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POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben. 
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.

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs,  Heden 1,   777 94 Söderbärke

E-POST: polarhunden@gmail.com  Tel: 072-398 65 34

Ansvarig utgivare: Alf Hallén, Hundberget 264, 840 13 Torpshammar, 
mobil: 070-216 75 88  
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs. (se gråa rutan ovan)
Korrekturläsare: Louis Liljedahl       Tryckeri: Gävle Offset, Gävle.

Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.) 

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.

Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380:-, familjemedlem 70:-. 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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2015:
 Nummer 1:  Manusstopp 23 jan.  Utkommer v. 10
 Nummer 2:  Manusstopp 20 mars  Utkommer v. 18
 Nummer 3:  Manusstopp 22 maj  Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 21 aug.  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 6 nov.  Utkommer v. 51

 Helår (5 nr) Ett nummer
Baksida, färg 10 000 kr 2 500 kr
Insidor av omslaget, färg 9 000 kr 2 250 kr 
1/1 sida, s/v 8 000 kr 2 000 kr 
1/2 sida, s/v 4 500 kr 1 125 kr 
1/4 sida, s/v 3 000 kr 750 kr 
Kennelannons, s/v    400 kr (obs. kalenderår)

För bokning, kontakta redaktör: 
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)

NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för 
medlemmar, därefter 20 kr/rad

Little Sally inspekterar nya träningvagnen. [Foto: Malin Sundin]



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 polar-
hundar, 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: Alf Hallén alfhallen@telia.com
 Hundberget 264
 840 13 Torpshammar 070-216 75 88 
Sekreterare:  Andreas Knudsen sekreterare@sphk.se
 Snösundsvägen 7   070-840 59 95
 513466 Ingarö 
Vice ordförande Donald Eriksson info@auroraborealis.nu
 Aurora Borealis Adventures 0933-63055
 Ekorrsele 35 073-933 076
 922 91 Vindeln 
Ekonomiansvarig Helene Ouchterlony frankochhelene@telia.com
 Hanstaviksvägen 15  08-570 275 65
 134 61 Ingarö 070-334 65 39  

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Elisabeth Lönnberg 0911-100 91, 070-587 32 66
Nedre Norra:  Camilla Eklund  073-040 27 18
Mälardalen: Petra Dalenklint 070-273 75 42
Södra:  David Erman 0709-37 15 91
Västra:  Rose-Marie Eklund 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson 0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Christer Afseér esseth-afseer@telia.com
 Stykketgården 070-328 30 56
 Västra Sidan 248
 780 69 Sörsjön
Grönlandshund: Lennart Andersson 0171-579 69
 Paulus väg 4 073-050 45 49
 746 38 Bålsta 2luba@telia.com
Samojed: Jan-Olof Högström jo@framak.se
 Fridhemsgatan 27  060-156177 
 854 60 Sundsvall  070-561 47 83
Siberian Husky: Anita Mortensson mortenssonanita@hotmail.se

Tävlingsekr.: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com 
 Syrenstorpsvägen 20 0647-104 60
 830 05 Järpen 073-063 80 99
Utställningsekr.:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1 013- 583 73
 585 99 Linköping 
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Nu är det jul igen, nu är det jul igen.....

Och ännu en fullspäckad tidning finns i era hän-
der. Jätteroligt att så mycket material kom in till 
årets JULNUMMER. Vi har ju alltid sagt att jul-
numret får bli tjockt ;-)

För alla kennlar är det nu dags att tänka på en 
kennelannons i Polarhunden. Måttet på annon-
sen ska vara 62x42 mm och kostar bara 400 kr 
för hela 2015.

Dessutom skulle jag vilja påminna om att komma 
med idéer och tankar kring vår tidning. Önske-
mål om artiklar och gärna fler som kan skriva ;-)

Bilder till artiklarna ska BIFOGAS som separata 
filer, inte INfogas i mailet eller worddokumentet.  
Och en gång till: snälla, läs igenom det ni har 
skrivit en extra gång. Be grannen eller en annan 
i klubben läsa INNAN du skickar det till mig. 
Det som kan tänkas vara ”bara en liten ändring” 
för dig innebär att jag måste behandla din text 
ytterliga en gång. Jag vet ju inte vad det är du 
ändrade.

