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Tidningen skall i första hand vara en informationskälla med rapportering om kommande
och genomförda arrangemang och tävlingar i klubben.Tidningen skall också ge information
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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Mia Karacs, Stora Moren 2, 777 94 Söderbärke
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När ?

15 augusti 2014
Sulviken, Åre kommun

Grunderna för hundkörning, allt från vikten av rätt utrustning till uppvärmning
och stretching. Träningsformer sommar, vår och höst.
Hundens beteende - en riktig ”aha upplevelse” föreläsning om hundarnas
beteende, flockdynamik och psykologi.
Ur utbildningens innehåll:
Utrustning. Hundens fysik. Träningsformer. Massage och stretching.
Försäsongs träning. Sommarträning. Valpens dragträning! Klövja med hund.
Överhettning. Tävling och spår regler. Inlärningspsykologi. Vett och etikett
inom sporten. Vikten av din och hundens relation – psykologi. Hundens språk
och beteende, flockdynamik och ledarskapsmodeller. Stress. Hundens motivation. Berikning för draghunden. Gemensam hundkörning!
Utbildningsinf.:

14-17 augusti.
Tider: start torsdag 13.00 – avslutning söndag 17.00
Pris: 3200 kr Familjepris: 6000 kr (max 3 personer)

Boende finns i varierade prisklasser, givetvis hundtillåtet.
Anmälan: info@hundsteg.se eller www.hundsteg.se

Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.)
Baksida, färg
Insidor av omslaget, färg
1/1 sida, s/v
1/2 sida, s/v
1/4 sida, s/v
Kennelannons, s/v

Helår (5 nr)
Ett nummer
10 000 kr
2 500 kr För bokning, kontakta redaktör:
9 000 kr
2 250 kr Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
8 000 kr
2 000 kr
NYTT
4 500 kr
1 125 kr
Radannonser: 5 rader gratis för
3 000 kr
750 kr
medlemmar, därefter 20 kr/rad
400 kr (obs. kalenderår)

Medlemmar annonserar gratis under vinjetten MEDLEMSANNONSER i slutet av tidningen.
Redaktionen mottager tacksamt material om polarhundar, friluftsliv och berättelser och resultat från aktiviteter
m.m. som kan vara av intresse i POLARHUNDEN. Vi förbehåller oss rätten att sovra bland materialet samt
att 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.

UTGIVNINGSDAGAR 2014:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:
Nummer 5:

Manusstopp 21 mars
Manusstopp 23 maj
Manusstopp 22 aug.
Manusstopp 7 nov.

Utkommer v. 18
Utkommer v. 27
Utkommer v. 40
Utkommer v. 51

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:

Vice ordförande

Alf Hallén
Hundberget 264
840 13 Torpshammar
Agneta Nilsson Hörnlund
Sandbäcken 1
542 91 Torsö
Donald Eriksson

Ekonomiansvarig

Helene Ouchterlony

Sekreterare:

alfhallen@telia.com
Tel: 070-216 75 88
sekreterare@sphk.se
Tel: 0501-199 54

Övre Norra:
Nedre Norra:
Gävle Dala:
Mälardalen:
Södra:
Västra:
Västra:

Elisabeth Lönnberg
Camilla Eklund
Lena Lindberg
Britt Forsgren
David Erman
Rose-Marie Eklund
Marita Johnsson

Härliga vår!
En ny säsong med hundarna är över men samtidigt startar en annan, annorlunda men lika rolig
säsong. Vår!!
Dags att titta igenom och reparera hundslädar,
hundgårdar och kojor. Helt enkelt göra fint i hundarnas bostad.
För vår del har ytterligare en flytt avklarats, förhoppningsvis den sista på länge nu. Nu vill vi
bara koncentrera oss på hundar och barn. Inte en
massa kartonger och upp- och nerpackning.

		

Kontaktpersoner till distrikten:
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Tel: 0911-100 91, 070-587 32 66
Tel: 073-040 27 18
Tel: 0243-198 52
Tel: 08-550 930 43, 070-649 59 12
Tel: 0709-37 15 91
Tel: 0301-212 23
Tel: 0522-66 32 12

Ny adress till mig finns i den ”gråa rutan” på
förra uppslaget.
Ha nu så kul med era hundar och
GLÖM INTE KAMERAN
// Mia

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:

Grönlandshund:
Samojed:
Siberian Husky:
Tävlingsekr.:
Utställningsekr.:

Christer Afseér
Stykketgården
Västra Sidan 248
780 69 Sörsjön
Monica Hjelm
Hamravägen 120
820 51 Hamra
Jan-Olof Högström
Fridhemsgatan 27
854 60 Sundsvall
Anita Mortensson

esseth-afseer@telia.com
070-328 30 56

Karina Andreasen
Syrenstorpsvägen 20
830 05 Järpen
Linda Almquist
Gerstorp Tjärarp 1
585 99 Linköping

nighttrail@nighttrail.com
Tel: 0647-104 60
073-063 80 99
snotrollens@telia.com
Tel: 013- 583 73

0657-352 35
072-74 33 299
Irkes@telia.com
jo@framak.se
Tel: 060-156177
070-561 47 83
mortenssonanita@hotmail.se

Nytt om radannonser!
5 rader gratis för medlemmar.
Därefter 20 kr/rad!
Icke medlemmar annonserar för 20 kr/rad!
// Redaktionen

Nighttrail Ayla vilar i tältabsiden.
[Foto: Boel Malmström]

Omslagsfoto:
Ylajärvis BG Togo på Flatruet i
skymningen en klar vinterdag.
[Foto: Petter Hillborg]
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LEDAR
SKALLET
Hej
Våren har anlänt och med den de första flyttfåglarna. Det känns både vemodigt och
förväntansfullt på samma gång men mest förväntansfullt faktiskt. Vi har så mycket
att se fram emot. Barmarkstävlingar, utställningar och att bara vara ute med våra
fyrbenta kompisar i skog och mark. Det som roar mig mest är faktiskt samvaron med
hundarna ute i naturen.

Ordförande

Torbjörn Antonsson, 0768-81
33 35
torbjorn.antonsson@gmail.
com

Ledamot

Vice ordförande

Susanne Nilsson, 0707-24
46 37
susanne@xatsus.se

Sekreterare

Malin Granqvist, 0762-12
00 91
info@villiviimas.se

Robert Persson, 0707-61
81 65
robert.persson@xatsus.se

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

Kassör

Mari Lilja, 0705-53 68 65
kennelunayok@gmail.com

David Erman, 0709-37 15 91
david@erman.nu

Suppleant

Vad är på gång inom SPHK? Styrelsen har planer på att föreslå årsmötet en höjning av
medlemsavgiften. Om det blir ett sådant förslag så är det inte med någon jättesumma.
Vi har även en arbetsgrupp som tittar på vår organisation. Hur ska vi organisera
oss i framtiden? Frågan är om vi kan se en funktionellare organisation än den vi har
idag? Än finns inget förslag och den frågan måste också diskuteras grundligt innan
vi föreslår någon förändring. Årsmötet för SPHK är samtidigt med utställningen i
Ånnaboda så kom gärna och delta på mötet.
Jag vill också passa på att gratulera alla som har bidragit till att SPHK har rönt stora
framgångar på tävlingar i Sverige och Europa. WSA-VM är en sådan tävling för att
nämna någon.

Jonas Nilsson Skånes draghundsklubb på PM i Orsa.
[Foto: Josefin Andersson]
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Om vi blickar framåt en liten bit till höstkanten så har Västra sin träff på Tånga hed
med utställning och lite andra aktiviteter den 6 till 7 september. Längre än så kan jag
inte blicka just nu utan avslutar med att tacka alla som hjälpts åt under dessa år för
att för att hålla igång Västra distriktet. Kom ihåg att vi är en ideell förening och vi är
beroende av medlemmarnas engagemang för att få något gjort. Så finns det ingen som
gör det för oss så får vi göra det själva.
Polarfarare Palmblad på väg mot nya oupptäckta kontinenter
http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

Dan Palmblad, dan@palmblad.st
031-69 32 78, 076-141 46 76

Vice ordf.

Snow Shadow’s First Born Star tar paus på Helagsplatån.
[Foto: Petter Hillborg]

Mats Jonsson, Törresröd 179
463 92 Lilla Edet, 0709-665 165

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

Mikael Lann, mikael_lann@hotmail.com
070-268 99 01, 0511-575 80

Suppleant

Tina Olsson, Humoreskgatan 6
422 42 Hisings Backa 070-221 19 19

Suppleant

Lenita Renneman

Kontaktansvarig / Nya Medlemmar

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

Webmaster

Magnus Svernfors

Valberedningen

Jose Perez (sammankallande)
Mattias Hammer (Suppleant)
Magnus Svernfors (Suppleant)

Utställningsansvarig

Tina Olsson, 070-221 19 19

Utställningskommittén

Marie Bergmark, 070 -893 63 43
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Sista krönikan om väder, vind och annat
löst som springer omkring.
Det här blir sista krönikan jag skriver som ordförande i Västra. På årsmötet 2010 råkade jag öppna
munnen när den tilltänkta ordföranden hoppat av
i sista stund. Det blev början på några lärorika år.
Tillsammans med en lika nytillträdd styrelse försökte vi hålla Västra distriktet på samma köl som tidigare. Det har nu gått 4 år, vi har alla blivit erfarnare
och distriktet seglar vidare mot nya mål.
I år har snöbrist och temperaturbrist ställt till stora
problem för de flesta som är inblandade i vintersporter. Västras vinterrace fick ställas in på grund
av detta. Polardistans kunde genomföras tack vare
en kämpainsats från alla som varit engagerade
i tävlingen. Banan fick dras om på grund av vattendrag som inte gick att köra på, (det var väl inte
det enda). Alla som jobbade med banan fick lägga
mycket kraft på omdragningen. Det var 56 anmälda i år. Ninni Hjortvall och Karina Andreasen har
varit tävlingsledare och lagt mycket arbete på detta.
Stort tack till dem och alla andra som ställt upp
frivilligt och bidragit med vad de kunnat. Polardistans är och har alltid varit en angelägenhet för hela
SPHK så jag hoppas tävlingen kan få en fortsättning i SPHK’s regi.

SPHK Västra bjuder in till höstträff
6/9 – 7/9 2014 i Tånga hed, Vårgårda
Officiell utställning lördag 6 september 2014
På lördag också barn med hund och parklass.
Gemensam middag på lördag kväll.
Söndag: kortare vagnsrace, prisutdelning och lottdragning
Mer information kommer i nästa nummer av Polarhunden, på SPHK Västras
hemsida samt på SPHK Västras Facebook-grupp.
VÄLKOMNA! önskar alla funktionärer och styrelsen i SPHK Västra

Svea av Vargevass och Nymånens
Lihtti i höstträning.
[Foto: Ulf Åkerman]
Polarhunden 2/2014
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arbete för att tävlingen skulle kunna genomföras. Det var också ett mycket trevligt
avslut på veckan med Bankett och ”Grönlandskaffe”. Detta gav mersmak...
Petra Dalenklint

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

Petra Dalenklint, 070-273 75 42
petra.dalenklint@hotmail.com

Vice ordf.

Anders Ryttinger, 076-813 68 00
aryttinger@gmail.com

Sekreterare

Monica Larsson, 070-203 04 61
monla@temla.com

Kassör

Evert Larsson, 070-310 95 41
evert@temla.com

1:e suppleant

Jo-Anne Norén, 070-681 33 91
jo_anne_noren@hotmail.com

Team Snowquest Nebraskas Magicstorm ”Akela”.
[Foto: Ronja Ekholm]

Plats: Ånnaboda

När detta publiceras är våren förmodligen
i full gång...
...och det är bara några veckor kvar till utställningen i
Ånnaboda. Passa på att kombinera en trevlig vårdag
med utställning och att vara med och påverka på
SPHK- Centralas årsmöte. Om du planerar att ställa
din hund är det verkligen hög tid att anmäla sig nu.
Se separat annons.

2:e suppleant

Lars Jämtsved, 073-626 92 84
lars@jamtsved.se

Jag har också det glada beskedet att Mälardalens
och Nedre Norras lyckade samarbete fortsätter. Det
kommer att bli en fjällvandring över 4 dagar och 3 nätter. Rutten är inte spikad ännu,
ej heller om det blir mellan stugor eller en tälttur. Håll utkik efter mer information på
hemsidan och Facebook. Se separat annons.
Jag känner att det här kommer bli ett bra verksamhetsår med många bra och intressanta
idéer till aktiviteter som vi planerar att genomföra i distriktet. När idéerna tagit
form kommer de allt eftersom att presenteras här, på hemsidan och facebooksidan.
Observera att aktiviteter som planeras med kort varsel endast kommer att presenteras
på hemsidan och Facebooksidan. Glöm inte att du som medlem kan vara med och
påverka vilka aktiviteter vi ska genomföra! Om du har en idé, kontakta någon av oss
i styrelsen så kan vi hjälpa till att genomföra den.
Jag vill också berätta att jag för första gången besökt Polardistans, som handler
och åskådare. Det var ett mycket väl genomfört arrangemang trots svårigheter med
snöläget och vattengenomträngning, där har vi något att ta lärdom av. Jag beundrar
alla hundar och förare som genomförde tävlingen, en fantastisk prestation. Minst lika
stor prestation är det av arrangörerna och alla funktionärer som lagt ner ett otroligt
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SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning
den 29 maj- Kristi himmelfärdsdag

Alaskan malamute, grönlandshund och samojed döms av Arvid Göransson.
Siberian husky döms av Sonny Ström.
Anmälan
Skriftlig anmälan görs på SKK’s anmälningsblankett (länk finns från sphk.se eller
direkt på skk.se), sändes per post eller e-mail till:
Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@gmail.com. Tel: 013-583 73
Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, annars får du
kontrollera att anmälan kommit fram.
Vid övriga upplysningar kan du även kontakta Jeanette Engström: 073-533 81 60
Anmälningsavgift
Valpklass 4-6 mån:
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen, championklass:
Veteranklass 8-10 år:
Veteranklass över 10 år:
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass:

150 kr
320 kr
280 kr
GRATIS
150 kr

Sista anmälnings- och betaldag är 2014-05-05
Betalning till BG: 0171-5788, SPHK Mälardalen
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2014-05-12 mot extra avgift på 100 kr per
hund. Alla anmälningar är bindande.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.
För info om boende: annaboda.com
Varmt välkomna!

