydligare när man har
efterfrågat material t.ex. bilder till exteriördomarkompendiet kom det inte in en enda bild
från rasklubbens medlemmar.
De förtroendevalda är närvarande på klubbens forum och svarar i mån av tid så snart
som möjligt. Kom ihåg att det är ideellt
arbete. Vi gör så gott vi kan.
Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan
malamute.
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TANKAR OM DOMARKONFERENSEN 2010
Av Marit Kangas
SPHK:s Domarkonferens
är en av de viktigaste
händelserna som påverkar
våra rasers framtid. Genom
mötet med domare ges
rasklubbarna möjlighet
att styra respektive ras i
en viss riktning. Eftersom
SPHK är en demokratisk
organisation bör de
åsikter som presenteras
på konferensen vara väl
förankrade bland klubbens
medlemmar. I dokumentet
från Domarkonferensen
2010, och särskilt i texten
om siberian husky, har
författarna valt att
uttrycka extrema åsikter
som inte speglar den bredd
och de olika synsätt som
finns inom klubben. I vissa
uttalanden angriper man
enskilda uppfödare och
bryter därmed mot SKK:s
grundregler.
Efter att ha läst texten
”SPHK:s Domarkonferens
i Trängslet 2010”, och särskilt den del som handlar om
siberian husky, har jag några
frågor och kommentarer
till de som författat och
godkänt detta dokument.
Först undrar jag vilka som
har möjlighet att delta i
Domarkonferensen? Är den
öppen för alla uppfödare
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som är intresserade att
medverka med någon
av sina hundar, eller får
man bara delta om man
blir inbjuden? Om man
blir inbjuden, på vilka
grunder görs då denna
inbjudan? Vem väljer ut
presentationshundarna?
Eftersom det dokument
som Domarkonferensen
resulterar i är av stor
vikt för rasens framtida
utveckling undrar jag hur ni
går till väga för att försäkra
er om att det som står
i dokumentet verkligen
är åsikter och beslut som
är väl förankrade bland
klubbens medlemmar?
Nedsättande kommentarer
mot enskilda medlemmar
av SKK
Jag läser i den del av dokumentet som handlar om
siberian husky att ”Ras
klubben har noterat att
extrema showhundar
plockar BIR och BIS-place
ringar på Kennelklubbens
och Länsklubbarnas utställningar.”
För mig känns det väldigt
obehagligt att man i ett
officiellt dokument uttalar
sig så nedsättande om
specifika hundar. Den som
följer utställningsresultaten

i t.ex. Hundsport kan ju
ganska lätt gissa sig till vilka
hundar som pekas ut som
”extrema showhundar”
av rasklubben, eftersom
man vet vilka hundar och
kennlar som vinner mest.
Eftersom detta uttalande
ingår i ett officiellt dokument undrar jag om SPHK
anser att det är OK att peka
finger mot enskilda hundar
och kennlar? Eftersom
det är utbildade och
erfarna domare som har
belönat dessa ”extrema
showhundar” på officiella
utställningar är texten
dessutom en skarp kritik
från SPHK gentemot dessa
domare. Dessa domare
har alltså haft helt fel i sin
bedömning? De personer
som författat dokumentet
anser sig veta betydligt
bättre?
Varför begränsa genpolen
ytterligare?
Jag är medlem i rasklubben
för alaskan malamute och
när jag tänker på min ras
från ett avelsperspektiv
anser jag att det enbart är
positivt om genpolen är
så bred och varierad som
möjligt. Jag sätter ej etiketter på hundar från olika
kennlar baserat enbart på

exteriör eller stamtavla,
utan försöker istället
att skapa mig en mer
balanserad bild där jag
väger in faktorer som
hälsa, temperament och
arbetsegenskaper. Från min
egen erfarenhet vet jag att
hundar från målinriktade
dragkennlar ibland saknar
de egenskaper man önskar
hos en arbetande polarhund
medan dessa egenskaper
ibland istället går att finna
hos hundar från kennlar
som av vissa förmodligen
skulle betraktas som
utställningskennlar. Detta
visar på att etiketter
som ”showkennlar” och
”dragkennlar” skapar
begränsningar snarare än
möjligheter och jag tror
därför att man i såväl det
individuella avelsarbetet
som i det större arbetet
inom klubben skulle nå
bättre resultat om man
tillämpar ett bredare
perspektiv som inkluderar,
snarare än exkluderar.
Tveksamma formuleringar
i offentliga dokument
Att utställning är en del av
uppfödarens arbete tror
jag de flesta håller med om.
Tyvärr upplever jag ändå att
utställning många gånger
anses som något fult inom
SPHK, särskilt när en hund
eller kennel börjar vinna i

större sammanhang. Denna
trista attityd exemplifieras
genom de uttalanden som
rasklubben för siberian
husky gör i dokumentet
från Domarkonferensen
2010.
Även inom rasklubben för
alaskan malamute har man
uttalat sig nedvärderande
om ”fluffiga showhundar”
i ett officiellt dokument
för rasen. I RAS kan
man läsa: ”På senare tid
har framförallt hundar
från sydligare länder
uppmärksammats med en
icke rastypisk, lång, fluffig
”showdog” päls som ser
snygg ut men som inte är
förenlig med ett polart
klimat.” När jag läser
detta undrar jag vad en
”showdog” är? Och vem
har rätt att sätta denna
etikett på andras hundar?
Hur en ”showdog päls”
ser ut har jag absolut ingen
aning om.
Vi d a r e i t e x t e n f r å n
Domarkonferensen 2010,
i delen som handlar om
siberian husky, kan man
läsa att ”En hund som
är 49cm har (däremot)
inte möjlighet att fungera
fullt ut som slädhund.”
Vad baserar rasklubben
detta påstående på? I den
svenska rasstandarden

står det att mankhöjden
för rasen är mellan 5360cm för hanhund och
51-56cm för tik. I den
amerikanska standarden
finns en övre höjdgräns
som diskvalificerar hanar
och tikar som är högre
än 59.69cm, respektive
55.88cm. Någon diskvalificerande lägre gräns finns ej.
Självklart skall rasklubben
värna om de mått som anges
i standarden, men författarna väljer att gå betydligt
längre när de påstår att
en hund som är mindre än
49cm ej kan fungera fullt
ut som slädhund. Gör man
ett sådant påstående bör
man givetvis hänvisa till
vetenskapliga bevis.
Domarkonferensen bör bli
mer demokratisk
Eftersom det inom SPHK:s
fyra raser uppenbarligen
finns skilda uppfattningar
om vilken typ av hund som
bäst motsvarar standarden
anser jag att det vore
exempel på en betydligt mer
demokratisk inställning
om rasklubbarna bjöd
in representanter från
dessa olika grupper till
Domarkonferensen. De
presentationshundar som
visas skulle då representera
den bredd som finns inom
raserna och även bättre
representera de åsikter
Polarhunden 5/2011
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som finns bland SPHK:s
medlemmar. Domarkonferensen spelar en viktig roll
när det gäller att styra en ras
i en viss riktning. Eftersom
SPHK är en demokratisk
organisation, borde då
inte dessa viktiga ställningstaganden som presenteras på konferensen, om
i vilken riktning man vill
föra en ras, baseras på
demokratiska beslut fattade
av klubbens medlemmar?
Om en styrelse har som
öppen målsättning att
motarbeta de uppfödare
som utanför eller innanför
SPHK föder upp vad styrelsen anser vara ”extrema
showhundar”, borde man
då inte informera om denna
avsikt, så att medlemmarna
får vara med och bestämma
om det verkligen är i
den riktningen man vill
gå? Inom flera andra
rasklubbar inom SKK finns
möjlighet för medlemmar
att skicka in förslag på
vilka hundar som skall
visas på domarkonferensen.
Varför har SPHK inte
samma system och samma
öppenhet? Jag har inte sett
någon uppmaning från
rasklubben för alaskan
malamute eller siberian
husky om att styrelsen
önskar förslag på vilka
hundar som skall visas
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på Domarkonferensen.
En uppfödare jag talat
med berättar att hennes
man blev uppringd av
rasklubben endast en
vecka före konferensen,
och det var därför en ren
tillfällighet att han hade
möjlighet att medverka. Att
man bjuder in uppfödare
med så kort varsel tyder
på dålig framförhållning
och planering. Varför blev
inte fler uppfödare och
hundägare ombedda att
låna ut hundar? Varför
gick man inte ut med en
inbjudan och information
i Polarhunden? Varför
inte skapa ett större
engagemang hos SPHK:s
medlemmar kring denna
viktiga konferens?