Du kan läsa inbjudan till klubbens distrikts och 
rasklubbars årsmöte. Åk dit!! Visa ditt intresse!! 
Kanske till och med, erbjud dig att sitta på nå-
gon post i styrelsen. Vi är få som försöker hålla 
klubben levande och intressant för ALLA. Fler 
behövs!

Ha nu en riktig
God Jul & Gott Nytt År

Ha kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN                       

önskar Mia och resten av 
redaktionskommittéen: Louis, Matti och Helene

Omslagsfoto: 
Dagstur i Hamraskogarna.

[Foto: Anders Larsson]

AKAJA med  99,43 %  seppala  strain. 
[Foto: Monika  Karlsson Lappland 

Dream kennel]
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LEDAR
      SKALLET
Årets sista nummer av Polarhunden ligger nu framför dig till brädden fyllt med spän-
nande intressant läsning. Vi står nu inför ett nytt år med nya utmaningar. Det är 
många som ligger i och tränar hundarna för att nå framgångar ute i tävlingsspåret 
eller utställningsringen. Alldeles oavsett det gäller: sprint, medeldistans eller långdis-
tans så tränas det för det som komma skall. Andra som inte tävlar är också ute och 
tränar sina hundar, vi har bara andra mål. Det kan vara att genomföra en längre tur 
med hundarna.

Oavsett syftet så är det primära för mig och många andra att ha roligt med våra 
hundar.

Olika tävlingar står för dörren. Till WSA:VM är det för tillfället 14 st förare som 
anmält sitt intresse. Det som är glädjande är att det är just nu 3 av våra raser siberian 
husky, samojed och alaskan malamute som vill till Zeefeld och tävla.

Vi har en organisationsutredning inom SPHK där arbetsgruppen just lämnat sin rap-
port. Rapporten kommer att läggas ut på hemsidan. Läs igenom och kom med syn-
punkter. Din åsikt behövs. Vi måste skapa den organisation som för SPHK framåt.

Visste du att en femtedel av medlemmarna har uppdrag inom SPHK’s organisation? 
Ska det vara så, bara för att vi andra ska ha kul med våra hundar?

Vi ska tillsammans skapa den organisation som alla ställer upp för alldeles oav-
sett vilken inriktning vi har med våra hundar tävling, utställning eller friluftsliv.                                                 
Glöm aldrig att din hund är det viktigaste och hunden är alltid i centrum.

Din åsikt behövs så hör gärna av dig.

Till sist vill jag önska dig en 

riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Alf Hallén

Särskild Julhälsning!

När ni läser detta har den ”nya” hemsidan varit igång i drygt tre månader. Klubbens 
medlemmar och övriga intressenter kan nu glädjas över att äntligen glida omkring 
mellan rasklubbarnas och distriktens specifika sidor. Kanske saknas det lite material 
här och var och kanske är inte alla webbmastrar hemtama med verktygen ännu. Trots 
allt, den nya hemsidan är sjösatt! 

Styrelsen vill uppmärksamma en profil inom klubben som har ägnat otaliga timmar 
med att hjälpa till att slutföra projektet. Han har tillfört ny energi, han har tålmodigt 
guidat webbmastrar och han har kommit med kloka råd. Hans engagemang och ar-
bete har helt enkelt varit ovärderligt. Styrelsen vill på detta sätt tacka mannen som är 
en synnerligen finurlig prick. God Jul och Gott Nytt år Robert Frick!

Styrelsen i SPHK

Robert Frick
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

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 distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.

Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer 
SKK, men det går också bra att kontakta mig.