Polarhunden 2/2014
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I samband med Mälardalens officiella utställning på
Kristi himmelfärdsdag den 29 maj kommer också

Mälardalen och Nedre Norra bjuder in till fjällvandring
den 23-26 augusti

Årsmötet för SPHK-Centralt hållas

Samarbetet fortsätter...
Turen kommer troligen att gå i Jämtlands- eller Härjedalsfjällen och vi klövjar
våra hundar.

Officiell utställning för renrasiga polarhundar
Se separat annons för anmälningsavgift m.m.
Årsmöte SPHK-Centralt
Se separat kallelse från SPHK
Föredrag
Innan årsmötet kommer Gösta Karlberg att berätta om sin Grönlandsresa
Lunch- och fikaservering
Enklare matförtäring kommer att finnas till försäljning på utställningsplatsen
Lotteri
Priser från våra sponsorer
Sponsorer

Vi vänder oss till nybörjaren såväl som den erfarne. Det kommer att finnas
möjlighet att dela upp turen i olika grupper beroende på erfarenhetsnivå. Ingen
anmälningsavgift. Turen är till självkostnadspris.
Observera!
Blir detta din första fjällvandring? Tänk på att även om vi vänder oss till dig som
är nybörjare kommer vi att gå i krävande fjällterräng med alla dess svårigheter.
Detta kräver väl ingådda kängor och övrig utrustning. Även din hund behöver
”gå in” sin utrustning om du har för avsikt att klövja den.
Mer information om fjällvandringen kommer att läggas ut på Mälardalens och
Nedre Norras hemsida samt respektive distrikts Facebooksida.
Anmälan:
petra.dalenklint@gmail.com
Vid frågor kontakta:
Jan- Olof Högström 070-561 47 83
Petra Dalenklint 070-273 75 42

Moonlover's Winter Birk på en härlig promenad till Byträsket en härlig vårvinterdag.
[Foto:Olivia Johansson]

Nytillskottet i flocken Arcticfox, 12v på bilden kallas för Silver. Tack för denna underbara
grabb Nathalie & Samuel!
[Foto:Erica Eriksson]
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Ordförande

Cecilia Lönnberg, 072-213 13 27
cecilia.lonnberg@gmail.com

Ledamot/Kassör

Ulf Jönson, 070-529 44 10
ulf.jonson@draghundsport.se

Ledamot

Ann Tigerstrand, 070-209 42 88
anntigerstrand@spray.se

www.sphk.se/gavledala

Ledamot

Roland Stigestad, 070-538 22 73
roland59@live.se

Ledamot

Michael Berglöf, 070- 727 37 71
qola@msn.com

Suppleant/Sekreterare

Malin Sundin, 070-63 98 536
ylajarvis@gmail.com

Suppleant

Ewelina Dawidowska, 073-691 46 75
ewelina.d@hotmail.se

www.sphk.se/nedrenorra

Ungdomsansvariga

Monica Berglöf, 073- 612 47 29
monica_101@hotmail.com
Lena Lindberg

Ordförande

Mackinaw Reaching for the Sky. [Foto: Louis Liljedahl]

Alf Hallén, 070 - 216 75 88
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar
alfhallen@telia.com

Vice Ordf. / Ledamot

Camilla Eklund, 0730 - 402 718
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå
sarmik@wildtribes.se

Hejsan!
Ylajärvis BG Togo som har tilldelats Svenskt Viltspårschampionat. [Foto:Petter Hillborg]

Nu är dags att börja tänka på att ställa undan slädarna och ta fram träningsvagnen Den gångna vintern har väl inte bjudit på de bästa förutsättningarna för vintersport men som tur är kommer det
fler vintrar.
Nedre Norra hade sin sista tävling för säsongen i
Norråker där det kördes både medel och långdistans
samt sprinttävling på en och samma gång vilket jag
tror är den första gången för slädhundsporten i Sverige. Tävlingen var också vårat klubbmästerskap.
Med målgång mitt i byn samtidigt som det var vintermarknad så blev det många människor som kunde se målgången. Jag tror det är ett bra sätt att visa
vår sport för så många som möjligt.
Nedre Norra hade sitt årsmöte i Norråker och det
valdes en ny styrelse Eftersom vi inte kunde hålla
ett konstituerande möte så presenteras styrelsen i
nästa nummer av polarhunden.
Nu stundar många fina dagar i skog och mark med
våra hundar. Glöm inte att en skogspromenad i din
närhet kan bjuda på många trevliga upplevelser
både för dig och dina hundar.
Alf

12

Polarhunden 2/2014

Sekreterare / Ledamot

Ann-Marie B Sahlberg, 070 - 572 01 51
Magdbyn 610, 841 96 Erikslund
amcbruce@gmail.com

Kassör / Ledamot

Brenda Golverdinger, 076 - 119 18 58
brenda.jellema@telia.com

Ledamot

Jan-Olof Högström, 070 - 561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
framakad@gmail.com

1:e Suppleant

Emanuel Fagerberg, 070 - 828 30 74
Rådmansgatan 27, 832 62 Frösön
manne85@live.se

2:e Suppleant

Marie Israelsson, 070 - 191 63 79
Vigge 129, 860 13 Stöde
marie@marieisraelsson.se

Revisor

Nisse Uppström, 0643 - 220 41
Välje 425, 830 01 Hallen
nordviken@home.se

Revisor

Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

1:e Revisorsuppleant

Björn Ramström, 070 - 318 47 20

2:e Revisorsuppleant

Kristen Snyder, 070 - 231 28 45
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SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell utställning
lördagen den 16 aug 2014
Plats: Dressyrplan vid Björklundens hotell och vandrarhem, Sollefteå
Domare: Eva Widstrand
Anmälningsavgifter
t.o.m 25/7
Valpklass 4-6 mån
180 kr
Valpklass 6-9 mån
180 kr
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass
280 kr
Championklass
280 kr
Veteranklass från 8 – 10 år
200 kr
Veteraner över 10 år
Gratis
Barn med hund kommer att ordnas, anmäls och betalas på plats.

25/7-1/8
280 kr
280 kr
380 kr
380 kr
300 kr

Resultat från Nedre Norras utställning i Sollefteå 24 augusti 2013
Sampojedhannen Zyklonens Captain Sunshine tog hem full pott vid utställningen i Sollefteå den 24 augusti förra året. Endast sju samojeder var anmälda.
Domare var Erna-Britt Nordin och hon utsåg denne vackre hanne till
BIR, BIS1 Bruks, BIS1 och dessutom tog han sitt tredje certifikat och blev
Champion.
Stolt ägare är Sofia Eriksson.

OBS! Anmälan sker via SKK’s internetanmälan se www.skk.se
OBS! SKK’s blankett för tävlingsanmälan kan användas för utlandsägda hundar och hämtas på SKK:s hemsida under blanketter och utställningar & prov.
Blankett för tävlingsanmälan mejlas eller skickas senast 25/7 till sphk_show@
wildtribes.se alt. Camilla Eklund, Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå. För utlandsägd hund ska dessutom kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan. För
anmälan med blankett ska pengarna finnas på SPHK NN’s bg 860-0371 senast
25 jul 2014, alternativt senast den 1 augusti 2014 men med det högre beloppet.
Uppge ägarens namn och reg nr på hunden.
OBS! Fyll i tydligt på anmälan! Skriv ägare och reg nr på hunden på inbetalningen!
Förfrågningar och upplysningar mejla på sphk_show@wildtribes.se eller ring
Louise Bonta, 070-221 07 30 eller Camilla Eklund, 073-040 27 18.
Sista anmälningsdatum och betalningsdag för SKK’s internetanmälan är den 25
juli 2014 kl 12.00. Efteranmälningar tas emot mot en extra kostnad på 100 kr/
hund och max till 1 aug 2014 kl 12:00.
Alla anmälningar är bindande! Inga kontantbetalningar tas emot!
OBS! PM och bekräftelse kommer att skickas ut via mejl!
Boende: Björklundens hotell och vandrarhem med möjlighet att ha hund på rummet. Prisexempel: Enkelrum från 350 kr/person med hund, dusch och toa på
rummet. Även husvagnsplatser finns samt möjlighet att tälta. www.hotellbjorklunden.com tel: 0620-158 17
Vill du annonsera i katalogen, företag, kennlar och privatpersoner kontakta oss för pris
och info. Mail: sphk_show@wildtribes.se eller ring Camilla Eklund, 073-040 27 18
SPHK Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna!
Polarhunden 2/2014
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Välkommen till Sveriges Polarhundklubbs officiella utställning
Piteå Polar Dog 2014, söndag 18 Maj
Officiell hundutställning för polarhundar av raserna
alaskan malamute, grönlandshund, samojed, siberian husky .
Domare: Per-Harald Nymark
Plats: Piteå (exakt plats återkommer vi med, men att det är närheten av SNKK’s
nationella utställning 17-18 maj) http://www.snkk.se/utstallningar.htm

www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande

Helen Söderström, 076-146 51 31
hedsvedjan@hotmail.com

Lappland Dream R-kullens valpar. [Foto: Monika Karlsson]

Vice ordförande

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

Sekreterare

Sofia Brännström, 070-396 83 02
sofiabra-4@hotmail.com

Kassör

Ulla Persson,
0960-300 95, 073-098 32 76
ulla_persson55@hotmail.com

Ledamot / Utställningswansvarig / Webmaster

Eva Nätteldal, 070-632 53 96
eva.natteldal@gmail.com

Ledamot

Agneta Henriksson,
agge1971@hotmail.com
Ewa Lindbäck, 0923-600 95
bredablicken@hotmail.com

Ledamot / Ungdomsansvarig
Lene Krewer, 073-829 89 52
denlene@hotmail.com

Suppleant

Johanna Kaati, 070-3169363
johanna@snocrib.se

Suppleant

Elina Wanhatalo

Alltså den här vintern....
Vintern i år har inte varit som vintern ska vara här
uppe i norr, men det har nog den inte varit i stora
delar av landet. Fjällen längst upp i norr har dock
haft sin del av snö och mycket talar för snömängdsrekord, så där har den inte varit en bristvara. Vi
får hoppas på en bättre vinter nästa år så vi inte
helt får abstinens på hundkörning. Nu får vi släppa
vintern som varit och se fram emot en fin vår och
en härlig sommar då vi alla får sola och bada, även
hundarna.
I Piteå hålls utställningen i maj. Passa på att komma. En tillställning som inte bara är för utställningsintresserade utan även ett forum för likasinnade.
Det bjuds till mycket hundprat både kring hundarna, ens träning och tips på turer m.m Alla är
välkomna med hund eller utan.

Klasser & anmälningsavgift:
Valpklass 1 (4-6mån)
Valpklass 2 (6-9mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24mån)

180 kr
180 kr
320 kr
320 kr

Öppen klass (15 mån -)
Bruksklass (15 mån -)
Championklass (15 mån -)
Veteranklass (8 år -)

320 kr
320 kr
320 kr
180 kr

Fr.o.m 3:e anmälan i fullbetalande klass 160kr
Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på SKK hemsida:
www.skk.se (gå in under Utställning och lite längre ner på sidan hittar ni blanketten
Tävlingsanmälan i PDF-format.) Fyll i blanketten och spara ner den på din dator och
skicka anmälan till ovrenorra@gmail.com eller skriv ut den och skickar den till:
Eva Nätteldal Holmvägen 3, 943 35 Öjebyn.
OBS! Kom ihåg att skriva mailadressen då PM samt bekräftelse, kommer att skickas
ut via mail!
OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan.
OBS! Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på anmälan.
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.
För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i
SPHK. Detta gäller alltså inte valpklasserna som är inofficiella.
För utlandsregistrerade hundar inskickas också kopia på registreringsbeviset samt
medlemskap i erkänd utländsk kennelklubb eller specialklubb.
Anmälningsavgiften betalas in på Pg. 561887-1
Märk betalningen med ditt namn & hundens Reg.nr.
Sista anmälningsdatum och betalningsdag är den 27 april 2014. (Förlängt anmälnings
och betalningsdatum till den 4 maj, pga av Polarhundens utkommer v. 18)
Information: Eva Nätteldal
Mail: eva.natteldal@gmail.com. Mobil/sms: 070-632 53 96
Alla anmälningar är bindande! Anmälningar där inte betalning inkommit senast 3
bankdagar efter 27 april, blir ogiltiga!
För mer information om Piteå och boende besök: www.pitea.se
Välkomna önskar SPHK övre norra
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T.v.: Oskar Ahlstrand vi målgång i hård
blåst vid etappmålet i Sorsele
[Foto: Petter Hillborg]

Dante Dalgren vid växel Hemfjäll.
[Foto: Petter Hillborg]

Ovan: Petter Hillborg vid målgång Björksele.
[Foto: Margareta Hillborg-Ljung]

Stora bilden: Magnus Ahlstrand vid växel Gillesnoule.
[Foto: Petter Hillborg]

Vindelälvsdragen och Team Siberian Husky

T.v.: Petter Hillborg vid starten i Ammarnäs
[Foto: Inge Hillborg]

en uppsättning allvädersdäck som passar
min bil. Jag har en VW T5 och det är inte
vanligt att de kommer på annons. Mer
TUR kan jag helt enkelt inte få. Så fort
firman öppnar måndag morgon ringer
jag. Ja, däcken passar! Jag meddelar dem
att jag kommer direkt. Alltså om 3,5 h.
Lastar hundar och så börjar den långa resan söderut. Lämnar dubbdäcken i Karlstad o NU är jag ÄNTLIGEN på väg. På
riktigt!