måtten. Den utvalda hanhunden avviker mer än
15 % i vikt, trots att han
motsvarar idealhöjden
exakt. Om rasklubben hade
bjudit in fler hundar till
konferensen, från kennlar
där större en variation finns
representerad, hade man
förmodligen funnit hundar
som motsvarar önskvärda
mått i såväl vikt som höjd.
Eftersom många inom
rasklubben för alaskan
malamute under det senaste
året har uttryckt farhågor
om att rasen håller på att
utvecklas till en lättare
hund, mer lämpad för sprint
än för frakt (på grund av
meriteringsprovens fokus
på hastighet) bör rasklubben
givetvis måna om att på
domarkonferensen visa
Gör vägning av hundar till hundar som motsvarar de
en del av konferensen
idealmått som anges i stanJag har inget att anmärka på darden.
de två fina malamuter som
visas i bild i dokumentet Inför framtida domarfrån Domarkonferensen konferenser förslår jag att
2010, annat än att den det blir rutin att väga
hanhund som valts ut är o c h m ä t a d e l t a g a n d e
64cm hög och väger 33kg, hundar för att domarna
vilket är 6kg (!) mindre skall kunna skapa sig en
än vad som är önskvärt bättre uppfattning om
för en hanhund av rasen hur idealvikten översätts i
alaskan malamute enligt rörelser och exteriör hos en
standarden.
rastypisk hund. Eftersom
I dokumentet från kon- rasklubben i flera år har valt
ferensen nämner författarna att fokusera på hastighet
att malamuten får avvika i sina meriteringsprov
+/- 10 % från de ideala (trots att detta ej är en

rastypisk egenskap enligt
standarden) borde det vara
angeläget för rasklubben
att, som en motvikt till
d e s s a h a s t i g h e t s p r o v,
under Domarkonferensen
särskilt värna om de egenskaper som särskiljer malamuten från sina lättare och
snabbare kusiner.
Otillräcklig benstomme
anges i rasstandarden som
ett allvarligt fel. SPHK bör
värna om sitt förhållande
med omvärlden.

framgångar vid större
arrangemang med att
uppfödarna till dessa
hundar ej är medlemmar av
SPHK? Självklart måste det
vara så att SPHK:s etiska
regler sträcker sig längre
än enbart inom klubben?
Eller menar SPHK att
man INOM klubben ej
får misskreditera någons
arbete genom orättfärdig
offentlig kritik, medan man
mot uppfödare som står
UTANFÖR klubben får
uttala sig som man vill?

Slutligen vill jag nämna
SPHK:s etiska regler där Oavsett hur det ligger till
man kan man läsa följande: med SPHK:s etiska regler
är såväl SPHK som de
• Kritik som riktas mot uppfödare som står bakom
någon inom SPHK ska flertalet av de ”extrema
vara saklig och väl under- showhundar (som) plockar
byggd. Kritiken ska inte BIR och BIS-placeringar
misskreditera någons på Kennelklubbens och
person eller arbete genom Länsklubbarnas utställorättfärdig offentlig kri- ningar” medlemmar av
SKK och enligt SKK:s
tik
• Att respektera varandra grundregler får man ”inte
och vårt arbete med de uttala sig nedsättande
fyra polara raserna om det om enskild medlem.” Jag
sker i enlighet med gäl- betraktar de åsikter som
uttrycks i texten om sibelande rasstandard.
rian husky från DomarJag tar för givet att för- konferensen 2010 som
fattarna som skrivit tex- nedsättande uttalanden
ten om siberian husky i om enskilda medlemmar i
dokumentet från Domar- SKK, eftersom man i texten
konferensen 2010 inte kritiserar resultatet av deras
försvarar sina negativa avelsarbete. Jag tror inte
uttalanden om ”extrema att någon uppfödare inom
showhundar” som rönt SKK, oavsett inriktning, blir

glad över att få sina hundar
offentligt omskrivna som
”extrema”. Så länge ingen
missköter sina hundar eller
bryter mot SKK:s regler,
anser jag att SPHK bör ha
som policy att visa respekt
gentemot andra uppfödare
i deras arbete. Jag föreslår
därför att SPHK ser över
sina formuleringar i texten
från Domarkonferensen
2010.
Nya rutiner inför nästa
domarkonferens
Min slutsats är att SPHK i
god tid före nästa domarkonferens bör se över sina
rutiner så att detta viktiga
arrangemang i framtiden får
en djupa-re förankring i den
demo-kratiska processen
- både genom att man
skapar en ökad transparens
kring förberedelserna inför
konferensen och genom
att de hundar och åsikter
som presenteras verkligen
representerar den bredd
och variation som finns
inom SPHK. Som medlem
av SPHK är det viktigt att
man kan känna sig i trygg
i att klubben följer SKK:s
grundregler och att respekt
visas även för de uppfödare
och hundägare som av
olika anledningar valt att
stå utanför vår klubb.
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Svar till Marit Kangas ”Tankar om domarkonferensen 2010”
Rasklubbens styrelse har valts på ett
demokratiskt sätt av medlemmarna på
årsmötet och har därmed fått förtroende
för sitt uppdrag. Samtliga medlemmar
i rasklubben är alltid inbjudna och har
alltid rätt att delta på rasklubbens årsmöte
och därigenom framföra sin åsikt. Kan
man som medlem inte närvara på årsmötet
kan man skriva en motion som behandlas
på årsmötet. Medlemmar som läser protokoll från styrelsemöten och informerar
sig om vad som pågår, deltar på så sätt
i den demokratiska process som råder
inom rasklubben. Om man som medlem
inte läser protokoll eller sätter sig in i vad
som pågår inom rasklubben, ska man inte
heller yttra sig utan saklig grund.
En exteriördomarkonferens är ett utbildningstillfälle och vänder sig enbart
till auktoriserade domare och domaraspiranter för de aktuella raserna. Dessa
får en inbjudan. Till 2010 års konferens
skickade SPHK ut inbjudan till rasklubbarna i Norge, Danmark och Finland
och erbjöd dem att skicka två exteriördomare att närvara vid konferensen. Det
kom en exteriördomare från Danmark.
Därutöver har representanter från SKK
möjlighet att delta. Syftet med konferensen är att utveckla kvalitén på den
exteriöra bedömningen genom att öka
raskunnandet, ge en nulägesbeskrivning,
samt att diskutera eventuella uppkomna
problem hos raserna. SKK utser också en
konferensordförande som fungerar som
kontaktperson mot SPHK och som också
leder konferensen. Rasklubbarna utser
huvuddomare för sina respektive raser.
Funktionärerna på konferensen är utsedda
av rasklubbarna och SPHK centralt. De
hjälper på olika sätt till på konferensen.
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På 2010 års konferens hade rasklubbarna
möjlighet att ta med sig fem funktionärer
som SPHK bekostade mat och logi för.
Ville rasklubbarna ha fler funktionärer
med sig, fick de bekosta mat och logi
själva. De funktionärer som valdes ut av
rasklubbens styrelse är medlemmar som
visat ett aktivt medlemskap på olika vis
inom klubbarbetet. Man har varit med på
tidigare aktiviteter inom klubben och haft
framgång med egna hundar och på så sätt
visat att man har stort kunnande i rasen,
och kan t.ex. med fördel visa upp hundar
i ringen för de domare som fanns på plats.
I samarbete med vald huvuddomare
och av styrelsen utsedda representanter
utarbetades det ”nya” raskompendiet.
Raskompendiet ska sammanställas i enlighet med den för rasen gällande svenska
standarden. Raskompendierna godkändes
därefter av SKK för att kunna användas
på domarkonferensen. Efter att man
godkänt raskompendierna för de fyra
polara raserna skickades dessa sedan ut
till deltagarna på konferensen.
Det protokoll som finns från konferensen
belyser de diskussioner och synpunkter
som framkom under konferensen. Detta
är anteckningar som medlemmar kan ta
del av, men det betyder inte att alla medlemmar måste hålla med om det som diskuterades på konferensen. Men viktigast
av allt är att ett godkänt protokoll aldrig
ska ändras i efterhand (om det inte blivit
ett uppenbart fel).
Vad gäller valet av de hundar som visades
på domarkonferensen valdes de ut av
huvuddomaren med hjälp av rasklubbens
styrelse. Samtliga siberian husky var drag-