GOD JUL & ETT GOTT NYTT HUNDÅR
önskar

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Urban Olsson/Luleå, Stefan Eriksson/Älvsbyn

Nedre Norra
Nicklas Nilsson/Bräcke, Michel Benz/Åsele, Zandra Ålander/Klövsjö, Donald 
Eriksson/Vindeln    

GävleDala
Silvia Abt/Särna

Mälardalen
Jan Niemistö/Nynäshamn, Ida Fredberg/Eskilstuna, Michael Doleisch von Dolsperg, 
Leif Granlund/Vattholma, Tarja Vilander/Täby, Alexandra Chorsell/Uppl.Väsby, 
Anna Meszaros/Stockholm  

Västra
Jonatan Mayer/Landvetter, Lizette Wingstrand/Landvetter, Fredrik Ivarsson/
Älvängen, Susan Turnsek Dahllöf/Göteborg, Mathias Hansson/Billdal, Dominique 
Rensema/Hagfors, Caroline Kuljunlahti/Nykroppa, Thomas Söderberg/Sandared, 
Alexander Hansson/Ljungskile, Maria Wiklund/Berghem 

Södra
Andreas Kindesjö/Tollarp, Frida Sölvestam/Motala, Therese Diderot/Dalby, Maria 
Rosenlund/Motala, Göran Karlén/Kimstad, Erik Pettersson/Norrköping, Ellinor 
Rylander/Hemse, Lena Borg/Kimstad, Ann-Marie Josefsson/Söderåkra, Gerda 
Nihlen/Helsingborg, David Flå/Emmaboda, Elin Bertilsson/Emmaboda

Utland 

Ekonomi i SPHK
För att den som är intresserad av hur det ekonomiska  regleras inom SPHK 
publiceras här våra ekonomiska riktlinjer. Dessa presenteras vid varje arbetshelg 
och revideras då vid behov.
 
Undertecknat
Helene Ouchterlony, ek ansvarig

Info arbetshelgen 2014, rättat 2014-08-10

Ekonomiska riktlinjer och rutiner inom SPHK

1. Bidrag till rasklubbar och distrikt
Bidragen utbetalas normalt under september månad. Rasklubbarna får ett fast belopp 
(AU föreslår 10 000 kr för 2014) medan distriktens bidrag består av en fast del (AU 
föreslår 5 000 kr för 2014) och en rörlig del som är baserad på antalet medlemmar 
vid halvårsskiftet (10 kr/medlem). 

2. Polarhundsmästerskapen (PM) och Polardistans (PD)
Sedan flera år tillbaka gäller att det ekonomiska utfallet ska vara redovisat av 
arrangören senast den första augusti samma år och är en förutsättning för utbetalning 
av distriktsbidrag till arrangerande distrikt. Vid överskott får arrangören behålla 
halva överskottet. Den andra hälften betalas in till SPHK centralt och läggs i en 
resultatutjämningsfond för respektive arrangemang. 

Uppkommet underskott upp till i förväg överenskommen förlustgaranti täcks normalt 
ur fonden efter beslut i SPHK’s styrelse.

3. Fakturering av stambokföringsavgifter
SKK skickar en samlingsfaktura till SPHK centralt för stambokföringsavgifter 
gällande dragmeritering (30 kr/spann vid digital rapportering) och utställningar (30 
kr/hund vid digital rapportering). SPHK centralt fakturerar sedan respektive arrangör 
inom SPHK de belopp som SKK debiterat. 

Stambokföringsavgiften är 40 kr för manuellt rapporterade resultat.
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Vid utställning faktureras dessutom 10 kr/hund för avsättning till domar/avels-
konferens och 10 kr/hund som stöd till nästa års Polarhundsmästerskap (PM-tian). 
Vid dragmeritering faktureras 10 kr/spann för avsättning till Polardistans och 10 kr/
spann som stöd till nästa års Polarhundsmästerskap (PM-tian). 

Vid dragmeritering på en tävling som arrangeras av någon klubb eller organisation 
utanför SPHK faktureras berörd rasklubb.