WSA – VM Kandersteg
av Malin Sundin

Över 200 mil enkel resa låg framför mig. För första gången på 7år skulle
jag nämligen ha semester! Målet för resan var Schweiziska Kandersteg.
VM för renrasiga polarhundar.
Med på resan var sju av mina siberian
huskies; Tiger, Leo, Sandy, Roald, Tassen, Kraka och det moraliska stödet synnerligen välmeriterade Tia som fick finna
sig i att var reserv. I Helsingborg hämtades handler och Co-driver Eva Lindberg!
Resa med många förhinder
Men det var mycket nära att resan inte
blev av! Först och främst är det inte enkelt
att komma hemifrån, från alla djuren.
Det löstes med en inlånad bonde från en
annan gård och min bror som tog hand
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om hemmahundarna. Resan skulle starta
söndag kväll var det tänkt. Men det tillkom ett problem… Vinterdäck! I Europa
får man inte köra med dubbdäck och
jag hade köpt allvädersdäck på blocket.
Men när dessa skulle monteras så passade dem inte! Allt packat och förberett
och jag har inga däck! Ringer Eva och
berättar om problemen med lovar att jag
ska lösa det! Ännu finns det timmar kvar.
Byter halm i burarna och gör klart precis
ALLT inför resan. Bara hundarna kvar
att lasta. Pappa kollar blocket och hittar

Tisdag
Alla hundar ser fundersamma ut över
vårvädret. Matte har du åkt åt fel håll
verkar de tänka. Alla äter och dricker
som det ska. Eva får ta första körpasset då
jag inte gillar att köra i städer och hon har
”hemmaplan”. Det blir många timmar i
bilen. Resan ner tar över ett dygn med
något enstaka powernap i bilen. Det är
stor skillnad på länderna vi passerar rastplatser. Jag förstår varför Tyskarna gillar
Sverige… Finns nästan inte ord för att
beskriva det ”snusk” som varenda rastplats i Tyskland uppvisar.
Onsdag
Framme i Kandersteg trots att GPS tyckte att vi skulle åka tåg! Kandersteg är en
liten radbyggd by i en vacker dalgång.
Tävlingsplatsen ligger centralt och jag
misstänker att de skidspår vi ser gå kors
och tvärs över kohagar, åkrar och inne i
byn är VM-tävlingsspåren. Hur ska detta
gå? Det kommer bli väldigt mycket störningar i och omkring spåret! Det ligger
små jordbruk överallt och miljöskadad
som jag är så kollar jag såklart lite extra på dem. De är verkligen små vilket
jag lätt kan se med tanke på storleken på
deras dyngstackar. Eva som under helgen
hade mer tid än mig att socialisera med
lokalbefolkningen kunde hälsa att alla
Polarhunden 2/2013
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var djupt imponerade över att jag hade
såååå många kor! (Min bondgård är alltså väldigt liten med svenska mått!)
Stakeout platsen låg nog på Kanderstegs
största åker. Under dagen fylldes området med husbilar och hundbilar. Vi var
tidiga och fick en riktigt bra parkering
längst upp mot en sidoväg så ena sidan
av bilen blev ostörd. VM avgjordes under första OS-veckan så jag hade såklart
med mig solstol och Ipad för att kunna
följa OS live tillsammans med radiosporten! Strålande sol och en helt fantastiskt
fin dag helt enkelt. Veterinärbesiktningen
gick bra och jag och Eva studerade start,
mål men framförallt varvningen. Bra att
ha koll! Hann med en promenad ner till
byn också med målet att handla souve-
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nier. Men allt är stängt mitt på dagen så
någon shopping blev det inte. Däremot
en oerhört god Schnitzel. Det blev faktiskt så att vi åt schnitzel varje dag på
samma restaurang!
Torsdag
Första tävlingsdagen för oss medeldistansare. Distanserna har blivit ändrade och
det bestäms att vi ska köra sent på kvällen i mörkret och bara ett varv. Vädret
har slagit om helt och det ösregnar precis
hela dagen! Övergår till snöblandat och
när det är dags för start så är det tung
blötsnö som faller. Det snöar så kraftigt
att sikten i det närmaste är obefintlig och
snön täpper igen pannlamporna och fastnar överallt.
Jag startar med tävlingsdebuterade Leo

i led tillsammans med rutinerade Tiger.
De springer rakt ut i mörkret i en väldigt
hög fart. Toppar på 41km/h enligt GPS.
Banan är mycket kurvig och kuperad och
jag har inte en susning i vilken riktning
den går. Alls. Det snöar så kraftigt att jag
inte ens ser ledarhundarna! Redan efter
en knapp kilometer kör jag om första
spannet. Sedan följer det en hel drös med
spann som alla passeras utan problem!
Hundarna springer oerhört bra och jag
har fullt sjå att ha koll på vart vi är på
väg. Finns inte en chans för mig att veta
vart banan är på väg så det är bara att lita
på hundarna och att de hittar! Tittar efter hundtassar i snön för bekräftelse men
rätt vad det är så är det inga fler! Hundarna följer ett ensamt skoterspår och
verkar säkra på sin sak. Jag räknar efter
och ja, det stämmer! Jag har kört om alla
åtta spann som startade före mig! Jag ligger först! Det går bra det här!! Kommer
mot mål i en väldigt fart och hundarna
är fortsatt taggade. Jag går i mål som
allra första spann på VM 2014! Jag kör
alltid med två pannlampor och Eva och
Lisbeth som står i mål anar att det är jag
som kommer men kan det verkligen vara
det? Först!? När resultaten kommer så
visar det sig att jag och fransyskan som
startade bakom mig kör väldigt jämnt
och hon leder med 9 sekunder. Bak till de
andra är det flera minuter. Silver alltså,
med stor chans på guld!
Fredag
Tidig morgon då jag startar 8.12 Köpte
med mig mängder med Arla Wellnes proteindrinkar innan jag åkte och de konsumerades flitigt. Snabb och nyttig energi.
Vilket behövds då frukosten råkade hamna i ett dike. Kräk! Startade med samma
laguppställning även idag. Urstarka Kraka och Tasse bak och snabbspringande

Roald och Sandy i mitten. Tiger och Leo
borde göra ett lika fint jobb i dag tänker jag. Men efter ett par km så ska vi
passera en S-kurva över en bro och ut på
en väg. Inga problem med tunnlar, broar
eller andra konstigheter. Men ledarhundarna missar hundspåret och går ut på
bilvägen som spåret går längs med. Tappar nästan en minut innan jag är tillbaka
på rätt spår. I övrigt går det fint och jag
kör ikapp fransyskan så pass att jag ser
henne i stort sett hela tiden. I mål är jag
en minut efter! Har dock dragit ifrån rejält bakåt så medalj känns säkrad.
Lördag
Jaga, jaga jaga! Idag finns det bara ett
mål. Gå ikapp och ta guld! Gör om startuppställningen. Leo är bara två år och
tävlingsdebutant så att gå i led tre dagar
på ett VM känns tufft så han får gå bak
med Kraka. Fram blir det istället synnerligen erfarna Tasse. Han kom med som
reserv då min egentliga ledare Helmer
blev lätt uttorkad sista tuffa träningspasset innan avfärd. Så mera lydnad idag men
betydligt mindre fart i front. Leo är ju min
i särklass snabbaste hund. Trots detta så
går vi ut i lika hög fart som tidigare heat
och toppar på 41km/h. Det är positiv
känsla i gänget och redan efter 3 km är vi
ikapp. Jag leder… Det kan bli guld! Bara
jag håller positionen. Men att fegåka är
inte min grej så självklart så trycker vi
på och fortsätter jaga storspannen! Kör
tillsammans med fransyskan i flera mil.
Vi turas om att dra och har en trevlig tur.
Det börjar kännas som om guldet är mitt.
Men det är inte mål än… Ett par km före
mål blir vi ikappåkta av ett storspann och
fransyskan hänger på det spannet medan
mina killar i front är ute i lössnön och
försöker svalka sig i värmen. Jag tappar
direkt 20 sekunder och avståndet ökar
Polarhunden 2/2013
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bit för bit. Jobbar som en tok för att gå
ikapp igen men det är segt. Det är väldigt
mycket uppför och jag vet sedan gårdagen att hon gick fortare än mig i den stigningen. Sista km går dock rasande fort
men ska det räcka? Tasse är väldigt varm
och de klarar inte att hålla farten mot de
andra fyra i spannet. När jag kommer i
mål står de andra spannen där, men hur
många sekunder är det? Jag hade 45 sekunder på mig men känslan säger 1 minut.
”Tyvärr” får jag rätt och jag har tappat
för mycket efter att ha haft guldet i min
hand i nästan tre mil! Vi vinner ett silver,
med 19,9 sekunder upp till guld! Tilläggas bör göras att jag hade snabbaste tid
sista heatet så den där felkörningen på
fredagen kändes lite extra onödigt.
Mitt första mästerskap med siberian huskys (Jag har alltså inte ens kört SM innan!) och vi vinner ett silver! Sveriges enda
medalj på slädhundssidan och den är
min! Jag är oerhört nöjd med hundarna
och vad vi upplevt tillsammans. Ett stort
tack till Eva för trevligt resesällskap och
utmärkt utfört handleruppdrag.
Malin Sundin. Ylajärvis kennel

Handler till silvermedaljören i VM Kandersteg
[Eva Lindberg] Tyvärr måste jag ju börja med att berätta att jag inte är
den där skrivande typen, men jag ska göra ett kortfattat försök ;)
Jag undrade verkligen hur Malin tänkte
när hon frågade mig om jag ville följa
med till VM i Schweiz och vara hennes
handler ….. Jag har ju aldrig varit handler, vad förväntades av mig? Vem skulle
ta hand om mina vovvar? Men självklart
tyckte jag det hade varit fantastiskt roligt
och spännande att få åka med på ett sådant äventyr!
Som om det vore förutbestämt löste sig
allt! Freddie Åkerlind skyndade ner till
Skåne från jobb i Norrland för att bo
hos mig och ta hand om några av älsklingarna, två ”flyttade hemifrån” och tre
följde med upp till Kvibille på träningsläger i halvtid. Och efter mycket kludd
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med allt från pass, reservdelar till släde,
medar, däck, sjukdom och djurpassning
så kom slutligen Malin och hämtade mig.
Jag började med att köra fel på hemmaplan redan på väg till färjan! Jisses, jag
undrade kritiskt hur jag skulle reda ut
att vara handler! Men sen gick allt som
på räls! Och efter i stort sett sträckkörning anlände vi till Kandersteg på onsdag
morgon som planerat. Vi hade god hjälp
av ”Berit” även om hon vill ha ut oss på
lite extra äventyr som tågresa till Italien.
Fick vårt rum, slängde in bagaget och
körde upp till tävlingsplatsen som låg ett
stenkast från Simplon House som hotellet
heter. Parkeringen vi fick på tävlingsplatPolarhunden 2/2013
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sen var perfekt och även om veterinärsbesiktningen inte gick som vi planerat, så
spelade det ingen roll eftersom där fanns
hur många fina hundar och egenbyggda
fordon som helst att titta på. ”Grannarna” på tävlingsplatsen var också otroligt
trevliga så väntan var i stort sett ett rent
nöje. Ägarna till Simplon House där vi
bodde var fantastiska! Tävlingstiderna
för de tävlande var totalt olika och trots
att vi kom hem ibland vid 22.30 så fixades det mat åt oss. Helt underbara!
Som handler skulle jag bl. annat notera
tiden när Malin kom i mål …… Gjorde
jag det? Ja första och andra dagen, men
sista dagen var jag så nervös och stirrig
så det hade jag absolut inte i tankarna.
Jag var så upptagen av att ta emot
”mina” fantastiska vovvar och Malin så
tyvärr ….

Att fixa min egen Danlersläde är ju gjort
på två röda, att ta bilder är en hobby och
att gå med reservhunden finaste Tia medan Malin var ute i spåret kändes riktigt
lyxigt. Att vara två och sköta 7 hundar,
resa till utlandet, köra bil, äta färdiglagad
mat, träffa trevliga människor och hundar, dessutom med ett ekipage som tog
silvermedalj är det helt ok för min del!
Jag är mer än gärna handler igen!
Vilken upplevelse! Är så glad att jag fick
möjligheten att vara med. Dessutom
hann jag nästan inte med att sakna mina
egna älskade vovvar, jag hade väldigt bra
substitut på plats.
Tack Malin Sundin, Freddie Åkerlind,
Eva Persson och familjen Pålsson
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Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.
TROLLS foder och dragutrustning finns både i butiken och
vår webshop:
http://draghundcenter.se/webshop/
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Min VM-resa
[Maja Antoniusson] Ända sedan barnsben har min högsta dröm varit att
delta i ett VM och att jag och mina hundar ska bli världens bästa team.
Att jag redan som 15-åring skulle stå på startlinjen med mina fyra hundar
i seniorklassen på ett VM i Schweiz trodde jag aldrig.
Redan ett år innan började förberedelserna efter att pappa frågat mig om jag ville
åka, och ni vet nog redan vad svaret blev.
Det blev såklart ett ja. Träningsscheman
lades upp och mål sattes.
Somrarna brukar ofta bli en viloperiod
för hundarna då det oftast är alldeles för
varmt för att köra, men den här sommaren blev inte som andra. Simträning stod
på schemat som ökades succesivt. När
vi sedan kom till höstträningen var hundarna i riktigt bra form och passen kunde börja hårdare än vanligt. Dock blev
träningen inte riktigt som planerat, och
jag var nog inte ensam om det, vädrets
makter satte stopp för många träningspass. Den största anledningen till inställda träningar var isiga vägar eller för höga
temperaturer. Även när vi väl kom på
snö och kunde köra släde blev det en hel
del pass som fick planeras om på grund
av blöta myrar. Men de träningarna i
blöt snö och genom blöta myrar kändes
egentligen inte så jobbigt då det nog är
den bästa styrketräning hundarna kan få,
vilket syntes på säsongens resultat.
Den första tävlingen blev Hamar Hundkörarfestival. Som vanligt var det väldigt
lite konkurrens i min klass (4J), men det
blir ändå kul att köra eftersom juniorerna kör samma sträcka som seniorerna
och då går det ju att jämföra tider och se
hur man skulle legat till om man kört i
seniorklassen. Hundarna kändes inte så
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bra som dom brukar, men det blev ändå
ett guld, och i seniorklassen skulle det
blivit ett brons.
Andra tävlingen blev även den i Hamar
men denna gång Öppna Norska Mästerskapet (ingen NM-status för min del).
När var det ingen NB(nordic breed)klass, så vi tävlade mot ”fladderöronen”
i 4J. Även här kändes det inte som att
hundarna hade den powern dom brukar
ha. Men om man kollade på tiderna så
var jag lite drygt två minuter efter bästa
junior per dag, vilket jag nog ska vara
nöjd med.
Tredje tävlingen blev Polarhundmästerskapet i Orsa. Det blev ett riktigt bra genrep inför VM. Hundarna sprang på riktigt bra, och jag började känna igen dom
igen. Det blev guld i min klass, vilket
kanske inte var så konstigt, noll konkurrens igen… Men det spelade ingen roll då
det kändes som jag tävlade mot seniorer
under hela tävlingen. Om jag skulle tävlat i seniorklassen på riktigt skulle det
blivit ett guld även där med ca 30 sekunders marginal.
Lördagen den 8 februari började vår hittills största resa, och även den resa som
vi planerat och drömt om i drygt ett år.
Vi ville vara ute i god tid med körningen
för att slippa köra så långt varje dag, och
även ha lite marginal om det skulle hända något. Vi hälsade även på vänner och