meriterade och hade fått CK eller certifikat
på utställning.
När ett citat skrivs ska det skrivas i sin
helhet, hela citatet lyder enligt följande:
”Rasklubben har noterat att extrema
showhundar plockar BIR och BIS placeringar på kennelklubbens och Länklubbens utställningar, bland annat på
Världsutställningen i Stockholm 2008.
Däremot åker hundarna av extrem sprint
typ (tunna hundar ofta med avsaknad av
polar prägel) ofta ut ur ringen med en
trea eller nolla. Rasklubben vill betona att
båda dessa typer är lika fel och därför bör
behandlas lika vid bedömning”.
På domarkonferensen visades bilder av
ytterligheter åt båda hållen. Dels visades
hundar som är för lätta och bräckliga
och dels visades hundar som är för tunga,
grova och saknar elegans. Marit Kangas
har inte gett en korrekt bild över att styrelsen för siberian husky är lika kritisk
mot båda ytterligheterna.
Den siberian husky som vann BIR på
världsutställningen i Stockholm 2008 var
ett lysande exempel på en extrem showhund. Klubbens styrelse ser med oro på
rasens framtid och detta måste man kunna
diskutera på en domarkonferens. Inga
namn nämndes i de här diskussionerna.
Begreppet showhund finns inom en mängd
olika raser. För siberian husky började det
i USA med en uppfödare som heter Lorna
Demidoff. Hon var från början en entusiastisk slädhundsförare och uppfödare.
1950 var emellertid slädhundskarriären
avslutad och avelsarbetet inriktades nu
istället på utställning och ”show”. År
1955 föddes en svart-vit, blåögd hanhund,

Monadnock´s Pando. Han kom att ha ett
mycket stort inflytande på siberian huskyn
både i aveln och som utställningshund.
Vid en utställning 1966 till exempel, då
103 siberian husky ställdes ut, var 100
av dem avkommor till Pando. Den svartvita eran i utställningsringarna ersattes
sedan under en period av en röd-vit. Den
största kenneln på utställningssidan var
kennel Innisfree, vars ägare Kathleen
Kanzler skriver om sitt avelsarbete. ”Det
var en utmaning att kunna lyckas med
att producera röd-vita siberians.” Hon
framhåller också hur viktigt det varit för
henne med linjeavel för att introducera
och bevara showegenskaper och ett tilltalande utseende.
Inom styrelsen i rasklubben för siberian
husky anser vi det viktigt att medlemmar
ställer ut sina hundar, just för att få en
bekräftelse på att vi som uppfödare bedriver en exteriört bra avel i enlighet med
rasstandarden. En hund enligt rasstandard
med bra exteriör har lättare att leva upp
till rasens ursprungliga ändamål. ”Rasens
ursprungliga funktion är att spänd för
släde förflytta lätt last i måttlig hastighet
över stora avstånd” d.v.s. en arbetande
hund.
Huvuddomarens uppgift var och är att
belysa den typ av siberian husky som
beskrivs i raskompendiet enligt standard.
Det är den typ av siberian husky som
styrelsen förespråkar och som ligger närmast till för att bevara rasens ursprung
och polara egenskaper. Med den gedigna
och praktiska erfarenhet huvuddomaren
för siberian husky har, kunde han på ett
praktiskt och konkret sätt belysa olika exteriöra fördelar och nackdelar inom rasen.
För att domare/ aspiranter ska kunna tillgodogöra sig detta måste vi också kunna
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diskutera och belysa konsekvenser i de
ytterligheter som finns inom rasen idag.
Enlig den svenska rasstandarden för alaskan malamute står det följande gällande
pälsen:
”Pälsen skall vara tjock med grova täckhår, aldrig lång och mjuk. Underullen skall
vara tät, mellan 2,5 – 5 cm lång. Den skall
vara oljig och ullig. De grova täckhåren
skall stå ut från kroppen och pälsen runt
halsen skall vara tät. Täckhåren varierar i
längd som underullen. Vanligtvis är pälsen
måttligt kort till medellång längs kroppens
sidor för att bli längre över skuldrorna
och runt halsen, längs ryggen och över
bakkroppen. Den skall även vara längre
i ”byxorna” och svansplymen. Ofta är
pälsen kortare och mindre tät under sommartid. Rasen får inte trimmas undantaget
runt tassarna.” Den skrivning som M.
Kangas hänvisar till i RAS för alaskan

malamute fortsätter: Alaskan malamutens
päls skall enligt rasstandarden vara ”tjock
med grova täckhår aldrig lång och mjuk”.
Punkten har tagits med efter diskussioner
på rasklubbens rasträffar.
Avslutningsvis vill vi från båda rasklubbarna poängtera, trots att det inte hörde
till Kangas frågeställning. Vi välkomnar
förstås alla i SKK registrerade alaskan
malamuter och siberian husky, till våra
rasklubbar, under SPHK´s tak. Men det
är vår uppgift som rasklubb att visa vilken typ av raserna vi förespråkar i enighet med vår tolkning av rasstandarden.
Med detta svar till M. Kangas anser vi att
diskussionen är avslutad.
Styrelsen för SPHKs rasklubb
för siberian husky
Styrelsen för SPHKs rasklubb
för alaskan malamute

SPHK´s Rasklubb för alaskan malamute
inbjuder till Officiell utställning Lördag 11 Februari 2012
Plats: Ljungdalen, Malamuteveckan
Domare: Henrik Söeborg, Danmark
Anmälningsavgifter:
Valpklass (4-6 /6-9 mån)
Juniorklass (9-15mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Bruks, öppen, championklass (över 15 mån)
Veteranklass (över 8 år)

150 kr
295 kr
295 kr
295 kr
200 kr

Fr.o.m 3:de fullbetald anmäld hund reduceras priset till 150 kr per ytterligare
anmäld hund i fullbetalande klass.
Sista anmälnings datum : 4 januari
Anmälan görs på SKK’s gamla 3sidiga blankett eller SKK’s blankett som finns
på SKK’s hemsida. (Kan även skrivas ut och fyllas i för hand)
Skicka anmälan till: malamutespecialen@gmail.com , per post skickas den till:
Jennie Kraft Hult
Abbotvägen 22
74695 Skokloster

Till höger: Alaskan malamuten SVch Mihakias
eagle eye heavy fueld "Bosse".
[Foto/Ägare Sofia Brännström]

Segerbaden pulka
komplett med dragstänger för två hundar.
Lite använd och i utmärkt skick.
Pris 3000:- eller högstbjudande
Ev. frakt tillkommer.
Hans Vargstam
tel 0340-623454 eller 0706-524747
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Texta tydligt om ni skriver för hand!
Bekräftelse av anmälan kommer utfärdas, så har ni inte mottagit en sådan,
kontakta mig! (ange därför gärna mailadress om ni anmäler via post)
Betalning sker till : PG 69 79 25-6, ange vid betalning hundens regnr eller det
nummer som kommer i bekräftelsen.
Några frågor? Kontakta Jennie, tel: 072-21-35-227 eller via mail:
malamutespecialen@gmail.com
Hjärtligt välkomna !
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Delar av styrelsen i rasklubben för alaskan malamute, Ninni Hjortvall, Katarina
Andréasen, Nina Lindström (mötesordförande) och Tobias Hjortvall.