4. Betalning av fakturor till SPHK centralt
Fakturor ska betalas senast på förfallodagen. Dröjsmålsränta enligt räntelagen och 
påminnelseavgifter (50 kr/påminnelse) debiteras vid sena betalningar. 

5. Försäkring
Huvudföreningen, rasklubbar och distrikt har en försäkring via SKK. Försäkringsvillkor 
och faktura på premien skickas ut årligen av SPHK centralt vid halvårsskiftet.

6. Licenser
Distrikten är med i Draghundsportförbundet och hanterar tävlingslicenser. Varken 
SPHK centralt eller rasklubbarna hanterar licenser.

7. Resor till styrelse- och årsmöten, huvudstyrelsen
Ordföranden, ledamöter och suppleanter får normalt ersättning för resor till 
styrelsemöten. Om styrelsemötet är i samband med en utställning och om man ställer 
ut utbetalas ingen reseersättning.

Endast ordförande eller ersättare till ordförande får ersättning för resor till årsmöte.

8. Arbetshelg 2014
SPHK står för mat och logi för huvudstyrelsen inklusive en representant för varje 
rasklubb, speciellt inbjudna funktionärer samt en representant från varje distrikt. Mat 
och logi för ytterligare representanter från distrikten och rasklubbarna faktureras 
respektive distrikt/rasklubb. 

SPHK står för resor (billigaste alternativet) för huvudstyrelsen inklusive en 
representant för varje rasklubb och speciellt inbjudna funktionärer samt kostnader 
över 1.500 kr för en representant från varje distrikt. Reseräkning skickas till SPHK 
centralt på speciell blankett.

9. Organisationsnummer
SPHK centalt, distrikten och rasklubbarna är egna juridiska personer där respektive 
styrelse är ansvarig. Varje juridisk person ska ha eget organisationsnummer som inte 
får användas av någon annan. Det är Skatteverket som delar ut organisationsnummer.

10. Allmänna råd

För SPHK inklusive rasklubbar och distrikt gäller

•	 Bokföring ska ske löpande.

•	 Alla poster ska styrkas med tydliga verifikat så att en utomstående kan förstå 
vad som hänt. Förtydliga gärna med en notering för hand på verifikatet vad det 
avser och eventuellt styrelsebeslut om inköp! Ett råd är att undvika att betala ut 
förskott och göra utbetalningar på ofullständigt underlag. Det är ofta svårt att få 
in underlag från någon som redan har fått pengar utbetalda.

•	 Ordföranden bör attestera samtliga verifikat. Om kassören har privata och nära 
relationer till ordförande bör någon annan attestera, t ex vice ordförande.

•	 Revision ska ske före respektive årsmöte.

•	 Endast om man är momsregistrerad får man lägga på moms på utgående fakturor. 
Idag är ingen klubb eller distrikt inom SPHK momsregistrerad.

•	 Tjänst kan köpas av personer/företag som har F-skattsedel, vilket normalt står på 
fakturan.

•	 Om utbetalning sker för utförd tjänst till någon som inte har F-skattsedel påtar man 
sig ett arbetsgivaransvar. Kontrolluppgift ska då alltid lämnas till mottagaren och 
till skattemyndigheten. Om utbetalningen är 1 000 kr eller mer ska man dessutom 
innehålla preliminärskatt och betala in arbetsgivaravgift. 

•	 Högsta skattefria bilersättning är f.n. 18,50 kr/mil och kan betalas ut utan 
redovisning/betalning av arbetsgivaravgift.

•	 Ersättning för telefon- och uppkopplingskostnader till ordförande, vice ordförande, 
ekonomiskt ansvarig, sekreterare, webbansvarig och redaktören för Polarhunden 
samt tävlings-, utställnings-, medlems- och ungdomsansvarig utgår med belopp 
som beslutas vid styrelsemöte/arbetshelg varje år.