familj på väg ner där vi fick husrum och
bjöds på god mat och trevligt sällskap,
tack för det!
Vi kom ner till Kandersteg, Schweiz, vid
lunch på tisdagen. Vi bodde på Hotel
Ermitage som låg precis vid skidbacken,
och hade en troligt fin utsikt med bergen
runt omkring. Det var då när man väl
kom fram som det började sjunka in lite
grann att man faktiskt var där, men jag
kan ju säga att än har jag inte fattat det.
På onsdagen besiktigade jag banan tillsammans med Malin Granqvist och
Marie Israelsson. Banorna verkade riktigt roliga, inte speciellt kuperat men
mycket kurvor som skulle kräva teknik.
Dessa banor var verkligen långt ifrån
de svenska, här körde vi genom tunnlar,
över broar, en bit gick även ca tre meter ifrån järnvägsspåret, och man körde
även bland husen. Det skulle bli väldigt
spännande att se hur hundarna skulle reagera på miljön, men redan innan resan
startade intalade jag mig själv att det här
VM:et skulle jag bara se som en enorm
erfarenhet, och köra utan krav och förväntningar och bara ha riktigt kul.
På torsdagen var det veterinärbesiktning
som gick utan problem. Och på kvällen
var det invigning av VM 2014. Det var
väldigt kul att vara med, och framförallt
känna den där stämningen och känslan.
Resten av kvällen gick åt till de sista förberedelserna, laddning, och peptalk med
hundarna.
Fredagen, nu var dagen här, den dag där
vi skulle göra vår VM-debut. Konstigt
nog var jag inte speciellt nervös, mest
laddad. Förmodligen hade det jag intalat mig själv gjort verkan, och jag kände

Jag och Marie Israelsson på invigningen

Första tävlingsdag

ingen press för att nå toppresultat. Min
start skulle gå vid 14-tiden, vilket kändes
sådär eftersom det förmodligen skulle
vara som varmast då, och spåren skulle
vara väldigt uppkörda, men det som kändes mest jobbigt att starta så sent var ju
den där väntan.
Jag startade ut som nummer fem i fyrspann senior. Hundarna kändes riktigt
taggade och sprang på väldigt bra. Men
tyvärr skulle vi inte få ha det flytet hela
rundan. Det första stoppet kom efter
ett par kilometer, dock ett väldigt kort
stopp men ändå, det är sekunderna som
räknas. Nästa riktigt långa och jobbiga
stopp blev när vi hade ca 2-3 kilometer
kvar till mål. Den hund som brukar vara
klockren på kommandon ville helt plötsligt inte alls, min teori är att det kanske
blev för mycket intryck. Så där stod vi i
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värmen började ta på dom. Efter denna
dag hade vi klättrat en placering, och låg
då på en 25 plats.

Sista tävlingsdag

säkert 40-60 sekunder… Efter det långa
stoppet kändes det som hundarna aldrig
riktigt kom igång ordentligt igen. När vi
kom i mål var jag ändå nöjd över vår prestation, jag försökte att bortse från stoppen och se på hur bra hundarna faktiskt
sprang, och de brydde sig inte ett dugg
om att vi körde under bron när tåget körde över, och inte heller att springa bredvid tåget. Efter första tävlingsdag låg vi
på en 26 plats av ca 50 startande.
På lördagen skulle det bli jobbigare förhållande för våra hundar som inte är speciellt vana att springa i värme, och inte
heller är vana vid de höga höjderna. + 12
i skuggan och stekande sol var kanske
inte det man hoppats på. Innan start
kylde jag ner hundarna riktigt ordentligt
för att minska risken för överhettning.
Även denna dag sprang hundarna på
riktigt bra, vi kom ikapp ett spann som
vi tyvärr aldrig riktigt fick komma om
ordentligt, så vi låg och körde om varandra in i mål. Detta gjorde såklart att
vi tappade mycket tid, men jag var ändå
väldigt nöjd med hundarnas prestation.
Jag hade nästan räknat med att de skulle
bli varma och trötta redan innan hälften
av banan, men det var bara när vi hade
någon kilometer kvar som jag kände att
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Söndagen och sista tävlingsdag bjöd på
lite kallare väder med mycket snö. Även
fast det var kallare kylde jag ändå ner
hundarna lika mycket som på lördagen
bara för att öka deras prestationsförmåga. Hundarna sprang på riktigt bra
idag också, och det var nu jag kände hur
mycket styrketräningen hade gett. Sista
dagen var den som det kändes som det
var mest kraft i hundarna även fast det
var dagen med de tyngsta spåren. Även
idag kom vi ikapp ett spann, som vi inte
heller fick komma om ordentligt, så vi låg
och körde om varandra in i mål denna
dag också. Vi slutade på en 26 plats, som
jag är väldigt nöjd över. Att sluta i mitten på världens tuffaste startfält med så
mycket strul som vi ändå hade så kan jag
nog inte vara annat än nöjd.
Denna resa har gett mig så otroligt mycket. Jag kom inte hem med någon medalj
i bakfickan, men jag kom hem med ett
bagage fullt av erfarenhet. Nu har jag sett
och lärt, och det kommer förmodligen ta
många år till innan jag är lika bra som
dom i toppen. Men nu laddar vi om inför
nästa säsong, och då kommer vi tillbaka
ännu lite starkare och ännu lite bättre.
Stort tack till Marie och Niklas för värdefull hjälp inför och under resan. Tack
också till Alf och SPHK för stödet. Vill
även tacka företag och enskilda personer som på olika sätt bidragit och gjort
mina VM-resa möjlig. Och slutligen tack
till alla som hejat och trott på oss, det
värmer.
Tusen tack än en gång!
Maja Antoniusson

Sandra Tellström
- Hundkörare

170 km, på nästan 22 timmar. Vi körde hela sträckan på ett bräde och
hundarna presterade fantastiskt, mycket tack vare Miss Idita som drev
dem fram i ett imponerande tempo upp och ner över fjäll. Hon var rent
av magisk, natten igenom förde hon spannet med stor säkerhet och engagemang framåt. Storknade av stolthet.
Vår tik Himla gick fram i lead med tiken
Talila de första tre milen, rutinerat tog
äldsta hundens i spannet ledarrollen och
lämnade sedan över till Idita som då kände sig trygg i ledarrollen och spannet som
gått ihop sig bra. Hon ökade marchfarten omgående och vi avancerade snabbt
över ett tjockdimmigt fjäll. När vi gled
in på första checkpointen i mörkret efter
85 km och möttes av tända lyktor, en öppen eld och massor av spann uppställda
var det så att mitt ”långdistanshjärta” får
rysningar. Vilken atmosfär! Snacksade
snabbt hundarna, åt lite mat själv och
bytte batterier i GPS och så var vi iväg
igen, hundarna var i toppform och gick
med lätta steg i ett effektivt bra tempo
mot nästa checkpoint. Jag gick på moln!

och ville mer än gärna följa med oss ifrån
sista checkpointen och när veterinären
kände igenom henne sa hon inte ett pip
“jag har inte ont någonstans jag inte”.
Men jag kunde tydligt se att kroppen hennes sa ifrån, så hon fick droppas på sista
checkpointen tyvärr. Lika snabbt och effektivt var vi in och ut på denna checkpoint. 20 km från mål fick vi dock parkering men efter lite vila och uppmuntran
travade de vidare, om än långsamt i mål.

Vi fortsatte mot nästa checkpoint och tog
oss dit på en snitthastighet på 10 km i
timmen, vilket är kalasbra efter hundarna
gått över två fjäll och sprungit i trettonfjorton timmar nonstop. På vägen ned till
nästa checkpoint så såg jag att Nebraska
var besvärad både fram och bak på höger
sida. Hon försökte dölja sin smärta väl,

I mål kom vi vid halv tio på morgon med
glada men väldigt trötta hundar. Samtidigt som jag passerade mållinjen kom
tårarna, av ren och skär trötthet, var helt
och totalt slut efter att stått på släden
och plikttroget hjälpt hundarna uppåt i
22 timmar, anspänningen att hålla dem
vid gott mod och all oro över att de inte

Själv känner man sig som en manglad
katt som blivit misshandlad med järnrör över ryggen, hualien, trasig delux.
Hundarna sprang mer eller mindre 22
timmar i sträck och min respekt för
deras insats går inte att beskriva i ord!
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Veterinärkoll på mållinjen.

skulle fixa tävlingen släppte. Känslan att
faktiskt vara i mål blev helt enkel överväldigande. Genast vid mållinjen fanns
veterinär på plats och kikade igenom
hundarna – sicken service! Idita och Talila hade ömma handleder. Men inget som
inte lite vila och wristwraps kunde fixa.
Förutom Miss Iditas (vår ledarhund) fenomenala insats så vill jag nämna Talila,
hon borde få pris, för hon gick faktiskt de
hela 170 km fram, och när Idita checkat
ut mentalt de sista 20 km var de faktiskt
hon som tog oss i mål. Jag kunde riktigt se hur hon då iklädde sig ledarrollen
och visste mycket väl att det hängde på
henne nu. Känslan när en hund så medvetet ställer upp på en är speciell, hjärtat
spricker av kärlek.
Men så har vi ju Sam också, trofasta, lo-

jala Sam som bara går och går. En wheeldog av rang som utan tvekan alltid, alltid
har sin lina sträckt. Oavsett hur trött han
än var så visade han inte en gnutta av det
utan tågade på. Man glömmer lätt hans
insats, liksom en back i fotboll så är deras
insats oumbärlig men sällan hyllad. En
annan hund i spannet som denna tävling
gjorde personliga framsteg är hanen Modig, pajasen, den ängsliga oroliga hunden
som fick helt fel namn. När ledarhunden
Miss Idita checkade ut som ledarhund de
sista 20 km var det honom jag för första gången någonsin satte fram till tiken
Talila. Hans min var underbar och jag
kunde bokstavligen se pratbubblan ovanför hans huvud ”Ska jag? Men vänta nu,
hallå, det här går inte, jag ska ju inte vara
i den här positionen, nej nej, nu har du
gjort fel”, ögonen höll på pluppa ut på
honom och hans uppsyn var underbar

Hjältar.

att se när Talila drog tag i honom och
sa nu går vi framåt och han hängde på
men med blicken bak på mig som tydligt
sa ”är du verkligen säker på det här?!”.
Talila tog tag i honom ordentligt och sa
till han å skärpa till sig och sagt och gjort
så gjorde han det och han och Talila tog
oss i mål.
Vilken känsla det är att komma så nära
hundarna, riktigt inunder skinnet, sju själar som blir en. Låter kanske romantiserat, men är ju precis så det är. Det händer
någonting där ute, när man gemensamt
blir vansinnigt trötta, när man tillsammans måste passera fysiska gränser man
inte trodde gick. Ord blir överflödiga och
vi läser varandras tankar. Sammarbetet
blir magiskt.
Miss Idita och Modig bakom.

DET är tjusningen med Polardistans. Beroendeframkallande.
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Polardistans 2014 - Min historia
Karin Olsson

Det började en natt för mer än ett år sedan då jag hade hängt med i tävlingen på internet och verkligen levde mig in i hur de som deltog hade
det. Jag såg likheterna med våra egna fjällturer och när man har en släng
av tävlingsdjävulen så viskar den i örat : ”Du kan Karin, du vet hur du
ska göra och då är det bara att köra!”
Jag vet inte HUR många nätter jag har
kört denna tävling utan att ens ha startat i verkligheten. Och så var det äntligen
(? menar jag det?) dags! På riktigt! Inte
nästa år, inte nästa vecka, inte ens i ett
annat liv ….utan nu! Helt overkligt. Nog
har jag åkt skidor, kört hund, tränat, varit med om olika väder, skaffat mig utrustning genom åren som jag dessutom
vet hur jag ska använda och visst har min
mamma alltid sagt att jag är j-vligt envis?
Jo det har hon. Flera gånger också! Tack
Mamma! <3

vind. Ni vet den däe känslan då man i lätt
medlut på färden bara kan låta sig dras
med av sina starka hundar och det värsta
man kan klaga över är att solglasögonen
är så svåra att hitta! Förresten, vill bara
lägga till att i min skalle så är dessa drygt
16 mil indelade i sträckor som liknar
mina träningsrundor. Konstigt hur första
etappen på 8.5 mil i mitt huvud blir jämställt med rundan runt Fågelbergsstugan
hemmavid på två mil. (Kan det bero på
tiden på dygnet när jag tänkt igenom det
hela?)