Rasträff i Piteå
[Louis Liljedahl] Årets november var varm, även i Norrland, där man
i år hade förlagt rasspecialen för alaskan malamute. Platsen var Piteå,
vid den vackert belägna campingplatsen i Sikfors, just intill den lugnt
flytande Piteälven, som här precis efter kraftverket brukar ge ordentligt
med storlax, allt enligt lokalbefolkningen.
Utställningen, till vilken ett trettiotal hundar var anmälda, dömdes förtjänstfullt av
norske domaren Per-Harald Nymark. Han gav öppen kritik vilket var uppskattat
och borde vara obligatoriskt på alla utställningar. Medlemsmötet hade samlat ca. 20
personer vilket utgör ungefär 7 procent av klubbens drygt 300 medlemmar. Synd att
det inte kom fler.
Stämningen var god och gemytlig och jag tyckte att det visades ett genuint intresse
för samtliga frågor som togs upp. Det blev förvisso inte så mycket diskussioner som
man kanske kunde förvänta sig vid ett medlemsmöte, men de som förekom var bra
och sakliga. Många av frågorna skulle dagen därpå tas upp på ett specialmöte om
RAS-kompendiet, men då var jag inte där så det får någon annan berätta om. Nedan
följer några exempel på frågor som togs upp på medlemsmötet.
En handlade om rasklubbens framtid och utveckling. Här blev huvudtemat hur
vi skulle kunna förbättra den praktiska demokratin, d.v.s. hur medlemmarna i hela
vårt avlånga land skulle kunna känna sig delaktiga i klubben, eller i klarspråk, skulle
kunna lägga sin röst på ett årsmöte utan att fysiskt närvara vid detta. Det finns ju
idag modern teknik som möjliggör ett sådant förfaringsätt, och mötet beslutade att
en grupp skulle tillsättas att arbeta med detta.
Det gicks också igenom de nya meriteringsreglerna där det blev en del diskussioner
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om de direktiv som SKK gett SPHK och
som i sin tur blivit ålagda rasklubbarna.
SKK önskar enhetliga regler och en likritning av meriteringssättet, men eftersom vi
har fyra olika raser, så motverkar detta
naturligtvis de olika rasbeskrivningarna.
Det konstaterades att vår rasklubb blivit
överkörd av SPHK men att det förvisso
fanns andra rasklubbar som råkat mer
illa ut, vilket dock är föga tröst för oss.
Det diskuterades också hur raskompendiet hade kommit till, vilka kennlar
som blivit tillfrågade om deltagande och
liknande känsliga frågor. Det pratades
valppriser, om exteriördomarlistan och
om nästa års avel- & uppfödarkonferens.
Mötet avslutades med prisutdelning för
vagnsracet som bjöd på ett digert prisbord.
Det har debatterats mycket i klubben om
diverse distanskommunikationsmedia,
såsom exempelvis olika fora på Internet
och dessas för- och nackdelar gentemot
det fysiska mötets för- och nackdelar.
I helgen träffades ett litet gäng i Piteå
och det är naturligtvis inget som slår ett
fysiskt möte. Vi hade mycket trevligt,
som jag upplevde det, och jag och min
fru Evy blev inspirerade av att få träffa
både gamla och nya klubbkamrater, och
vi ser fram emot fler fysiska möten i vår
klubb. Men eftersom det är långt mellan mötena, både i tid och avstånd, så är
det vår förhoppning, och många andras,
att både rasklubben och huvudklubben
SPHK hänger med i tiden och snarligen
omfamnar den nya (?) tekniken, där vi
på Internet kan träffas och diskutera eller
bara vara sociala med varandra.
Släpp loss alla fora, det är snart vår! Fast
först skall vi naturligtvis njuta av vår
högtidssäsong – vintern.


Glada deltagare, Christer Afséer, Evy Liljedahl,
Kirsten Poulsen och Sandra Ohlsson.

Ovan: Samtliga hundar på utställningen skulle
mätas och vägas. Funktionärerna Sandra och
Frida gjorde mätningarna medan Linda förde
protokoll.
Nedan: Mackinaws Reaching for the Sky
(Mikki) och matte Evy Liljedahl väntar på
mätning.

konstatera att en motion från en enskild medlem i vår klubb har lyckas åstakomma
en sådan förändring på ett demokratiskt riktigt sätt. Mycket roligt och lovande inför
framtiden!

Siberian husky

Vi har även jobbat på ett annat plan, med att skicka ut ansökningar till olika klubbar
och distrikt om meriteringstillfällen för siberian husky-säsongen 11/12. Att samarbetet
mellan rasklubb och distrikt under samma SPHK tak skall vara en självklarhet tror
nog de flesta! Läser man våra stadgar är det även så det ska fungera i praktiken. Vi
har haft tur, och i de flesta fall är det vi som fått en förfrågan från distrikten om att
man VILL ha sin tävling som ett meriteringstillfälle! Tyvärr finns det fortfarande en
uppförsbacke att kämpa mot på vissa håll i vårt avlånga land. Men vi lovar att vi inte
kommer att ge upp inför kommande år! Vi kan nu i alla fall erbjuda er sex tävlingar
denna vinter där du kan meritera dina hundar! Lycka till!

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

Bergtuvas Maranello & B. Wenonah i full fart.
[Foto & Ägare: Malin Granqvist]

Ordförandes rader…

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
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Styrelsen vill börja med att tacka alla er medlemmar
och funktionärer som kom till Idre och gjorde vår
Rasspecial till en så lyckad helg! Samarbetet med
Idre Fjäll var klockrent, bättre samarbetspartner
får man leta efter! Dom ställde verkligen upp och
supportade oss arrangörer i allt från att trycka upp
planscher, skyltning, boende m.m. Ca. 140 st hundar
ställdes ut på lördagen, jättegod middag på lördag
kväll med prisutdelningar där vi delade ut Årets Mats
Minnesstipendium till den lovande junioren Dalia
Ramström, vi uppmärksammade Marlene Karlssson
som startat upp Siberian husky-dagarna helt på eget
initiativ och vi hade prisutdelning i Siberian huskycupen På söndagen samlades vi till medlemsmöte,
barmarksrace och hamburge ätande, som rasklubben
bjöd alla medlemmar på. Vi ser redan fram emot
nästa år, domare och plats är bokade! Missa inte
detta… Vi lovar dig en givande helg och rolig helg!
Meriteringsfrågor…Är något som stått högt på
rasklubbens styrelse agenda denna höst. Vi har
dels jobbat med slutförandet och slutversionen av
de nya meriteringsreglerna som fastställt av SKK
2012-2016. Äntligen är det jobbet färdigt och vi kan

För övrigt flyter arbetet på bra i klubben, Avelsrådet är aktiverat och har haft sitt
första telefonmöte! I detta nummer presenteras medlemmarna i ”rådet” mer på annan plats i tidningen. Valberedningen har redan nu kommit igång och söker några
nya kandidater till klubbarbetet. Känner du att du vill göra en insats i klubben, ta
kontakt med sammankallande Marlene Karlsson, mail: xamarlenax@hotmail.com. Vi
har en även en ny Utställningsansvarig, varmt välkommen Tina Olsson från Västra
distriktet! En annan sak som ni kan lägga på minnet är att efter jul ber jag er skicka
fakturor till Marie Israelsson som under några månader framåt ska ta över detta jobb.
Vi väntar nämligen på att en ny liten musher ska födas här hemma på Västgården i
slutet av januari. Så ha tålamod om ni vill ha kontakt med mig under denna tid. Nya
funktionärer glädjer oss i styrelsen och vi ser fram emot ett gott samarbete med er alla!
Tills sist – Önskar er en God Jul, Gott Nytt år och en fin hundkörarsäsong!
/Tack för i år!
Pernilla & styrelsen

Samospeed´s E´vil o Samospeed´s Borge.
[Foto: Filippa Bergman]
Polarhunden 5/2011