Bollnäs 2014-08-10

Hélène Ouchterlony
Ekonomiskt ansvarig i SPHK
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SVENSKT  POLARHUNDSMÄSTERSKAP 
31 jan - 1 feb  2015

Orsa Grönklitts skidanläggning (skoterled) NV om Orsa Grönklitt 13 km NV 
om Orsa är en välkänd skidanläggning, snösäkert och med många kringaktivi-
teter för den medföljande familjen. Bland annat björnpark med både björnar, 
vargar och sibiriska tigrar. 

För norska deltagare: Orsa ligger ca 17 mil från Trysil

Arrangör SPHK GävleDala 
Regler: IFSS och svenska tilläggsregler (SDSF)
Klasser: B & C klass: Nordisk stil, sprint och medeldistans. 
Meritering: Samojed 4/6spann sprint. Siberian husky. Sprint & Medeldistans.
Banlängder: ca10-40km. Banan går mestadels på skoterled och den är bitvis 
teknisk.

Anmälan: www.draghundsport.se under tävlingar/tävlingskalender/OG-loppet. 
Utländska förare utan inloggningsmöjlighet anmäler på ylajarvis@gmail.com

OBS. Mejla in ert fordons/fordonskombinations totala LÄNGD till arrangören 
senast 20jan. 

OBS. Det KAN bli ”udda tävlingstider” för tävlingen beroende på trängsel på 
anläggningen, detta blir isåfall bestämt dagarna innan tävlingen. 

Licens och grönt kort är ett krav för start i officiell tävlingsklass. 

Sista anmälnings/betaldag: 20 januari, men det är diverserad anmälningsavgift 
så ju tidigare du anmäler desto lägre avgift! Välkommen med din anmälan! Se 
hemsidan för utförlig beskrivning

Avgiften sätts in på SPHK GD pg 93 24 27 -8 Märk ”PM förarens namn”

Upplysningar fås av Malin Sundin 070-63 98 536 malin_sundin@hotmail.com 
och Frasse Heed 070-582 21 71 

Lottad startlista, PM, GPS karta, spårinformation och annat av nytta publice-
ras på http://sphk.se/gavle-dala samt på SPHK GD facebooksida  

Lördag kväll planeras gemensam middag på Grönklitt. 

Boende: 
orsagronklitt.se eller 
orsacamping.se 0250-462 00
Fler alternativ finns på: 
http://destinationorsa.se/besokare/bo/stugor/

Vinterfjäll INTRO-kurs

Koppångens naturreservat norr om Orsa erbjuder fjällikt klimat och omgivning.

Följ med på en helgträff där vi lär oss grunderna i karta & kompass. Tälta & 
laga mat. Säkerhet & planering. Vi bor i eget tält eller fäbodstugan. 

Ingen el och bristfällig mobiltäckning. 

En kurs för den som vill lära sig mer innan det stora äventyret eller helt enkelt 
känna sig säkrare ute i skog & mark. Kursdatum meddelas senare. Ledare Sara 

Sundin. 
Multisportare med många tältnätter i meritlistan. 

Info & intresseanmälan till malin_sundin@hotmail.com 

Malamuten Smilla, kennel Mackinaw. [Foto Louis Liljedahl]
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Vilken härlig dag!!! Tior (Snowstreams Viola Elatior) vid stranden en av sommarens 
finaste dagar. [Foto: Petter Hillborg]FÄBODDRAGET 

preliminärt 14-15 mars 2015

Back to Basic draghundskörning

1963 Anordnades Fäboddraget för allra första gången. En klassisk draghunds-
tävling med som mest 200 startande. Efter ett par års uppehåll är det nu dags 
igen. Snösäkra Koppången 3mil norr om Orsa. Mestadels lätt skogs- och myrter-

räng. Alla som fullföljer får den traditionella Gustavspinglan. 

Max 4 hundar i pulkastil och max 10 hundar i slädhundstil. Ingen rasuppdelning 
och inga meriteringar. En träff där alla kör 2x3mil. 

Parkering: 
Samtliga parkerar åt samma håll längs med Rosentorpsvägen. Samåk gärna eller 
dela transport. Det är en lågt trafikerad grusväg men den måste vara framkomlig 

så parkera tajt och så nära diket det går. Inga hundar på kätting runt bilen.     