Men då så, då var det bara att ta itu med
uppgiften. Jag hade memorerat kartan
och höjdkurvorna fanns lagrade i skallen.
Jag visste när det skulle gå uppför och
utför. Jag visste när det skulle vara kalfjäll (tur det för jag såg inte många meter
p.g.a. dimma när det väl kom till kritan)
vilket ofta innebär motvind och inte så
mycket lyx som det kan förknippas med
i de bästa reklamfilmer. You know: sol,
sol och åter sooool och till och med med-

När jag mitt i natten har kört tävlingen
i förväg är inte allt logiskt i efterhand,
MEN jag kan säga att när jag väl var ute
på spåret så gav det mig en enorm styrka
och känslan av att jag hade koll på läget.
Jag hade tänkt igenom utrustningen så
många gånger, jag hade en körplan, jag
visste vilken terräng som väntade mig,
jag visste hur jag skulle ta hand om hundarna så de skulle kunna ta mig i mål, jag
hade koll på väderleken.
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Vad hade jag inte koll på då? Ingenting
om man läser allt ovanför, men så bra är
ju inte verkligheten. Jag hade för mycket
mat tex, förstod ju inte förrän efteråt
hur svårt det var att äta, borde haft mer
lättsmälta saker som välling och ex. proteinshakes bara. Borde ha druckit mer
vätska oftare, Skulle inte ha tagit med
mig dubbla skidor och dubbla stavar, insåg att man kan minimera allt man tar
med sig i form av lättare material i mindre mängd. Här finns mycket minimering
att jobba på till start nästa gång.
Vad gäller hundarna så har jag glädjande
fått bekräftelse på att de ska ha många
mil i benen, de ska ha fått pass då de jobbar under många timmar så att de inte
blir överraskade av arbete på fyra timmar
eller mer, de ska ha känt av hur det är att
dra på en släde som väger ca. 50 kg (nu
tänker jag nordisk stil) och med fördel i
kuperad terräng, de ska vara vana att dra
flera dagar på raken och helst i många
olika väderförutsättningar och underlag.
När jag nu summerar min premiärstart
så känner jag att jag inte är överraskad
av det jag upplevt. Jag var förberedd
mentalt och av mina tidigare upplevelser
i friluftslivet. Jag tyckte att hela resan var
som en i tid uppskruvad fjälltur och det
kändes skönt att veta att jag hade kontroll över det hela. Mina hundar har fått
vanan att arbeta och gå på och det kändes otroligt skönt att vi känner varandra
så väl.

Jag har inte dragit det tunga lasset, jag
har bara varit deras mentala stöd! Och
gissa känslan när de tycker att det räcker
till för att ta oss i mål, att det räcker när
jag säger ”då går vi på” och dessa mina
tappra hundar faktiskt gör det. Bandet
mellan oss har stärkts ytterligare och
trots att jag på den allra sista sträckan
tänkte ”F-n det här har jag betalat för!!”
och ”Det här gör jag aldrig om!!!” så tror
jag faktiskt att jag vill göra det igen. Det
handlar ju om att aldrig ge upp, och det
gjorde vi aldrig heller. Vi tog oss i mål på
rätt sida av tidsgränsen! Med en bra marginal dessutom; me happy! Jag har faktiskt redan nu köpt utrustning till nästa
gång…
Suck, innebär det nya sömnlösa nätter??
Eller nu när jag vet vad det kan innebära,
behöver jag då inte våndas så mycket i
förväg kanske? Det får framtiden visa för
Polardistans here we come …again!!
Vill även rikta ett riktigt stort tack till
alla som jobbat för att denna tävling
är möjlig att genomföra. Ni är så bra!!
Många timmar innan och efter tävlingen,
semesterdagar, you name I´t!!! Puss o
kram till er alla!! Utan er är vi som tävlar
ingenting!!
/Karin Olsson, Bianca och Iluq

I slutänden vill jag verkligen rikta mitt
tack till mina tappra hundar som har
dragit denna tunga släde, särskilt i de
tunga uppförsbackarna vi stötte på. De
är så bäst när jag ber dem att ”gå på”!!
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PD 300C -2014
Krister Mattsson

Jag har en längre tid funderat på att prova något längre lopp och under
sommarvärmen verkade det var en bra ide att köra PD300 istället för
160 denna gång. Det var sista chansen att köra med Piro som sedan blir
pensionär. Med en tidig vinter och om hundarna höll sig hela skulle det
nog gå vägen. Jag har bara 8 Siberian så alla måste vara med vid start
för att jag ska kunna köra den klassen.
Under slutet av augusti körde jag igång
höstträningen med 8 km turer. När hundarna börjat hitta flåset gick vi över till vår 11
km slinga 4 ggr i veckan. Hundarna kändes starka när det var dags att öka distanserna. De frusna grusvägarna nötte klor
och sockor så det fick bli färre men längre
rundor på totalt ca 10 mil/vecka fram till
slutet av november. Då blev jag sjuk, följt
av isiga vägar som gjorde att hundarna
stod stilla nästan 4 veckor. Under mellandagarna kunde jag återuppta barmarksträningen, men det kändes hur mycket
de hade tappat under stilleståndet.
Efter nyår var det äntligen semester och
jag och hundarna åkte till vår stuga i
Härjedalen en vecka för att köra längre
turer på snö. Allt var packat och när hundarna skulle lastas stod Ubbe på tre ben.
Trots det fick alla hundarna följa med
upp till stugan. Han visade sig ha skadat
en trampdyna, men med socka på sprang
han utan att visa något av det. Istället för
härliga träningsturer blev det en fråga
om att inte slå ihjäl sig på isiga och sling-
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riga skoterleder genom skogsterräng.
Alla hundarna hade mer eller mindre
problem med skador på tassarna och jag
har aldrig sockat så mycket. Efter 3 dagar hade jag slut på sockor. Ett samtal till
Draghundcenter ordnade en ny laddning
med posten dagen efter så att det gick att
köra hela veckan.
Vid hemkomst fick Ubbe stå några dagar
för att vila tassen, medan de andra fick
springa i 4-spann på den snö som fanns.
För att veta vilken skick Ubbe var i bokades ett besök hos veterinären. Där fick
vi OK att köra med honom så länge han
inte ömmade om man böjde eller tryckte
på tårna.
Januari flöt på med 3-4 mils turer med
pannlampa efter jobbet. Lite slitigt att
åka hemifrån 06.30 för att sedan komma
hem 18.15 och hinna med träningen och
allt annat som ska göras.
Vecka 6 och 7 skulle vi upp till stugan för
att enligt planen köra fyra till fem 8 mils
turer och en eller två 14 mils turer. Första

turen gick enligt planen med 8 hundar,
men vid hemkomst haltade Ubbe så han
fick vila igen. Dag 2 kördes en 7 mils runda, vid hemkomst betedde sig Fenja lite
konstigt så hon fick bo inne över natten.
På morgonen upptäckte vi att hennes tår
varade och hade svällt upp. Detta gav en
ofrivillig vilodag med letande efter veterinär. Vi hittade en som just den dagen var
på praktiken 1,3 mil bort så vi slapp åka
7 mil. Domen blev total vila och antibiotika i form av både tabletter och salva.
Läsande av dopingreglerna visade att karenstiden var bara 7 dagar på båda preparaten, så hann det bara läka, var det
lugnt. Dock bestämdes att hon skulle få
följa Elin och hennes hundar hem för vila
andra veckan.
Dag 4 ska jag sela på 6 hundar för att
köra. När jag kommer till Bestla varar
hon från ett öga och vill inte öppna det,
så det blev bara 5 hundar på den turen.
Efter två dagars sköljande av ögat började det se normalt ut, så hon fick följa
med igen. Ubbe hade slutat halta så han
var också med på banan. Andra veckan
fungerade bättre, men jag fick kämpa för
att få hundarna att gå 8 mil och med Fenja urtagen från träningen började Polardistans 300 kännas långt borta. Inte ens
släden mådde bra. En pinne som stack ut
i spåret fastnade i slädsäcken och gav en
4 dm reva i den. En annan tur knäckte
jag buskbågen på två ställen.
Vid hemkomsten från stugan återgick vi
till lätt barmarksträning för att alla hundarna skulle återhämta sig och vara hela
till starten. Samtidigt arbetade jag inne
med släden. Ibland är det skönt att jag
kör med en robust och lättlagad ”pråm".
Utrustning skulle gås igenom och kompletteras med det som saknades. Dagar-

na fram till tävlingen gick fort och varje
kväll blev det minst en timme med pyssel
antingen med släden eller utrusningen.
Jag funderade på att byta till PD160,
men peppades av Elin, och bestämde mig
först dagarna innan. Då alla hundarna
var i fin form igen satsade vi på 300. En
av anledningarna till att jag anmälde mig
var ju för att se om vi skulle klara av det.
Allt var klart och planen för hur tävlingen
skulle genomföras för att vi skulle komma runt var spikad. Då kom beskedet att
pga värme och regn var banan ändrad till
två varv på samma bana. Planen blev inte
riktigt som det var tänkt, utan ändrades
till att jag kör och ser hur hundarna beter sig, så anpassar vi oss efter det. Skulle
vi inte komma runt så har jag förhoppningsvis lärt mig något till nästa gång.
Lördagen före tävlingen åkte jag upp till
stugan för några lugna vilsamma dagar.
Hundarna fick springa någon kort runda, utrustning, foder och snacks gicks
igenom och packades i mindre påsar för
smidigare snackning. På tisdagen dök
min handler, Peter Tigerstrand, upp och
vi åkte de 11 milen till Särna för incheckning samt veterinär och utrustningskontroll. Som vanligt var det bara glada och
trevliga människor överallt, så allt flöt
på och det tog inte lång tid så var allt
klart. Veterinärerna hade inga synpunkter på hundarna och det kändes bra efter
allt strul under säsongen. Alla hundarna
var friska och klara för start! Efter det
obligatoriska förarmötet for vi tillbaka
till stugan och hundarna fick kvällsmat
i hundgårdarna. Den enda fördelen med
spårändringen var att vi fick sova 30 minuter längre på morgonen då startplatsen
låg närmare oss än vad Särna gör.
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Vi var på plats som första spann vid
07.30. Vid en blick bak i bilen kom den
första frågan: Hur ska allt få plats i släden? Sedan, när bilen var tom och släden bara halvfull kom nästa fråga: Har
jag missat något? Då vi var klara var det
30 minuter kvar innan jag fick starta. Vi
koppelrastade hundarna och selade på
dem innan de åter hamnade i boxarna i
väntan på start.
I år var det öppen start mellan 09.00 11.00 och som första spann startade jag
09.06. Hundarna kändes bättre än vad
de hade gjort på hela vintern. Förstod de
att det var nu det gällde? Inte ens Piro tog
sina första två mils strul som han brukar.
Ganska fort kom vi in i dimman som
bara tätnade. Det tog så pass lång tid
innan första spannet kom ikapp oss att
jag funderade över om jag kört fel. Eller
hade de med 12-spann väntat en timme
innan de startat?
Vid första snackningen kom så ett storspann och körde om oss. Vi försökte att
haka på ett tag, men saknade styrkan
och farten för att ta rygg på hans större
spann. Sedan följde 2 mil med dålig sikt,
då nästa ledmarkering dök upp ur dimman först några meter framför ledarhundarna. Jag såg inte de spann som kom
ikapp, utan rätt som det var hördes flåsandet av hundar bakom oss. Strax före
Lofssjön kom nästa sak som jag väntat
på: Ego kroknar, som vanligt, och fick
åka i släden. När vi svängde av skoterleden verkade det som att hundarna trivdes, för de ökade farten på det smalare
spåret genom skogsterrängen. När det
åter började gå uppför ville Ego börja
jobba igen. Vi sa inte emot, för han gav
trots allt nästan 30 kg extra i släden. 1,5
mil innan checkpoint var han dock åter
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i släden. Jag funderade på om jag skulle
låta honom springa in i checkpoint för
att undvika alla frågor från veterinärerna, men beslöt att han skulle få den vila
jag kunde ge honom. Mina farhågor besannades och jag fick förklara våra teorier om varför han alltid kroknar efter ca
5-6 mil när han tas direkt från transport
i hundboxarna. Det är nackdelen med att
alltid kunna starta från hundgårdarna, vi
saknar träningen på att åka iväg och köra
på olika platser. Efter några timmars vila,
mat och vatten gick vi ut för de 4 milen
till nästa checkpoint.
Andra etappen gick bra och vi kom på
den första flackare sträckan ikapp ett
spann, men tappade honom när det blev
mer kuperat. Hundarna gick jättebra
och vi var snart framme i Lillhärdal. Där
stannade vi bara för vattning innan vi
tog sista sträckan till Lövnäsvallen och
vår obligatoriska 6 timmars vila. Första
varvet gick på ca 15 timmar och jag hade
inget att klaga på. Ett litet hopp om en totaltid på 40 timmar började tändas. Hundarna fick mat och jag förberedde frukosten innan jag försökte sova lite. Piro
ömmade i en led vid veterinärkontrollen. Jag beslutade att vänta till slutet av
vilan för att se om han blivit bättre då
han inte hade visat något medan vi körde.
Under de fyra timmarna jag skulle få
sova kom många 16 mils spann in. Det
verkade som om ett flertal hade anmält
sig till fel klass då deras hundar lät alldeles för pigga. Jag vaknade ett flertal gånger. Efter frukosten fick en vet. åter kolla
Piro och det var inget att fundera på, han
hade sprungit klart. Nästa problem var
vem som skulle ta hand om honom. Utan
mobiltäckning fick jag inte tag på min
handler. Frasse hade just kommit in med

sitt spann och hade en plats över i bilen
så Piro fick åka med honom.
Jag lämnade Lövnäsvallen som sista förare ett par minuter efter ett annat spann.
Vi kom ikapp honom efter ett par kilometer men vi stannade bakom då jag visste att han skulle vara starkare när det
började gå uppför. Han hade något problem och var tvungen att stanna och flytta om hundar. Efter sjunde stoppet körde
jag om dem. 2 mil senare kom han åter
ikapp oss och passerade samt körde ifrån.
Man såg mer av omgivningarna, men det
blåste mycket mer och spåren var sämre.
Vinden tilltog mer och mer och det gick
långsamt men utan större problem fram
till Hågntjärn då det borde vara en lätt
körning till Djursvallen.
Sidvinden tilltog och det gick inte att
andas om man tittade i vindriktningen.
Hundarna lutade sig mot vinden när de
sprang och släden blåste hela tiden av
spåret. Efter några kilometer med sidovinden fick hundarna nog och stannade.
När jag gick fram för att hjälpa dem fick
jag hela spannet runt mig då de sökte
skydd för vinden. När jag lyckats reda
ut lintrasslet hade alla hundarna lagt sig
ner. Första gången någonsin sedan jag
började köra med hundar som jag fått
”parkering"! Då jag tror att jag är sista
tävlande i spåret försökte jag ringa tävlingsledningen. Jag fick ingen signal, så
jag skickade ett sms ”Jag har fastnat i
vinden, behöver hjälp om det går”. Sedan grävde jag skydd åt hundarna och
grävde ner mig själv bakom släden. Efter
en stund pep telefonen till och jag hoppades på ett svar, men det stod ”sändningen
misslyckades”. Det var bara att försöka
vänta ut vinden. Jag vet inte om jag somnat eller om jag bara nickat till men jag