85

Avelsrådet för siberian husky är åter aktiverat!
Vilken glädje och tillgång i för klubben! Arbetsgången har under de senaste 10-20 åren
förändrats radikalt när det gäller just avelsrådet. Förr fanns avelsrådet i princip för att
hjälpa dig som uppfödare att bedöma om en parning var ”godkänd eller ej”. (Väldigt
förenklat) Idag med hjälp av internet och alla dess program (t.ex. SKK’s avels- och hunddata) så löser uppfödare och siberian husky ägare detta till stor del själv. Fortfarande
ska förstås avelsrådet kunna vara behjälplig i dessa ”parningsfrågor”, men de viktigaste uppgifterna idag är arbetet med och kring RASen! Vi i siberian husky-klubben har
dragit upp enkla och konkreta riktlinjer hur vi vill att vårt avelsråd skall jobba. Saxat
och antaget av styrelsen från SKK’s hemsida, se: http://www.skk.se/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/riktlinjer-for-specialklubbensrasklubbens-avelsarbete/
(Styrelsen är fortfarande ytterst ansvarig för alla beslut inom klubben. Men avelsrådet jobbar fritt inom de ramar styrelsen satt)
Allmänt om förutsättningarna
• Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl
fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
• RAS är en handlingsplan för aveln inom en ras och en tillämpning av SKK’s
Avelspolicy.
• RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och
djurskyddslagen.
• SKK’s grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med
klubbens stadgar, SKK’s grundregler, avelspolicy för SKK och SKK’s riktlinjer.
Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas
roll och funktion.
• Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.
Vi hoppas att avelsrådet skall kunna vara dig som medlem behjälplig i olika frågor,
skriva och upplysa om olika saker på nätet och här i Polarhunden, info från SKK o.s.v.
Kom ihåg att alla kan inte allt, men alla kan något! Tillsammans ska vi jobba för att
behålla vår ännu sunda och friska ras!
De personer vi valt in i avelsrådet är aktiva medlemmar som visat ett stort intresse i
rasen. Dessa är Matti Holmgren, Jokkmokk (sammankallande), Brenda Golverdingen,
Bräcke och Elin Mattsson, Ljusne. I detta nummer kommer en närmare presentation
av vem Brenda är…
/Styrelsen genom Pernilla
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Brenda SM barmark.
[Foto: Marlene Karlsson]

Hejsan!
Jag heter Brenda Golverdingen, flyttade med min familj (man och 3 barn) till Sverige
i 2005. Vi öppnade en ny camping i Värmland och första vintern kom ett holländskt
par med sina siberian huskys på vår camping. De övernattade och frågade om vi ville
prova på att köra hundspann. Det gjorde vi och någon månad senare skaffade vi våra
första 3 siberians. Och sen vet alla som har fått polarsjuka hur det fortsätter…
Vi har kört turister fram till vintern 2010, nu är det mest bara för nöjes skull och för
att tävla.
Jag är väldigt intresserad av rasen siberian husky och rasens ursprung, och tycker
därför det är roligt att kunna hjälpa till i klubben att väcka intresse för och främja
avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda siberian huskys och bevara
rasens ursprungliga funktion: ”Att spänd för släde förflytta lätt last i måttlig hastighet över stora avstånd”, med andra ord att jobba för en arbetande siberian husky.
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Foto: Helene Moubis

Idre 2011 - Rasspecial för siberian husky
Mitt namn är Jenny och jag är en ny ”sibbeägare” och därmed ny i
klubben. Jag har (än så länge) bara en siberian och har varit medlem i
klubben lite mer än ett år. Jag var med på rasspecialen i Bjursås -10 och
till detta i Idre hade jag anmält mitt intresse att hjälpa till med något på
årets special.
Sagt och gjort, Det behövdes alltid folk
som vill göra något. Jag är således helt
ny med att arrangera hundutställning och
dylikt så jag fick lite enklare uppgifter som
att sitta i seketariatet och fixa lite med
prisdelning och sälja grejor från klubbshopen. Nog om min del i detta, nu följer
en liten berättelse från våran fantastiska
special i Idre Fjäll.
Flera av våra funktionärer kom upp till
Idre på torsdag kväll medan resten av
oss kom upp på fredagen. Det som mötte
oss på plats på fredagen var ett blåsigt
och kallt klimat, första bitande kylan för
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denna säsong för allihopa. Det byggdes
ringar i denna storm och fixades med skyltar och annat. Kvällen kröp sig närmare
och vi öppnade seketariatet vid 19 och
hade även mätning och vägning av hundar
till RAS-arbetet. Alla som kommer på
dessa tillställningar är alltid så glada och
trevliga människor som jag kan känna den
samhörigheten med att vi alla älskar våra
hundar och stämningen tycker jag har var
på topp hela helgen.
Rent anläggningsmässigt var Idre Fjäll
perfekt med stora ytor och många olika
boendealternativ. Både hundar och män-

niskor hade gott om plats och personalen
var enormt gästvänlig och hjälpsam. Så
stort plus i kanten för detta.

bete med Siberian Husky-dagarna. Sedan
gick nog de flesta hem till sina stugor och
somnade mätta och glada.

Lördagen var vår stora utställningsdag
med ca. 140 st anmälda hundar, där vi
började kl 9.00 och höll på till ca 15.00.
Vädret hade helt slagit om och bjöd på
strålande sol och vindstilla! Utställningen
flöt på bra med alla våra vackra hundar
och två nöjda domare, Mats Jonsson,
Sverige och Eli-Marie Klepp, Norge. Båda
våra domare tyckte det varit mycket bra
standard på hundarna och var glada att
de blivit inbjudna att döma. Utöver den
vanliga bedömningen utsås BIR och BIM
i alla klasser. D.v.s. BIR/BIM-valp, junior,
unghund, bruks, öppen och veteran. Flera
nöjda BIR- och BIM-ägare blev det under
dagen. Till BIR och BIM kröntes till sist
SE UCH Snowstreams Inachis lo, äg. Ylwa
Malmberg och BIM Bergtuvas Shadi, äg.
Niklas Olsson.

Söndagen började med ett medlemsmöte
som var välbesökt och där vi diskuterade
mycket om framtiden och vi fick två mindre föreläsningar från dels Annica Uppström som visade arbetet som gjorts med
nya utställnings- och meriteringsregler
från SKK, och en visning av typer i rasen
av Eveline Koch och Karsten Grönås.

Annat trevligt som hände under lördagen
var Barn med hund och Juniorhandling
där vi ser framtiden i klubben. Vi hade
även en fin lydnadsuppvisning från Eva
Lindberg och Marlene Karlsson och deras
lydiga siberian huskys. Ett bevis på att det
faktiskt går att lära en siberian att vara
även lydig... Mycket intressant att se att
vår ras kan andra delar i hundsportsvärlden än att dra också om man bara tar sig
tid och har tålamod.

Det sista som ägde rum för detta år var ett
barmarksrace. Vi såg både vagn med fyra
hundar, kickbike med en och två hundar
och linlöpning med en hund. Tappra tog
sig alla upp för fjället och det avslutades
med att klubben bjöd på korv och hamburgare nere vid starten.
En mycket intensiv och otroligt rolig helg.
Det hände mycket mer saker längs vägen
denna helg som jag inte skrivit med för
då skulle det bli flera sidor långt men en
fantastisk helg i Idre, det hade vi. Arbetet
inför nästa års rasspecial har redan börjat,
hoppas vi ses i Idre 2012!
För SPHK’s Rasklubb för siberian husky
Jenny Larsson


Lördag kväll hade vi bankett med middag och god dryck, och alla var glada
och mycket nöjda med dagen. Där uppmärksammades våra vinnare i SH-cupen,
stipendie till Årets ungdomsförare (Mats
Minnesstipendium utdelas årligen till en
aktiv ungdom), och ett uppmuntrande
pris till Marlene Karlsson för hennes arPolarhunden 5/2011
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- Några rader från domare Mats Jonsson
Jag har blivit ombedd att skriva några rader angående utställningen i
Idre. Först av allt vill jag tacka för förtroendet att komma till er och
döma. Jag har inte dömt rasen så länge och detta var första gången jag
hade möjlighet att döma den på en specialutställning.
Jag hade en mycket trevlig dag med ett alldeles utmärkt arrangemang, väl tilltagna
ringar där det fanns möjlighet att röra
hundarna ordentligt. Att ni sedan hade
beställt toppenväder gjorde inte saken
sämre. Visst blev det lite kollisioner mellan
ringarna när hundägarna hade fler hundar
att visa upp, men inget som inte gick att
lösa på ett smidigt sätt.
När jag dömer hund så är det primära
för mig funktion, därför är rörelser alltid
viktiga. En välbyggd hund oavsett ras rör
sig alltid på ett arbetsbesparande vis, med
långa och effektiva rörelser. Jag tycker att
kvalitén på hundarna överlag var väldigt
bra, balanserade hundar med bra helhet,
de flesta hade mycket bra och korrekt
pälskvalité, även om den på en del individer var i olika skeden av fällning.
Som ni märkte under utställningen så gav
jag omdömet disqualified till fyra hundar.
Detta var p.g.a. storleken. Det finns endast
ett diskvalificerande fel i standarden och
det är hundar som är över mankhöjd, det
är en i mina ögon olycklig skrivning. Om
en hund är något över max så lägger jag
ingen aspekt på detta utan huvudsaken
är att hunden är balanserad, dessa fyra
hundar var dock rejält över maxhöjd,
d.v.s. 3-5 cm.
Efter vad jag kan förstå så har rasklubben tagit tag i detta och påbörjat ett
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Foto: Helene Moubis

projekt där ni mäter och väger hundarna,
ett i mina ögon mycket bra initiativ, helst
om arbetet leder till en omskrivning av
den olyckliga formuleringen i standarden.