Övrigt: Som traditionen säger så är det alltid masstart på Fäboddraget. Starten 
går 9.00 och vi tillämpar i år ”cold start”. Alltså kallstart vilket innebär att 
hundarna när starten går skall vara bundna på stakeout. Inga selar får vara på. 
Släde/pulka får vara förberedd med utsträckta linor och säkerhetslina fäst i träd. 
Observera att säkerhetslina med panikhake eller liknade skall användas i släd-
hundstil. Enbart snöankare i starten är inte godkänt i slädhundstil. Spann med 

fler än 7 hundar skall ha två ankaren.  

Anmäl på mejl till malin_sundin@hotmail.com

Visa hänsyn i startområdet och ta det lugnt. Det finns tid och plats 
att köra om under de följande tre milen. Välkomna!
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Ovan Mina Gim Grizzla Groll Grym
Till höger: Hulk 
Nedan: Lenita med Skatan/Spöke/Era

http://www.vastra.sphk.se

Ordförande
Mats Jonsson, fat-boy@live.se 
Törresröd 179, 463 92 Lilla Edet
0709-665 165

Vice ordf.
Tina Järkvist, tinajarkvist@outlook.com
Brännås sjöväg 12, 443 39 Lerum
073-384 70 79

Kassör
Anna Palmblad, anna@palmblad.st
031-69 32 78, 070-795 26 88

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

Ledamot
Gustaf Hammarkrantz
gustaf.hammarkrantz@netatonce.net

Ledamot
Daniel Järkvist

Suppleant
Mikael Lann (adjungerad)
mikael_lann@hotmail.com

Suppleant
Jose Perez, rasta_man82@hotmail.com
070-939 74 43

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
Mathias Hemberg (sammankallande)
Anki Heinonen (ledamot)
Marie Saul (ledamot)

Utställningsansvarig
Tina Järkvist, (se Vice ordf.) 

Utställningskommittén  
Marie Bergmark, 070 -893 63 43 

Hej
Utställningen i Tångahed gick bra. Vi hade en do-
mare från Norge, Eli-Marie Klepp, som var kanon-
bra. Vill bara säga tack till alla som kom å ställde 
ut sina hundar och till alla som jobbade med utställ-
ningen.

Västras vinterrace kommer att gå i Nornäs hos Vild-
markens draghundsklubb. Om ni undrar varför vi 
har bytt från Lekvattnet till Nornäs är bara för att 
vara säkra på att det finns SNÖ.

Nu har jag testat airbagsockan på olika distanser på 
18/ 24/ 30km. Jag kan använda dom 2ggr på hanar 
å 3ggr på tikar innan dom är slut. Nu har jag rensat 
alla bomberna som finns på jobbet, då säger mina 
arbetskollegor vi har mera. Titta på den nya bilen, 
den har 7st bomber som du kan ta på skrotlapp. Jag 
frågade våran limexpert om han kunde limma på 
4st tossor. Det gjorde han, och när jag kom hem så 
packade jag in hundarna å körde upp till tränings-
stället å selade på dom tossorna. Innan jag sa kör 
så tittade jag på Grym för han hade dessa tossor på 
sig med speciallimmet på tossorna. Då sprätte han 
till med bakbenen så limmet bara försvann. Men vi 
forsätter med provning av airbagtossorna för jag 
jobbar med provning av material.

Lite bilder från Lomsjöhed när jag hämtade hem 
Hulk och hans första stakeout. 