vaknade av att huvudet föll framåt och
hakan slog i bröstet. Vinden lät inte lika
mycket längre, så jag reste mig upp för
att titta till hundarna. De var översnöade
och det enda som syntes av Gjöa var 2
cm av ena örat. Jag skottade fram hundarna och fick till min förvåning dem att
gå framåt. Det dröjde inte länge innan
det börja slutta nerför och vinden avtog
lite. Då kom skylten ” checkpoint 10
km”. Sista biten gick utan problem. Jag
tror att detta var de längsta 6 mil som jag
någonsin har kört.
Ubbe hade nu börjat halta till ibland, då
det inte var hela tiden var det inget som
oroade mig. Veterinärerna upptäckte att
skadan i trampdynan hade gått upp igen.
Men med tanke på att han hade varit så
hela säsongen så ville jag ta med honom
ut på nästa distans. Jag informerade vet.
om det samt att om de ville att han skulle
tas ur spannet så skulle jag göra det. Men
samtidigt skulle jag då bryta tävlingen.
De andra var för trötta för att klara de
sista 8 milen själva. Funktionärerna började även fråga om jag sett det sista spannet någonstans, det skulle tydligen finnas
ett bakom mig. Det blev lite förvirring
när vi kom fram till att det var spannet som hade kört om mig 2,5 mil efter
Lövnäsvallen. Efter lite ringande kom
de fram till att han hade vänt då vinden
blivit för kraftig och på något sätt hade
vi missat varandra. Det blev några timmars vila med mat åt oss alla. Ett spann
lämnar Djursvallen strax efter jag kom in
och ett pulkaspann malamuter väntade
på hämtning då den ena hunden inte ville
dra längre.
Sträckan till Lillhärdal gick bra men ganska fort beslöt jag att Ubbe inte skulle
springa den sista distansen. Jag ringde

och ordnade så att det skulle finnas hämtning när vi kom fram. Efter en snabb titt
på klockan bestämde jag att hundarna
skulle få vila 2½ timme fram till midnatt
innan vi gick ut för sista sträckan. Målet på 40 timmar var nu borta, det gällde
bara att komma i mål innan sista tid för
giltig målgång. 4 mil på 12 timmar skulle
fungera om jag så måste lasta alla hundarna i släden och dra den själv.
När jag lämnade Lillhärdal för sista
sträckan låg det fortfarande ett spann
kvar där och sov. Det var +4 grader och
lätt duggregn. Hundarna gick kanonbra
i uppförsbackarna den första milen och
allt kändes bra. Jag blev bara blötare och
blötare och till slut kände jag hur det
rann vatten innanför kläderna. Då det
var mörkt båda gångerna jag körde här
vet jag inte riktigt hur det såg ut, men jag
misstänker att det var öppna myrar som
leden gick över. Duggregnet övergick till
små isdroppar och vinden började tillta
igen. Ca 1½ mil före mål svängde spåret och vi gick upp rakt mot vinden. Då
fick hundarna nog och jag fick mitt livs
andra parkering. I ett försök att få igång
hundarna bytte jag plats på dem men det
enda som hände var att mitt humör blev
sämre. Vätan och sömnbristen började
ta ut sin rätt. Som tur var så vaknade
hjärnan till. Jag satte hundarna i rätt positioner i spannet och lät dem vila i 30
minuter medan jag drack vatten och åt
choklad för att få upp sockernivån igen.
Jag vågade inte sätta mig ner, rädd att
somna när jag var blöt rakt igenom alla
kläder. Ögonen slöt sig bara jag lutade
mig mot ett träd. Jag tittade i släden och
funderade på om jag skulle göra en foderdumpning. Men jag ville genomföra tävlingen enligt reglerna så det slutade med
att jag delade ut ca 300 g kött samt några
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snacksbitar lax till varje hund. Till min
förvåning vaknade alla till och åt upp.
I släden hade jag nu bara snacks till en
runda, torrfoder för två matningar samt
de obligatoriska 500 g/ hund som måste
finnas vid målgång. De ville inte starta
när jag försökte ge startkommando. Men
jag fick dem att gå om jag gick bredvid ledarhundarna och peppade dem. Försökte
jag gå bak till släden stannade de direkt.
Efter ett tag måste jag fälla ner bromsmattan så jag fick lite broms på släden
då den gled ifatt Bestla som gick ensam
i wheel.
Spåret hade nu blåst igen helt. Vi gick
rakt mot vinden, det var omöjligt att titta
då det flög småspik i luften. Nu var det
bra att det var andra varvet, för vi gick
efter gps spåret från första varvet. En
evighet senare kom vi fram till svängen
med sista loopen före mål. Jag vet inte
om de kände igen sig eller om foderdumpningen ner i deras magar slog till,
men de började springa igen. Vilket var
tur, för nu började det att gå upp och ner
fram till mål. Det skulle ha varit svårt att
hantera släden om jag hade varit bredvid
ledarhundarna. Det var nu ett konstant
sparkande och peppande för att de inte
skulle stanna igen. Sedan kom äntligen
den sista svängen och nerförslöpan till
mål. Gjöa hade börjat halta lite men arbetade jättebra ända fram till mållinjen.
VI HADE KLARAT AV DET! Med ett
spann som kom in efter oss och två som
bröt var vi inte ens sist.
Jag vill tacka alla som gjorde årets tävling möjlig. Hade den blivit inställd p.g.a.
vädret i år så skulle jag troligen inte ha
gjort ett nytt försök på en långdistanstävling.

Insändare
Hej

Som nybliven medlem och
Siberian Husky ägare läste
jag artikeln om "Varför
fryser...blir kallt" av Louis
Liljedahl med stort intresse, och har en fråga som
jag skulle uppskatta att få
besvarad.
Jag har tagit över en underbar 6-årig Siberian Husky
tik, Vänervinds Lista,
"Sparta", sedan ett halvår
sedan och upplevt två fällningar. Men jag tycker att
hon inte riktigt är i fas med
klimat och årstider. Senast
startade hon fällningen av
vinterpälsen (som jag upp-

fattade den) i mitten av
november när det blev minusgrader här på Västkusten. Det innebar att hon
agerade "nakenhund" den
period som var som kallast
här. Nu är hon åter pälsad och fryser inte längre.
Hon har generellt ganska
"kort" päls och ger nästan
ett släthårigt intryck. Hon
är ju en "innehund" även
om vi vistas ute ca 3 timmar/dag under vintertid,
under vår, sommar och
höst blir det längre tid än
så.
Nu till min fråga, går det
att påverka när hon skall
fälla så att hon sätter vinterpälsen "i rätt tid"?
Hälsningar Olle Erixon

Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY

ALASKAN MALAMUTE

Siberian Husky valpar planeras i maj.
e. Ylajärvis BG Leonhard (Vargteam
Birk * SE(polar)Ch Ylajärvis Greenhart)
u. SEUCh Sally (SE(polar)Ch Edwin *
Kira)
Leo är kommandoledarhund. VM silver
2014.
Sally är från mycket framgångsrike Tore
Hunskår.
Röntgade UA och ögon UA.
Malin Sundin. Orsa. Ylajärvis kennel.

Valpar planerade våren/försommaren
på Ylajärvis Severnaja NM Zemlja S63787/2007 Huskylyan Zeke
S39465/2008
KALLDRAGETS KENNEL
Nina 073-069 10 79
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www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Monica Hjelm, 0657-352 35,
072-74 33 299
Hamravägen 120, 820 51 Hamra
Irkes@telia.com

Vice ordförande

Nicole Schwarz, 070-266 20 57
zeckenzwecke@aol.com

Foton från Grönlandshundklubbens tävling på Koppången 17-18/1 2014 [Foto: Björn Andersson]
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Sekreterare

Helen Söderström, 0921-651 31,
076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
hedsvedjan@hotmail.com

Kassör

Reiné Taekema, 0174 26104
070-88 77 005
Uls-Väsby 22, 740 10 Almunge
Reine.taekema@gmail.com

Ledamot

Ulla Lindroth Andersson, 0768-822 511
KaptenU@telia.com

Ledamot

Eva Johansson, 070-27 25 553
Bässmansväg 8, 981 91 Jockasjärvi
Evajohansson74@hotmail.com

Suppleant

Lena Tano, 070-337 04 38
froken_turbo@hotmail.com

Suppleant

Nicole Schwarz, 070-266 20 57
zeckenzwecke@aol.com

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

Representant SPHK valberedning
Kenth HJelm

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning

Kenth Hjelm
Helene Ouchterlony (sammankallande)

42

Polarhunden 2/2014

Polarhunden 2/2014

43

10

13

16

20

11

14

17
21

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

44

Lena Tano
Sandra Tällströms hundar
Jan Olof Högström
Jan Olof Högström
Helen Söderström
Åke Wedin
Sofia Brännström
Fabian Ouchterlony
Gösta Karlberg
Sofia Brännström
Karin Olsson
Fabian Ouchterlony
Harriet Svenssons hundar
Lena Tano
Lena Tano
Sandra Tällström
Harriet Svensson, Åke Wedin,
Hanna Lindblom
Helen Söderström
Sandra Tällström
Åke Wedin
Harriet Svensson
Sofia Brännström
Jan Olof Högström
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Undertecknad deltog på SPHK’s arbetshelg i augusti där viktiga frågor så som
organisation, ekonomi, hur vi bör hantera och delta på sociala medier. Beslutades
också om att ansöka om att få hålla en exteriör domarkonferens till 2016 av SKK.
En annan sak att notera är att malamuteklubben är samordnare för SPHK’s monter
på Stora Stockholm i december. Vi kan också notera att SPHK åter igen ansöker om
melemsskap i WSA, samt att malamuteklubben i augusti var näst största rasklubb i
SPHK. :-)
I övrigt önskar jag er alla trevliga turer/träning med era hundar i ett allt mer höstlikt
Sverige. Och glöm nu inte att anmäla till Specialen, där vi förhoppningsvis ses och
har trevligt!

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Christer Afseér, 070-320 53 32
Stykketgården, Västra Sidan 248
780 69 Sörsjön esseth-afseer@telia.com

Vice ordförande

Daniel Kaar, 070-5431799
Daniel.Kaar@konsumgavleborg.se

Kristin Esseth och Noataks malamuter i träning inför
Finnmark 500 - som genomfördes i god stil...
P.S. Kristin blev också årets klubbmästare 2 x 30

Sekreterare

Emelie Bengtsson, 070-509 90 22
Karlsborgsvägen 15, 121 52 Stockholm
emeliebengtsson85@gmail.com

Ledamot / Aktivitetsansvarig
Torbjörn Tellström
Sulviken 310, 830 05 Järpen
torbjorn.tellstrom@zonline.se

Ledamot

Annelie Carlsson

1:a suppleant / Kassör
Sarah Torsell

2:a suppleant

Birgitta Karlgren, 073- 514 31 09
Sätuna, Kristinedal, 521 94 Falköping
birgitta.karlgren@telia.com

Revisor: Lennart Johansson
Revisorssuppleant: Lena Johansson
Valberedning

Ida Vähäsalo och Tess Lindman

Meriteringssekreterare

Michelle Ohlsson (sammankallande)

Avelsråd

Linda Söderström (sammankallande),
Göran Dernebo, Irene Hansen,
Anki Heinonen

Utställningssektion

Jennie Kraft Hult (sammankallande),
Annelie Carlsson

Webbansvarig
Tess Lindman
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Happy malamuting,
Christer Afséer, ordf.

Grattis till årets malamute Kennel Night Trail!
Malamutevänner
Hösten är på G och temperaturerna har börjat dala
åtminstone på kvällarna här i Dalarna. Nu kommer
en tid med mycket aktiviteter runt våra hundar –
körträning inför vinterns turer, meriteringar och
tävlingar. Utställningar finns ju året runt men jag
vill särskilt slå ett slag för vår egen specialutställning
(domare Paul Stanton) i samband med vår samling,
kallad SPECIALEN över Allhelgonahelgen. Plats
är Lugnet i Falun, och förutom klubbmästerskap
(barmark), utställning och medlemsmöte har vi
rasträff med tema aggressivitet. Allt tillsammans bör
kunna bli en intressant helg. Mer info på hemsidan!
När ni får denna tidning i er hand har det första av
klubbens körarrangemang redan varit – nämligen
Björnrundan i Nornäs som avhålls i slutet av
september. Planera redan nu för nästa års Björnrunda
då klubben arrangerar två bootcamps och ett
körseminarium i anslutning med Jamie Nelson och
Ann Stead – återkommer med info. Kommande
körarrangemang som klubben är inblandad i är
meriteringar på Snöträffen (Nornäs) i januari och
Nornäsdraget februari. Förutom dessa finns flera
slädhundstävlingar och meriteringstillfällen – se
aktivitetskalendern på hemsidan.
Polarhunden 2/2014
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Avelsrådet har ordet

Alla uppgifter behandlas naturligtvis konfidentiellt och vare sig djurägare eller hundar kommer på något sätt att offentliggöras.

Dags att påminna om några viktiga saker. Rasklubbens rekommendationer för avel
har ju utökats med att ett av föräldradjuren skall vara fritestat, homozygot normal
avseende PN (polyneuropati), detta är också from 2014-03-01 ett krav för valpförmedling. PN är en allvarlig sjukdom som nästan alltid leder till avlivning i alltför tidig
ålder. Vi har nu ett bra och enkelt verktyg till vår hjälp, i form av ett enkelt blodprov,
för att förhindra att det föds sjuka valpar. Mer information om sjukdomen och provtagning finns på klubbens hemsida.