Polarullens samojeder den 11.11.11.
[Foto: Margareta Kohrtz]

Jag har varit med om liknande problem
i andra raser och där har vi hos SKK,
begärt obligatorisk mätning av samtliga
hundar på samtliga utställningar under
en tvåårsperiod. Den utvärdering vi har
kunnat göra efter den perioden har varit
ett utomordentligt bra argument i diskussionen med klubben i rasens hemland.
Återigen ett stort tack för att jag fick
komma.
Mats Jonsson
(Tillägg från rasklubben. Andra domaren
som dömde var Eli-Marie Klepp, Norge.
Vi har även bett henne skriva några rader,
men dessa har ännu inte kommit till oss.)


Dan Palmblad värmer upp med samojederna Faina, Olenka och Akilina,
på stranden. [Foto: Anna Palmblad]

KALLELSE
SPHK´s rasklubb för Samojed kallar till årsmöte
Lördagen den 11/2 2012 kl. 16.00 Plats: Furudal.
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner skall vara styrelsens sekreterare:
Heléne Larsson, Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö tillhanda senast 14/1 2012
skriftliga och underskrivna av motionären.

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

Anneli Jönsson
0413-59 14 99 eller 0730-83 22 16
Hästgatan 11A, 241 32 Eslöv
kennel@deejasome.com

Barmarksträning inför vinterns utmaningar! Samojederna
Eros Av Numbanu och Olina Boltai från Polarullens Kennel
samt Lise-Lotte Johansson Skene.
[Foto: Thomas Johansson Skene]

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
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Nu är det jul igen!!
Och förhoppningsvis får vi alla en vit & kall julhelg,
men i skrivandes stund ser det lite mörkt ut.
Styrelsen hade i november en arbetshelg i Linköping
där vi mestadels arbetade med Furudal 2012. Det
är många bitar som ska på plats för att veckan ska
kunna genomföras. En stor och viktig uppgift är
funktionärerna. Vi är i behov av många människor
som kan hjälpa till med alla möjliga uppgifter runt
veckan och för att kunna ha en säker tävlingsplats.
Vi hoppas att ni är många som hör av er och ställer
upp, ju fler vi är desto mindre behöver varje person
göra. Det är viktigt att vi alla hjälps åt! Glöm inte vår
gemensamma middag den 10/2, där vi delar ut priser
till årets hundar i olika kategorier. Info och anmälan
till denna kväll hittar ni på hemsidan.

Meriteringstillfällen samojed vintern 2011/2012
•
•

Dragprov 10 i Lomsjöhed runt nyår. Arrangör SPHK Västra.

•

Västras Vinterrace i Lekvattnet 28-29/1-2012. Meriteringsmöjlighet för Dragprov 10 samt Dragprov 20+. I dragprov 20+ är det endast 4 spann släde 10 km
samt nordiskt stil som är meriterande.

•

Furudal vecka 6-7 samojedveckan. Alla prov och tester är möjliga, se samojeds
program för mer datum och information. Maxgräns 8 spann släde – på dragprov 60

•

Shamdraget 18-19/2- 2012 Meriteringsdistans endast 2x30 km. Maxgräns 8
spann släde

•

Ryssjön Open 25-26/2-2012 Meriteringsdistans endast 2x30 km. Maxgräns 8
spann släde

•

Polardistans vecka 10 meriteringsmöjlighet för dragprov 20+

Grönlandslöpet i Nederhögen vecka 3. Meriteringsmöjlighet för Dragprov 60
endast nordisk stil

Eventuellt kan det komma till något Dragprov 10, håll utkik på hemsidan.

Mer information om veckan finns på annan plats i
tidningen, men håll även koll på vår nya hemsida för
Furudal 2012 www.sphksamojedfurudal.n.nu
Jag hoppas att se många av er och era hundar i
Furudal 2012!
Önskar er alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!
Anneli Jönsson
Polarhunden 5/2011
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Sphk’s rasklubb för Samojed inbjuder till
samojedernas vinterträff 9-15 februari 2012

ORE DRAGET
11-12 februari 2012

Officiell utställning fredagen den 10 februari
(Endast samojeder)

Nordiskt samojedmästerskap i Drag
Ore Fritidsby Furudal

Plats: Ore Fritids stugby & Camping i Furudal
Domare: Annica Uppström
Reservdomare: Christina Bjerstedt Ohlsson
Anmälan: Endast skriftligen på Sphk´s- eller samojed’s egen blankett som skickas
till Helen Werner, Alvägen 3, 736 32 Kungsör. Email: helene.wrnr@gmail.com
med blanketten som bifogad fil.
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar om inte så ring
tele: 070-4120683 Övriga upplysningar även Anneli Jönsson tele: 0730-832216
Sista anmälnings- & betalningsdag: 2012-01-09. Efteranmälan i mån av plats t.o.m
2012-01-16 Mot en extra avgift på 100 kr/hund (Obs! detta gäller utställningen).
Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan. (Gäller
svenska ägare) Alla anmälningar är bindande.
Inbetalning sker till SPHK’s rasklubb för Samojed postgironr: 23 83 54-5
För utlandsägd hund påminns att kopia på registreringsbeviset ska skickas med
anmälan.
Anmälningsavgifter
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 		
Junior-, unghunds-, bruks- & öppenklass
Championklass		
Veteranklass 8-10 år		
Veteranklass över 10 år		
Fr.o. 3:e anmälan i fullbetald klass		

170 kr
320 kr
320 kr
240 kr
Gratis
160 kr/hund

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!
Stugbokningen sker direkt till stugbyn på tele: 0258-107 00, så hjälper dom er
så gott de kan. Då det är lite svårt med boendet önskar vi att ni försöker bo ihop
så mycket som möjligt, så fler får bo på området.
Gemensam middag blir det på fredagen den 10/2,direkt efter förarmötet.
Anmälan sker till Heléne Larsson på mail: helene@plogens.se senast den 31/1 2012.
Pris 80:-/pers.
STYRELSEN HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
TILL FURUDAL 2012!
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LÖRDAG
Slädhundstil 4- spann
Slädhundstil 6-spann
Nordiskt 1-4 hundar
Linkörning

SÖNDAG
Slädhundstil 4-spann
Slädhundstil 6-spann
Nordiskt 1-4 hundar
Linkörning

För mästerskapsstatus krävs tre startande i varje klass. Vid få startande i en
klass kan klasser slås ihop. Tävlingen är en tvådagarstävling där segraren
utses på söndagen. Linkörning är ej mästerskapsklass. Tävlingen är ett
provtagningstillfälle för dragprov 20+. Under torsdag lörd, sönd, månd, finns
möjlighet att avlägga Dragprov 10. (10 km). Tisdag och onsdag ges det tillfälle
att avlägga Dragprov 60 (2x30 km.)
Startavgifter:
Nordiskt och slädhundstil 2 dagarstävling
Linkörning 2 dag
Dragprov 10
Dragprov 60

450:300:150:- per dag och hund
420:- 2-dagars test

Anmälan: Endast skriftlig anmälan sändes till: Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1,
58599 Linköping Tel. 013-58373. E-mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- & betaldag: 2012-01-23. Efteranmälan mot en extra avgift
av 100:- OBS! Även Dragprov 10 & 60 skall anmälas senast 2012-01-23. Fler
Dragprov 10 på samma hund kan efteranmälas.
Inbetalning sker till SHK’s rasklubb för Samojed postgironr: 23 83 54-5 (ange
vad avgiften är för).
Tävlingen körs enl. IFFS regler med viktregler för Samojed i Nordisk stil.
FÖRARLICENS OCH GRÖNT KORT OCH MEDLEMSKAP ÄR ETT KRAV
FÖR ATT FÅ STARTA. (eller motsvarande utländsk organisation för utländsk
deltagare)
Samtliga hundar skall vara chipmärkta.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på reg,bevis ska medtagas till
dragtävlingen.
Ni som har vandringspriser till dragtävlingen, kom ihåg att ta med dessa
		
Varmt välkomna till Furudal
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som sedan spårades med framgång av ett
antal hundar! ”Spårarna” var en blandning av nybörjare och mer erfarna, det
lades både person- och blodspår. Det var
trevligt att kunna erbjuda spårning som
en aktivitet utöver draget.
När spårningen var slut körde vissa
lite mera drag och några åt lunch. Helgen
avslutades vid 2-snåret med en gemensam
fika och mer hundsnack.
Det var kul att så många deltog och att
vi lockade tre nya SPHK-medlemmar.
Den muntliga feedbacken signalerade
att många var nöjda och att de hade lärt
sig mycket! Jag hoppas vi får se några av
deltagarna i vinterns dragspår!