Ha det gött //Mats 
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SPHK Västra bjuder in till 
Västras Vinterrace i Nornäs Dalarna 

lördag - söndag 24-25 jan 2015

STRÄCKA STIL Rastyper 
hundar

Antal 
hundar

Pris 
efter 4 dec

Pris 
innan 4 dec

Tävling 5 km 
* 2 dgr

Även juniorer

LINKÖRNING 
PULKASTIL

SLÄDHUNDSTIL

A, B, C 1-2
1-2
2

400:- (2 dgr) 300:- (2 dgr)

Tävling 10 km 
* 2 dgr

Även juniorer

LINKÖRNING 
PULKASTIL

SLÄDHUNDSTIL

A, B, C 1-2
1-4
4-6

650:- (2 dgr) 550:- (2 dgr)

Tävling 15 km 
* 2 dgr

SLÄDHUNDSSTIL C 6-8 650 :- (2 
dgr)

550 :- (2 dgr)

Tävling 30 km 
* 2 dgr

PULKASTIL
SLÄDHUNDSTIL

A, B, C 1-4
4-8 

750:- (2 dgr) 650:- (2 dgr)

Tävling 40 km 
* 2 dgr

SLÄDHUNDSSTIL A, C 6-12 850:- (2 dgr) 750:- (2 dgr)

Motionsklass,
5 km* 2 dgr

LINKÖRNING 
PULKASTIL 

SLÄDHUNDSSTIL

A, B, C 1-2
1-2
4

400:- (2 dgr) 300:- (2 dgr)

Dragprov 
10 km

PULKASTIL 
SLÄDHUNDSTIL

B 1
1

350:- per test 
(lördag och 

söndag)

250:- per test 
(lördag och 

söndag)

Tävlingen körs enligt IFFS regler med viktregler enligt ”Meriteringsregler” 
2012-2016 SPHK för respektive dragprov och ras. OBS! Vid för få anmälnin-
gar slås klasser ihop före start.

MERITERINGAR
 B-hundar i Dragprov 10 (AM, GRL och SAM)

AM Dragprov 60+ (4-6-spann, pulkastil 1-4), SAM  Dragprov 20+ (4-spann, 
pulkastil 1-4)

C-hundar Dragprov 20+ meriterande, SH-cupen, (4sp 2*10 km, 6-8sp 2*15 
km, 6sp LMD, 6-12sp UMD)

Juniorer max fyra hundar i slädhundsstil. Se även respektive rasklubbs hemsida 
för info om meriteringarna.

Anmälan på SDSF’s hemsida: http://www.draghundsport.se/kalender/
default.aspx  

Senast 4 januari vill vi ha anmälan och inbetalning för tävlingen

Utländska spann (samt de som inte är medlemmar i SDSF och anmäler till 
motionsklass) mejlar anmälan till vinterrace2015@gmail.com. 

DP10 anmäls i förväg. Nya försök på DP10 kan anmälas på plats dagen 
innan.

Anmälningsavgiften betalas till SPHK Västras distrikt till bg 5413-5595 
senast den 4 januari 2014, skriv namn och klass på meddelandet. Grönt 
kort, licens är obligatoriska utom i motionsklass.

Tävlingsdomare: Freddie Åkerlind. 

Tävlingsansvariga: och Mats Jonson +46(0)709665165 och Dan Palm-
blad +46(0)761414676

Boende:
•	 Nornäs bygdegård, Madrass på golv Bokas hos Maria på 0702-504491
•	 Schwedenaktiv - Tom och Chris Gamla skolan i Nornäs  Bokning 

+46703662083   www.schwedenaktiv.de
•	 Vandrarhem Nornäs. Bokas hos Rigmor på 0251-60065 ,0251- 6003
•	 Mer förslag på boende kommer på hemsidan och vår FB-sida.

Det finns möjlighet för oss att äta gemensam middag tillsammans 
på lördag kväll.

Se Västras hemsida för uppdateringar: http://sphk.se/vastra

Vill du vara funktionär på Västras vinterrace? 
Skicka mejl till vinterrace2015@gmail.com  

VÄLKOMNA!



18   Polarhunden 5/2014

Den första snön har fallit över Mälardalen...
...men regnade bort lika snabbt igen. När ni läser 
detta hoppas jag att ett vitt täcke ligger över hela 
landskapet och att hundarna får springa framför 
släde och pulka istället för fordon på hjul. Oktober 
var en händelserik månad för distriktet då vi 
avverkat både utställning och midnattsrace. 