På klubbens egna forum är det ju tyvärr inte så mycket aktivitet. Vi tycker det är ett
bra ställe att diskutera kring avel/hälsa då man kan följa trådar på ett helt annat sätt
än på FB. Hoppas vi snart syns där!
Anki Heinonen/avelsrådet

Vi vill också påminna om vikten av att HD/ED-röntga och ögonlysa alla individer,
inte bara de som skall gå i avel. Tyvärr ser vi en nedåtgående trend i antal undersökta
djur.
I RAS (ras och avelsspecifika strategier) har vi som målsättning att minst 50 % i varje
årskull skall vara undersökta. Som framgår av tabellen så har vi inte lyckats med det
särskilt väl.

Födelseår
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Antal födda
105
134
142
153
152
113
117
105

% HD röntgade
35
51
53
34
48
34
37
19

% ED röntgade
32
48
50
31
45
32
35
19

% ögonlysta
26
36
44
33
39
27
24
19

Dessa hälsoundersökningar är ett kvitto på uppfödarnas avelsarbete och en förutsättning för att framtidens avelsarbete utgörs av de individerna med bästa avelsvärden.
En hunds avelsvärde baseras inte bara på de egna resultaten utan också av hur det ser
ut i ”tjocka släkten”.
En annan sak vi jobbar på med, är att fundera på hur vi skall få till någon allmän
hälsostatistik på övriga sjukdomar. Tidigare fick vi lite statistik från försäkringsbolagen och även om den informationen hade sina brister, så var det ändå något. Numera
är de inte lika välvilligt inställda, tyvärr. Vi tar tacksamt emot förslag och idéer på hur
man skulle kunna få till en enkel inrapportering av sjukdomar. Det är ju viktigt att vi
är observanta på om någon typ av sjukdom verkar öka i omfattning.
Tills vi fått till något smidigt fungerande sätt så tar vi gärna emot rapporter på mail:
vetanki@gmail.com
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Ronja Ekholm med Embla.
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Hittat i arkivet!!

Sigge Falk
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SPHK’s rasklubb för samojed 2012 till 2013
Vi två har under några år jobbat i rasklubben för samojeds styrelse. Vi skulle vilja ge
en resumé av styrelsearbetet under åren 2012 och 2013.
Styrelsens fokus var på rasfrågor och förvaltningen av samojedhundens specifika
egenskaper och särart, vilket stadgarna tydligt anger att vi som rasklubb skall arbeta
med. Parallellt med detta planerade vi med god framförhållning samojedernas vintersamling.

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

Anneli Jönsson, 073-083 22 16
Poststugan 233, 221 09 Lund
kennel@deejasome.se

Vice ordförande

Camilla Nyström, 073-651 18 18
Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta
millan.nystrom@hotmail.com

Sekreterare

Sara Jonsson, 073- 054 75 01
Bräckan Solbacka, 661 96 Långserud
sarajonsson90@live.se

Kassör

Helen Werner, 070-412 06 83
Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
helene.wrnr@gmail.com

Ledamöter

Pernilla Wickström-Osietzki
0418-753 65, 070-61 84 239
Ottarpsvägen 176, 261 92 Härslöv
kennel@bivvilis.se
Helene Larsson, 070-377 44 56
Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se
Michael Berglöf, 070-727 37 71
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd
qola@msn.com

Suppleant
Emma Månsson, 073-421 97 11
Splintvägen 6, 83172 Östersund
emma.mansson@gmail.com
Cecilia Gunnvall, 070-928 10 99
Enskiftesvägen 26, 291 73 Önnestad
cissy@swedsams.se
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Det har varit en dålig vintersäsong för de flesta i år. Här på Samokinas fick vi till spåren först i slutet av februari! På bilden:
Samira, Lovis, Tuss, Kina & Noolie.
[Foto: Erica Eriksson]

Nytt år, nya tag!
Hej på er alla glada, pigga samojedmänniskor. Då
var det tid igen för mig att skriva ledaren för samojed, alltid lika svårt för en som är bättre på siffror
än bokstäver. Först av allt vill jag tacka för förtroendet till att åter igen få leda vår klubb. På årsmötet i Furudal blev det lite förändringar i styrelsen,
fyra slutade och fyra nya kom in. Ja nya och nya,
det var en ny Michael Berglöf och vi andra tre var
”återfalls” ledamöter d.v.s. Helene Larsson, Cecilia
Gunnvall och jag. Det finns en presentation av oss
alla på annan plats i tidningen och även på vår medlemsportal på facebook.
Furudal avlöpte med betydligt mindre snö än på
många år. Vill passa på att ge en STOR ELOGE
till er som slet med banorna så Oredraget kunde
genomföras. Ingen nämn och ingen glömd. NI är
GULD värda!!!
Hoppas att ni alla haft en bra vinter trots den dåliga
snötillgången, nu får vi ladda för nästa säsong. Men
innan dess så har vi en vår och för er som gillar värmen även en sommar att se fram emot.
Styrelsen har i skrivande stund haft ett telefonmöte
och när ni läser detta även haft en arbetshelg. Arbetet med revideringen av meriteringsreglerna forsätter i arbetsgruppen.
Önskar er alla en riktigt härlig vår tillsammans med
era fyrbenta underverk!
Anneli Jönsson

RAS-dokumentet sågs över och genomgick en stor utveckling. I färdig upplaga har
vårt RAS-dokument rönt stor positiv uppmärksamhet. Det godkändes av och fick
mycket positiv feedback från SKK. Olika rasklubbar har hört av sig och undrat om
de får använda vårt välarbetade RAS som förlaga för deras RAS. Välrenommerade
genetiker och rasentusiaster från olika rasklubbar i Norge har också hört av sig och
bett att få använda vårt RAS som förlaga när man nu i Norge inom NKK påbörjat ett
liknande arbete med rasspecifika avelsstrategier (RAS).
I utvecklandet av RAS involverade vi medlemmarna i flera skeden med hjälp av enkät,
utkast via mail/hemsida och medlemsmöten. All information är förankrad mot trovärdiga källor, genetiker, forskning, regelverk, stadgar och andra styrande dokument.
Vi beaktade den samlade beprövade erfarenheten som finns bland entusiaster vad det
gäller den funktionella anatomin och polara egenskaper m.m.
Valpfoldern omarbetades och färdigställdes. Den publicerades i digital upplaga på
hemsidan.
Välkomstbrev till nya valpköpare blev klart och likaså en strategi för hur detta skulle
administreras ut till nya samojedägare.
En filmpresentation om samojedhunden och dess särart har krävt mycket tid och
arbetet är långt kommet, men inte avslutat.
En medlemsundersökning har genomförts, via en digital enkät, om hur medlemmarna
upplever klubben och tagit fasta på det vi kunnat göra bättre och förändra. Vi har
efter detta bland annat skapat kommunikationsforum på Facebook.
Närvaro på Facebook (FB). En medlemsportal på FB har upprättats för att underlätta
kommunikationen och informationsspridningen inom klubben. Likaså skapades en
officiell sida på FB för SPHK samojed. Den är till för information och marknadsföring av klubben och rasen. Denna sida är öppen föra alla som är intresserade av
rasklubben/samojeden.
En hemsida för vintersamlingens har arbetats fram för att underlätta informationen
till medlemmarna kring årets största arrangemang för samojedhundar.
Layoutmall, överensstämmande med SPHK’s grafiska profil, för dokument inom rasPolarhunden 2/2014
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klubben har skapats för att öka den professionella uppfattningen av det materiel och
den information rasklubben ger ut.

Presentation av SPHK Samojed styrelse 2014

Vi har genom engagemang och delaktighet skapat en positiv ställning för SPHK samojed inom centralorganisationen.

Ordförande: Anneli Jönsson

Vi har drivit frågan att alla resultatlistor inom SPHK skall innehålla hundarnas namn
och ras då det gör dem mer värdefulla inför framtiden.
Tagit initiativ till ett nordiskt samarbete kring rasen. Vi har bjudit in de nordiska
länderna till ett fysiskt möte vilket vi på förfrågan från andra länder senare valde att
skjuta till framtiden för att hitta ett datum som fler kunde komma till. Vi har skapat
en digital plattform för att underlätta ett nordiskt samarbete kring rasen.
Tagit fram o producerat en FAQ (vanliga ställda frågor) om samojedhunden som
finns på hemsidan.
SPHK samojed påbörjade klövjeturer som sedermera gått över i SPHK Mälardalens
och Nedre Norras regi.

“Nygammal” i styrelsen och jag bor i Skåne. Zack var min första samojed, han
kom in i mitt liv på ett bananskal 1997 och jag blev tokförälskad. Skulle bara
ha max 2 hanar hemma, men så kom lite funderingar om det där med avel att
verkade intressant och spännande. Och vips så fanns det en tik i huset och på den
vägen har det fortsatt. För tillfället har jag “bara” en hund hemma men hoppas
på att det kommer en liten valp i huset under våren. Jag tycker det är mycket
roligt och givande att arbeta inom hundvärlden. Jag sitter även i Nordskånska
Kennelklubben styrelse sen nio år tillbaka. Tycker om att vara ute i skog och
mark med mina hundar. Den mesta träningen med hund blir på cykel. Jag ställer
även ut en del. Som person är jag oftast glad, pratsam och vetgirig.
Vandring med Camilla och Zouroff över
Besseggen i Norge.

SPHK samojed har representerats på Åre höstmarknad 2012. Rasen marknadsfördes
på denna marknad som drar till sig friluftsintresserade människor.
Styrelsen har vänt trenden inom ekonomin till ett positivt resultat. De senaste två
åren, 2012 och 2013 har ekonomin varit mycket god samtidigt som verksamheten
har varit omfattande.
Tagit fram en folder om draghundsträning för polarhundar som grundmaterial för
den som vill komma igång med draghundskörning. Denna folder finns i pdf format
på rasklubbens hemsida.
Effektiviserat valpförmedlingen genom digitalisering. Vi har även digitaliserat hälsoenkäten.
Påbörjat efterforskningar av alternativ ort för samojedernas vintersamling. Information har inhämtats från orter och vilka möjligheter som finns genom kontakt med ett
flertal olika instanser.
Då vissa av oss avgått så vill vi tacka för vår tid i styrelsen och önska den nya styrelsen lycka till!
Ha det så bra!
Camilla Nyström, Nathalie Jakoby, Karin Olsson, Malin Hedlund,
Sara Jonsson och Jan-Olof Högström
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Vice. Ordförande: Camilla Nyström.
De flesta som känner mig kallar mig för Millan men på pappret heter jag Camilla
och i efternamn Nyström. Jag har ända sedan jag var jätte liten haft ett stort
intresse för djur och framförallt hundar och inte minst Samojeden. När jag var
liten födde jag upp ökenråttor och sibiriska dvärghamstrar till min mors förtret. Mitt intresse för samojeden har sitt utgångsläge i ett biologiskt perspektiv
där jag ser samojedhunden som en variant inom arten tamhund. Jag vill arbeta
med bevarandet av rasen på en populationsgenetisk basis i linje med vad som
anges i SPHK stadgar där det tydligt framgår att vi skall bevara och utveckla de
polara rasernas särart och specifika egenskaper, bl.a. som draghundar. Min syn
på samojedhunden grundar sig allt jämt i djupgående faktastudier kring rastypen, den funktionella anatomin, de polara överlevnadsegenskaperna, mentalitet,
genetik och avelslära, m.m. med utgångsläge i källkritiskt kontrollerad fakta,
forskningsresultat och nya rön samt den samlade erfarenhetsbaserade kunskapen
som finns kring rasen bland dem som regelbundet nyttjar sina hundar i praktiskt
bruk under lång tid.
Idag bor världens mysigaste samojedpojke Zouroff hos mig som jag deläger med
Elga Carlsson kennel Great och ytterligare en liten samojedvalp kommer flyta
in hos mig under våren. Med Zouroff blir det en hel del drag- och klövjeträning
och någon fjälltur då och då (både vinter och sommar) samt någon utställning
emellanåt.
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Jag har tidigare varit aktiv inom hundungdom och SBK och där ägnat mig åt
både lydnad, agility och bruks med min dåvarande Samojed ”Nicke” Great Andronik (född 1987). Jag har också varit aktiv inom specialklubben SPHK sedan
tidig ålder (1990). Min underbara farbror George och hans fru Bitte var på den
tiden engagerade i styrelser både i rasklubb och distrikt samtidigt som de tog sig
an mig och mitt hundintresse och lät mig följa med på olika träffar och tävlingar,
de födde upp Samojeder under kennelnamnet Gebitt. Genom SPHK samt George
och Bitte fick jag lära mig mycket om Samojedens ursprung, funktion och draghundskörningen. Jag vill här ge ett stort tack till George och Bitte för att ni tog er
sådan tid med mig och mitt hundintresse under min uppväxt.
Efter studenten bar det iväg ett halvår till USA, närmare bestämt norra michigan
till en liten ort som heter Chatham där jag arbetade för Lloyd och Mary Gilbertsson på Caribou Creek Sled Dog School. Lloyd och Mary höll ett ca. 80-tal
alaskan husky. Dom fokuserade framförallt på slädhundskörning för långdistans
med sikte på Iditarod i Alaska. Där fick jag lära mig om det mesta både teoretiskt
och praktiskt som har med hundkörning, utfodring och fysisk träning av hund
att göra. Jag fick guida turister på dagsturer och instruera i slädhundskörning.
Förutom den dagliga skötseln av hundarna och turistnäringen fick jag också möjlighet att köra några tävlingar där ibland en som kallas Midnight Run där starten
går vid midnatt och man kommer i mål någon gång framåt morgonen. I den dagliga skötseln av hundarna ingick också ansvaret att vara delaktig i uppfödningen
av 5 valpkullar och inkörning av unghundar. Jag fick också lära mig mycket om
de mentala egenskaperna och anatomins betydelse för funktion, prestation och
hållbarhet vid fysiskt arbete.
När jag kom hem från USA hade jag bestämt mig för att göra värnplikten vilket jag genomförde som hundförare på både vakthund (hangarhund) och bevakningshund (spår, sök och patrullering). Jag var hundförare och hade hand
om en färdig tjänstehund, tränade upp ett ämne (en unghund under utbildning)
samt var med och födde upp en valpkull tjänstehundsschäfrar. Efter värnplikten
jobbade jag kvar som instruktör inom hundtjänsten och utbildade hundförare
i befattning. När jag sedan läste vidare till Yrkesofficer gjorde jag det inom säkerhetsförbanden där man jobbar med hundpatruller med hunden som den viktigaste sensorn i jakten på innestlande fientliga specialförband. Efter två år på
militärhögskolan examinerades jag som säkerhetsförbandsofficer. Arbetet med
tjänstehundarna gav mig erfarenhet av vad som krävs mentalt och fysiskt av en
hund som skall kunna jobba dag och natt med minimala felmarginaler i sitt arbete, en militär enhet lägger här sina liv i händerna på en fyrbent kollega.
Jag lämnade försvarsmakten efter försvarsbeslutet 2005 – 2006 då de la ner mitt
förband. Jag har sedan allteftersom förkovrat mig inom ämnet hund, jag har
bland annat gått olika utbildningar, så som fördjupad hundkunskap om hunddjuret, hundinstruktör och har sedan slutligen utbildat mig till problemhundsut-
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redare eller hundpsykolog som vissa vill kalla det. Jag har också läst en hunduppfödarutbildning med stort fokus på avelslära och den senaste forskningen
inom genetiken. Så man kan säga att hundintresset har följt mig sedan jag var
liten. Inom hundämnet är det framförallt två inriktningar som intresserar mig,
tjänstehundar och polarhundar. I framtiden hoppas jag på att kunna fortsätta att
vidareutbilda mig i ämnen som intresserar mig och som dessutom kanske kan
komma klubben till gagn, jag tittar bla på en hundfysioterapeut utbildning som
intresserar mig då jag vill fördjupa mig ytterligare i hundens funktionella anatomi och rehabilitering av sport och arbetande hundar.
Jag har ett djupt intresse för Samojedhunden och dess historia och utveckling
fram till idag vilket också leder mig in på att studera olika ämnen som kantar rasens historiska resa, samt de ämnen som påverkar rasens förvaltning inför
framtiden. Jag har sedan ett antal år tillbaka ägnat ett antal dagar i månaden åt
att besöka SKK’s bibliotek som utgör en del av SKK’s kynologiska akademi för
att studera gammal som ny kynologisk litteratur kring rasen, genetik, avelslära,
mentalitet och allmän hundkunskap. Det historiska material jag under åren samlat på mig kring Samojedhundens ursprung och utveckling fram till idag har jag
för avsikt att framöver sammanställa till ett samlat verk för framtida entusiaster
att ta dela av, men detta är ett långtidsprojekt och en fortgående hobby jag har.
Jag har arbetat i rasklubbsstyrelsen sedan tre år tillbaka där jag varit delaktig
i diverse arbetsgrupper, bl.a i arbetsgruppen för framtagandet av vårt nya RAS
för Samojedhund som rönt stor positiv uppmärksamhet både i Sverige och i vårt
grannland Norge. Ni må tro att vi slet under de månader vi satt med ras för att
få det så bra och professionellt som möjligt och få med alla medlemmars kloka
idéer kring dokumentets utformning och dess innehåll, många sena kvällar å
nätter blev det. För tillfället sitter jag med i samojeds lokala arbetsgruppen för
översynen av meriteringsreglerna. Mitt måtto i arbetet som förtroendevald är att
i så stor utsträckning som det är möjligt inhämta medlemmarnas syn på det vi arbetar med samt att förankra viktiga arbeten kring rasen mot medlemmarna. Jag
brukar säga att om jag engagerar mig i något så gör jag det till 100% eller så låter
jag bli vilket innebär att jag lägger mycket tid och energi på sSamojedhunden och
arbetet som förtroendevald. Jag har också ett stort fotointresse varför ni ofta ser
mig med kameran i högsta hugg fotandes samojedhundar i olika aktiviteter och
miljöer, bilder som ofta också kommer medlemmarna och rasklubben till gagn.
Detta var några rader om mig och mitt hundintresse och jag hoppas detta har
gett en liten hint om vem jag är i alla fall och vad jag har med mig i bagaget att
bidra med till rasklubben.
Med vänlig hälsning: Millan
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Sekreterare: Sara Jonsson