Monika Berglöf förevisar sin saccovagn som
blev populär bland många att pröva på.



Michael Nilsson på Fyrhjuling med sina samojeder.

SPHK-samojed Aktivitetshelg med bl.a. drag och spårning!
Text: Jan-Olof Högström

Bilder: Camilla Nyström

Sista helgen i oktober träffades 15 hundförare i Furudal. Helgen inleddes
med grillning och hundsnack på fredag kvällen. Många samojeder deltog
men även en kelpie, schäferblandis, jack russel och två grönländare.
Lördag morgon pratade vi drag och tittade
på utrustning i två timmar. Vi berörde
träning av valp, försäsongsträning och
upptrappning av träningen. Träningssnacket handlade bl.a. om träningsträckor
och hur ofta träningen kan ske. Även
diskussioner om att ”våga” tävla kom
upp. Efter träningsgenomgången tittade
vi på och pratade om utrustning för både
barmark och vinter.
När vi hade avslutat lunchen åkte samtliga till Furudals skidcenter och dess spår.
Några hundar fick nu prova att dra för
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första gången! Några med sin egen matte/
husse och någon med en erfaren hundförare. Några provade kickbike för första
gången. Alla hundarna och hundägarna
verkade ha kul och några blev nog bitna
av drag. Nu drog vi hem till Ore fritidsby
för middag och vila inför söndagen.
Söndagen inleddes med en kort sammanfattning av lördagen och vi diskuterade
uppkomna frågor runt drag. Även en
del idéer kom fram hur vi kan förbättra
Samojeds vintersamling.
Spårdags! Ett antal hundförare lade spår

Tack för en trevlig helg!
Tack för en underbar helg den 28-30/10
i Furudal. Trevliga deltagare och varmt
väder. Tack Kjell, Jan-Olof, Karin, Leo
och Camilla för en väl genomtänkt helg
med grillning och mysigt samkväm på
kvällen. Genomgång för dagens aktiviteter
och långa intressanta diskussioner om
drag och hur man ska göra i framtiden
samt vad man önskar! Alla som ville fick
prova en cyckeltur/dragtur med hundarna.
Där fanns all utrustning och hjälp att
får, även för den ovane. Till och med en
hare-Karin som sprang/cycklade framför
som draghjälp för de som behövde, samt
valpskötaren Marianne som hade fullt
upp. För den som ville spåra så fanns
det möjlighet till både vanligt spår och
viltspår(blodspår) att tillgå. I Förhoppning att denna höstträff ska återkomma
nästa år TACKAR VI ALLA SOM HAR
GJORT ATT DENNA HELG SPM BLEV
SÅ LYCKAD.

Ovan: Jan-Olof Högström förevisar mountainbike-teknik och anordningar.
Nedan: Marita Andersson med saccovagn och
två av sina Samojeder.

//Elga Carlsson och Marita  Andersson
Polarhunden 5/2011
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Samojedhundens historia
- Faktan, myterna, legenderna och sägnerna ”För att komma till källan måste man gå mot strömmen”

rasen fått sitt namn efter den typ av folkslag som Killburn Scott av en händelse stötte
på under sin vistelse i Sibirien. Här bör också nämnas att den hund som Killburn Scott
tog med sig efter sitt besök i Sibirien är kanske det enda inslaget av den renvallande
typen bland ursprungshundarna.

Av Camilla Nyström
Fortsättning från nr 4 2011

Rasnamnet i förhållande till det historiska perspektivet
Att rasen idag benämns samojedhund kan lätt vilseleda människor att tro att dessa
hundar uteslutande är framavlade av de samojediska folken. Men mycket i historien
tyder på att framförallt både samojediska och ostjakiska folkslags hundar ligger bakom
etableringen av rasen. I Norden exempelvis kallades dessa hundar ömsom samojedhund ömsom ostjakhund och i den norska litteraturen i NKK´s (Norska kennelklubben) tidsskrift och stamböcker benämndes den länge som samojedhund, ostjakhund,
samojedhund/ostjakhund, ostjakhund (samojedhund), omvartannat förekom dessa
benämningar i deras stambokföring ända framåt mitten av 1900-talet. Likaså förekom benämningarna i den svenska litteraturen, men här övergick man dock något
tidigare till att benämna dem mer enhetligt som samojedhund, kanske inspirerade av
den engelska benämningen för rasen.
I den engelska litteraturen kan man läsa om hur Killburn Scott döpte rasen efter det
folkslag som fött upp dem. Detta verkar dock vara en historia man har romantiserat
en del. Visst var han i Sibirien och besökte något av de samojediska folkslagen i archangelsområdet och likaså tog han en hund med sig därifrån. Här menar jag att han
döpte rasen efter det folkslag som han mött i Sibirien men inte efter det folkslag som
majoriteten av ursprungshundarna kommer ifrån. Majoriteten av ursprungshundarna,
expeditionshundarna, likväl som även några av de direkt importerade hundarna kom
från ett område långt mer öster ut och från folkslag som Killburn Scott aldrig träffade.
Så påståendet att han skall ha döpt rasen efter det folkslag som fött upp dem är en
sanning med modifikation. Den samojediska folkgrupp som Killburn Scott mött beskriver han som ett renskötande folk med främst renvallande hundar. Detta är troligtvis
en av orsakerna till iden om den renvallande samojedhunden som spridits vida runt
i världen. Det intressanta i detta är att de folkgrupper som majoriteten av hundarna
stammar efter troligtvis till större del kommer från de folkgrupper som livnärde sig i
stor utsträckning av jakt och fiske. Det geografiska området som ursprungshundarna
stammar ifrån bebos inte uteslutande av samojediska folkgrupper utan också av
ostjakiska folkgrupper. Detta är ytterligare en intressant aspekt i rasnamnet då det
troligtvis var både samojediska och ostjakiska hundar som ligger bakom etableringen
av rasen. Rasen skulle ju i och för sig lika gärna kunna ha benämnts ostjakhund som
samojedhund. I etableringen av rasnamnet hade nog troligtvis engelsmännen stort
inflytande. Med detta vill jag mena att påståendet ”att rasen fått sitt namn efter det
folkslag som fött upp dem” inte är riktigt hela sanningen. Utan sanningen är den att
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”Det hänger ihop och det rör på sig”
Det hänger ihop och det rör på sig. Så skriver Kerstin Eidlitz Kuoljok om sammanhanget i den historiska kartläggningen kring de nordsamojediska folken. Hon menar
också att kulturforskningen ofta på ett olyckligt sätt har slagit sönder verkligheten
och studerat den som bitar. Detta är också mycket vanligt och tydligt när det gäller
samojedhundens historia och ursprung. Många människor plockar tyvärr ofta lösa
bitar ur livet och de historiska händelserna i Sibirien och studerar dem var och ett
för sig istället för att sätta in dem i sitt sammanhang och studera hur de hänger ihop
och påverkar varandra, för att slutligen komma fram till en djupare förståelse kring
varför och hur olika bitar hänger ihop.
Häri ligger troligtvis mycket av anledningen till de vida spridda felaktigheter och missuppfattningar som skrivs om rasen världen runt. Kanske kallar man det för samojeder
(folkslaget) och visar en bild hur de färdas med renar och en hund som följer bredvid,
kanske får detta vissa människor att tro att detta är en bild som visar hur livet i forna
västra Sibirien såg ut överallt över det oändligt stora geografiska området. Kanske
glömmer dessa människor bort att denna bild symboliserar endast en viss folkgrupp
och en av de kulturer och levnadssätt som förekom över västra Sibirien. Här måste
man också förstå att allt hänger ihop samtidigt som det rör på sig, alla människor levde
inte på samma sätt och efter samma försörjningssätt utan detta var vida skiftande från
folkgrupp till folkgrupp. Sedan skall vi också lägga till att det liv de samojediska och
ostjakiska folkgrupperna idag lever och den geografiska spridning de idag uppvisar
inte är det samma som dåtidens förhållanden då rasens ursprungshundar hämtades
från Sibirien. Under de senaste 100 åren efter det att stamhundarna till rasen togs
ut från Sibirien har mycket hänt både vad det gäller levnadssförhållanden och den
geografiska spridningen, både på gott och ont bland de polara folken. Med detta vill
jag mena att vi INTE kan få en förståelse för samojedhundens ursprung genom att
titta på hur polarfolken idag lever utan vi måste bläddra tillbaka till och titta på hur
de levde under tiden innan ursprungshundarna hämtades från Sibirien för att komma
sanningen relativt nära.

Vilken sanning man än väljer att tro på…
Vilken sanning man än väljer att tro på, draghunden, renvallaren eller både och i en
och samma hund så handlar det om vida ursprungliga bruksområden och inte om att
hunden likväl kan vara en ren sällskaps-/utställningshund som en draghund. Det är
fortfarande en polarhund och en arbetande sådan. En polar brukshund som många
väljer att kalla det.
Polarhunden 5/2011
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En kort sammanfattning

Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY

Ovan: Till vänster ”Lobi” troligen en av de sista Sibiriska importerna som gjordes. Till höger ”Houdin”
även han en av de viktigaste ursprungshundarna för rasen genetiskt sett. Denna hund är en överlevande
expeditionshund som kom till England och där ligger till grunden för en stor del av rasetableringen.

• Samojedfolket bestod av en mängd olika folkslag, nationer, kulturer och försörj-

ningssätt.

• Lika många kulturer och försörjningssätt som förekom bland samojedfolket, så
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

förekom också lika många olika hundtyper.
Olika hundar för olika uppgifter.
Jakthund i begynnelsen
Tidigt kom också uppgiften som draghund.
Likaså kom uppgiften som klövje/bärhund tidigt.
Jakt- och dragfunktionen hör ihop.
Renvallarna hölls ofta för sig.
Vanligt med konflikter mellan ren- och hundfolken.
Jakt- och draghundarna ofta större och renhundarna mindre och mer långhåriga.
Några exemplar hämtades direkt från polarfolken i Sibirien till västvärlden men
majoriteten av ursprungshundarna kommer från expeditionerna. Polarforskarna
hämtade sina hundar från de mer östligt levande samojedstammarna, bland annat nenetserna, enetserna, selkuperna och ostjakerna, dessa folkslag försörjde sig
mestadels på jakt och fiske och höll troligt framförallt jakt- och draghundstypen.
Expeditionerna selekterade troligtvis framförallt hundar som av urbefolkningen
nyttjades som draghundar. Varför skaffa renhundar när det fanns draghundar att få?

”Så sett i ett längre historiskt perspektiv är samojedhunden en genuin jakt- och
draghund.”
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6 SH valpar (5+1) födes 24-OKT-2011
Mycket hög Seppala anor (98,64%)
e. Zogoskin Lingo-S FIN42860/01
u. Deercreeks Jersey SE55111/2010
(AKCWS19211607)
Leveras registrerade samt enligt SKK
regler dock först vid 10 veckors ålder
För mer info vänligen ring 070-464
1660, mejla till eduardo@seppalas.net
eller besök http://seppalas.net (PUPPIES)
6 SH valpar (1+5) födes 25-OKT-2011
Ganska hög Seppala anor (94,59%)
e. Zogoskin Lingo-S FIN42860/01
u. Helinkajas Lumikki S14089/2008
Leveras registrerade samt enligt SKK
regler dock först vid 10 veckors ålder
För mer info vänligen ring 070-464
1660, mejla till eduardo@seppalas.net
eller besök http://seppalas.net (PUPPIES)

Efterlysning: Hundar för avel
Vi söker nu efter siberian huskys som är
linjeavlade på någon av följande blodslinjer:

- Hundar som härstammar från kombinationen: IglooPak’s Candy to/
Hippu. D.v.s. främst efter Saivo men
även syskonen Sunflower, Sandy och
Whisky.

- Hundar som härstammar från kombinationen: Zero’s Cider/Zero’s MilkyWay. D.v.s. Snowtrails Buck, Harris,
Grey, Zero, Freya och Svea.

- Hundar som är linjeavlade på Koohna’s Spice. Ex. Igloo Pak’s Chena och
Happy. Även om det är linjeavlat med
Zero’s Dargo och Snowtrails Frosty.

- Hundar som är linjeavlade med mycket Zero’s Dargo.

Siberian huskyvalpar väntas
Två tikar är parade för påfyllning i
eget spann. Någon eller några valpar
kommer ev. att säljas - valpar väntas
v.52.
Svea av Vargevass (Grubian av
Vargevass x Libby av Vargevass) och
Nymånens Lihtti (Barney av Vargevass
x Nymånens Birka) är båda parade med
Vauhtitassun Ursus Major ( Nymånens
Pluto X Kefeus Spinifex Sitka)

Vi söker alltså hundar som är linjeavlade med detta. Kanske vill du sälja,
kanske kan vi låna hanhund för avel
kanske kan vi samarbeta och dela på
kullen? Vi är öppna för förslag. Det som
främst är viktigt är att vi kan ta vara på
dessa hundar inför framtiden.
Matti Holmgren,
Working Husky Kennel. 070-684 22 20
info@jokkmokkguiderna.com

Intresserad
- ring Uffe Åkerman: 070-2300652
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Siberian Husky Tik
född 2oo8-09-06
reg.nr S63887/2008
Bosse tel.nr 070/653 71 80
Seppala Siberian husky valpar !
USA Import,harmoniska,stabila
& hård arbetande hundar.
Kull 1:
1 hane och 4 tikar är födda 24.10.2011
efter Viechtacher Tal Anis S48681/2008
(VDHSHC 2004/2730) och
Yakoot Of Seppalta SE 52438/2011
(AKCWS 36125601)
Kull 2:
Valpar väntas i v 46 efter
Deer Creek`s Maxie SE 54692/2011
(AKCWS 32588901) och
Monkey Of Seppalta AKCWS
35127801
(98% seppala strain)

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com
076-136 22 66
Pertti Lehtiranta och Mia Karacs

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky
Snow Shadow's First Born Star (Volki) på Tjurspaning vid Resmo på Öland, under paus från
Barmarks SM. [Foto: Petter Hillborg]

mer info under:
www.lapplandsdrag.com
Monika Karlsson: 0768480366
Lappland Dream Kennel

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

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

Kari-Mette Sundal
0730-234
073
181 49063
77 kari-mette@telia.com
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Är hunden laddad?

Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

Jakt-, sport- och arbetande hundar

vår?
i
m
e
l
MeedederyaClclaunibn .se
Br ro

Foto: Nina Plesner

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

Uthållighet

Förnyad energi

Effektiv återhämtning

ENERGY 4300 och ENERGY 4800
hjälper dig i arbetet med att höja
hundens uthållighet och dess generella prestationsförmåga. Kosten
är rik på högkoncentrerad och omedelbar energi för att undvika utmattning och matsmältningsbelastning.
Fodret innehåller utvalda proteinråvaror med mycket högt biologiskt värde med en smältbarhet på
95%, samt högt innehåll av fettsyror för effektivt energiutnyttjande.

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

REHYDRATION säkerställer hundens elektrolytbalans. Redan vid 3%
vätskeförlust försämras prestationsförmågan. Det är viktigt att träna
hunden att dricka under och efter
hårt arbete.

Recovery ges som mellanmål under
dagen och efter avslutat arbetspass.

Tack vare Rehydration minskas risken
för elektrolyt- och vätskeunderskott.

Recovery och Rehydration finns endast hos veterinär!

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

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

Posttidning B

Tält för varje äventyr

Matty McNair/www.northwinds-arctic.com

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

W W W. H I L L E B E R G . S E
Frösön • 063 57 15 50