Ledamot: Helene Larsson

Är uppvuxen på landet i Värmland med jakthundar, närmare bestämt gråhundar, i familjen, men skaffade min första egna hund, en samojed, för tre år sedan.
Sedan dess har det blivit ytterligare en som nu är åtta månader. Jag tycker själv
mycket om att motionera, skidåkning och löpning är favoriterna, och hundarna
hänger med för det mesta. Det finns även ett stort intresse för friluftsliv och
vandring, och i somras hade jag och sambon med oss «storhunden» upp på Kebnekaise. Jag har tävlat i linkörning vid ett par tillfällen, men planen är att draget
skall utvecklas ytterligare, och vi ska förbättra oss inom framförallt nordisk stil.

Jag har haft samojed sedan 1984 och har genom åren haft glädjen att göra vädligt mycket tillsammans med mina hundar. Under de första åren var det mest
lydnad som gällde och det var roligt tävla i dåvarande högsta klass 3. Den första
valpkullen såg dagens ljus 1988 och sedan dess har det blivit knappt 15 kullar
under prefixet Plogens. Idag har vi 3 hundar hemma och tillsammans är vi ute i
skog och mark. Det blir inte så mycket officellt tävlande, förutom utställningar
men det beror absolut inte på hundarna, utan en feg matte. Det går alldeles utmärkt att vara aktiv hundägare även på hemmaplan. Jag tycker det viktigaste är
att ha trevligt tillsammans med sina hundar och försöka vara aktiv i klubben regi
där det passar, det är på dessa sammankomster man hittar nya influenser och nya
vänner.

Jag vill arbeta för sSamojeden som en arbetande hund, och tycker det är fantastiskt viktigt att bevara dess säregenheter, framför allt de polara egenskaperna och
rasens anatomiska möjligheter att arbeta hårt och länge.
Just nu studerar jag till läkare i Göteborg, men i framtiden får jag förhoppningsvis möjlighet att bosätta mig på någon snösäkrare plats.
/Sara
Kassör: Helene Werner
Bor i Eskilstuna och är inne på mitt 9:de år som kassör i SPHK samojed. Samojeder har alltid funnits i mitt liv. När jag kom hem från BB träffade jag mina
första samojeder. Sedan dess har de en stor plats i mitt hjärta och det måste alltid
finnas minst en samojed hemma. Idag har jag en samojedflicka vid namn Karkki
samt några Japanska spetsar. Vi tränar agility, drag/cykling och börjat lite med
rallylydand. Allt till husbehov än så länge.Ni ser mig mest på utställningar och då
främst vid ”japperingen”. Jag jobbar också en del som ringsekreterare. Att vara
ute i skogen med vovvarna och lyssna till tystnaden är det bästa som finns efter
en hektisk dag på jobbet.

Ledamot: Michael Berglöf
Bor i Dalarna med fru, två katter och i dagsläget fyra samojeder. Skaffa vår
första samojed 2006, en hane, och ganska snart tog vi även över en tik. Sen har
det blivit fler med åren. Jag kör drag och agility med hundarna och även någon
utställning blir det. Jag går mycket skogspromenader och lägger även något spår
lite då och då. Sitter även med i styrelsen i SPHK Gävle-dala.
Suppleant: Emma Månsson
Född och uppvuxen i Sölvesborg, Blekinge men är numera bosatt i Östersund,
Jämtland sen 2007. Jag bor med min sambo. Vi bor med våra två hundar och
katt. För tillfället finns det bara en samojed hos oss. En samojedhane. Jag håller
på med drag på fritiden. På vintern åker vi mycket skidor och på våren/hösten
går vi på många härliga fjällturer!

Ledamot: Pernilla Wickström-Osietzki

Suppleant: Cecilia Gunnvall,

Köpte min första samojed 1995. Han köptes in för att jag skulle komma ut
och gå långa promenader (i rehabiliterande syfte) och som så många upptäcker
har man en samojed blir de oftast flera. I dagsläget har jag 4 samojeder hemma
tillsammans med min mans vinthundar. Vistas en del på utställning, tränar hundarna framför vagnen och cykeln. Dock tävlar jag inte då min sjukdom ej tillåter
detta. Bor i Skåne.

Bor i nordöstra Skåne. Jag köpte min första samojed 2008, och har i dagsläget
2 samojedhanar. På fritiden sysslar jag mest med dragträning, rallylydnad och
roliga skogspromenader. Min yngre hane deltar på en del utställningar, så det
tillkommer en del utställningsträning och resor till utställningar på helgerna. En
eller ett par gånger om året så åker jag och Christina (Swedsam’s Kennel) upp till
snön och tävlar med hundarna. Som person gillar jag när det händer saker och
älskar att vara ute i naturen.
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Siberian husky

SPHK-SAMOJED
SAMOJEDHELG I SKÅNE 20-21 SEPTEMBER 2014
I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.
Lördag: Start ca. kl. 14.00
Aktiviteter, möjlighet till körning om vädret tillåter samt
medlems/uppfödarmöte alternativt föredrag.
På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva.
Sen umgås vi hela kvällen, pratar hund osv.
Söndag: Officiell utställning
Domare: Freddie Klindrup, Danmark

På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med husvagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.). OBS att
man kan inte komma på fredagen med hänsyn till vårt värdpar och deras hundar.
Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck samt varma sovkläder.
Sista anmälningsdag till utställningen är den 2 september, anmälan ska göras på
SKK’s tävlingsanmälan till: Kerstin Ohlsson,Hasselvägen 22, 291 60 Kristianstad
eller via e-post till danza@comhem.se
Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller
per telefon 044-701 36, 0709-36 71 88
Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5
150 kr
350 kr
280 kr
GRATIS
175 kr
350 kr)

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

Törstiga siberians efter träningspasset.
[Foto: Monika Karlsson, Lappland Dream kennel]

Ordförande

Anita Mortensson, 013-611 01
Korsvik Enebacken, 590 78 Vreta Kloster,
mortenssonanita@hotmail.se

Vice ordförande

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

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

www.siberianhusky.se
Bankgiro nr: 751-6289

Runda rumpor, brudar!
Det vill ni väl ha?! Ropar gympaledaren (25år) och
för en nanosekund tänker min hjärna att det gäller även för mej (25+) ! Men kroppen är av en annan åsikt. Jag har alltid tränat , men efter en veckas
hundkörning i fjällen inser jag att det krävs både
kondition och benstyrka, i alla fall om man vill
köra längre sträckor!
Ni som kör mycket och långt, hur ser ert träningsprogram ut? Någon som vill dela med sej i Polarhunden av sina tankar, tips och erfarenheter? Våren
är på väg och det betyder VALPAR! Alla ni som
planerar en kull, utnyttja gärna klubbens valphänvisningsservice! Det är bara att kontakta Ann
Wessman, så hjälper hon till. Jag brukar ”roa” mej
med att följa ”siberian husky säljes” på Blocket och
sist jag tittade fanns det 24 annonser med renrasiga
huskies till salu, lägg sedan till alla huskyblandningar....
Att vara medlem i rasklubben och annonsera sin
valpkull på rasklubbens hemsida skulle kunna vara
en kvalitetsmärkning. Passa också på att rekommendera nyblivna huskyägare att köpa boken om
vår ras; ” Gåvan från Tjukotka”. Det finns fortfarande ex kvar i klubbshopen och vi har sänkt priset!

Marie Israelsson, 070-191 63 79
Vigge 129, 860 13 Stöde
marie@marieisraelsson.se

Sekreterare

Lisbeth Brax Olofsson, 0934-400 04
Heden 14, 915 91 Robertsfors
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör

Jenny Larsson, 070-205 65 29
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
jennylar1@hotmail.com

Ledamot

Börje Jansson, 070-295 89 72
Hallkved 343, 755 97 Uppsala
borje.j@tele2.se
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Svenska Polarhundklubben, SPHK

KENNEL FENRISULVEN

hälsar våra nya medlemmar

Racing Siberian Huskies

VARMT VÄLKOMNA

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

Övre Norra
Ingela Forsell/Luleå, Susanna Björnfot/Övertorneå, Samuel Wanhatalo/Övertorneå,
Anna Wanhatalo/Övertorneå
Nedre Norra
Roger Edman/Bjästa, Therese Iwefors/Njurunda, André Malmsten/Undersåker,
Anna Lena Andersson/Kåge, Emilie Sörensen/Nälden, Theres Nilsson/Kåge, David
Olofsson/Robertsfors, Isabell Olofsson/Robertsfors, Emelie Bergkvist/Skellefteå,
Sanna Scholander/Näsåker
GävleDala
Petra Nilsson/Bollnäs
Mälardalen
Ida Törnvall/Köping, Sofie Lindborg/Alunda, Ryszard Stawarz/Vällingby
Västra
Daniel Lindström Calvin/Göteborg, Daniel Järkvist/Lerum, Paola Cortes Aros/Borås
Södra
Anton Östling/Vetlanda, Jeanette Jensen/Vetlanda, Therese Persson/Eslöv

Kari-Mette
Sundal
Kari-Mette Sundal
www.kenneltrolldom.se
073 181063
49 77 kari-mette@telia.com
0730-234
kari-mette@hotmail.se

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.
Ha en skön och solig vår !!
önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
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Patricia Müller med Lappland Dream Piwo, LD Ripa, LD Xippo, LD Peach,
LD Dynamit, Team Wacha Sensei och Yoshi på tour i början av mars, +2 grader

Posttidning B

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:

”

SIGRID EKRAN
Hundspannsförare och deltagare i
Iditarod races 2007,2008 och 2012.
Använder Keron 3 GT.

”

Jag är beroende av ett tält som tål mycket användning. Ofta vilar jag bara 3-5 timmar, vilket betyder
att det är avgörande att tältet är snabbt och lätt att sätta upp och packa ned. Jag uppskattar det stora utrymmet i tältet eftersom jag ofta har hundutrustning som behöver torka eller en hund som behöver
omsorg och vila. Vädret är ofta dåligt och tältet måste vara komfortabelt även i storm och annat dåligt
väder. Jag är verkligen glad åt mitt Keron 3 GT och ser fram emot varje gång jag får krypa in i mitt tält!”

HILLEBERG.SE

Foto: Team Sigrid Ekran (www.teamsigridekran.no)

Jag måste trivas
i tältet, det är ju
mitt andra hem.”