Midnattsracet var en premiär ur flera perspektiv. 
Dels var det första gången vi anordnade denna typ 
av barmarkstävling, dels så genomfördes historiens 
första barmarksmeritering för samojed. Det känns 
förstås jätteroligt att Mälardalen var först med 
detta! Grattis till alla er som klarade meriteringen! 

Jag hoppas att detta kan bli ett återkommande arrangemang och till nästa år så 
hoppas jag också på att få se lite fler av de övriga polarhundarna förutom samojeder 
trots att det ännu inte finns möjlighet till meritering. 

När detta nummer kommer har antagligen anmälningstiden för skate-kursen gått ut 
men annars finns inbjudan i förra numret samt på hemsidan. Jag hoppas att många 
tar chansen att förbättra sina kunskaper till ett mycket förmånligt pris. Fjälläventyret 
finns fortfarande möjligheten att haka på. 

Vi planerar också för ett medlemsmöte för distriktets medlemmar där du kommer 
ha möjlighet att tycka till om och ta del av organisationsöversynen som pågår i 
SPHK samt om distriktets kommande aktiviteter och arrangemang. Klubben är till 
för medlemmarna, medlemmarna utgör klubben. Datum för medlemsmötet är i 
skrivande stund ännu inte spikat men säkerligen när du läser detta. Gå därför in på 
hemsidan och Facebook för plats, tid och dagordning. Plats och tid för årsmöte är 
heller inte spikat och jag ber er igen att hålla koll på hemsida och Facebook. 

God Jul och Gott nytt år /Petra

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

2:e suppleant
Lars Jämtsved, 073-626 92 84
lars@jamtsved.se

http://malardalen.sphk.se

Jimmie Ekholm med ”Night Trail Knocks Me Off My Feet”- 
Nilak och ”Night Trail Witch Of All Nightmares”- Sitka 

under Barmarks-SM i Mora. [Foto: Ronja Ekholm]

Stora bilden: Lappland Dream Monster  på  fjälltur
Lilla bilden till vänster: Lappland dream IKE  på fjälltur

Lilla bilden till höger: En  underbar fjälltur  med  våra fyrbenta  vänner.
[Foto: Monika Karlsson, Lapplands drag]
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Ordförande
Malin Sundin, 070-639 85 36
ylajarvis@gmail.com 

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

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

Ledamot
Kim Cerny, 070-204 88 24
blankmetall@hotmail.com

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

Suppleant 
Krister Mattsson, 072-725 94 01
Krister.Mattsson@smurfitkappa.se

Suppleant
Jessica Cerny, 073-628 09 79
jessica.henriksson@live.se

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

Lena Lindberg, 070-662 61 42
lena.lindberg55@gmail.com

www.sphk.se/gavledala Digert Prisbord.  
[Foto: Malin Sundin]

Utställning Lenninge Herrgård Bollnäs 
19/10 -2014

I år var vi på en helt ny plats och det föll mycket väl 
ut. Stor ring och gott om plats för utställarna upp-
skattades. Vädret visade sig från sin alla bästa sida 
och det var sol hela dagen! Domare var Anna Törn-
löv och 54 hundar var anmälda. Glädjande nog så 
var alla fyra raserna representerade. Prisbordet var 
omfattande och lotteriet med mycket fina priser var 
populärt. Stort tack till våra sponsorer med Royal 
Canin i spetsen som skänkte många säckar mat och 
flera bra att ha prylar. Alla som köpt lott fick pris då 
Draghundcenter skänkt priser som inbyte för alla 
nitlotter! 

Dagen flöt på fint och hela FYRA nya utställnings-
champions kunde utses! SE(polar)CH Ylajärvis 
DT Helmer, PDP S(polar)Ch Polartassen Norton, 
Prairie Isle Nayeli Tolinka och Cahppes Princess 
Valetta. Best in Show blev en tik från öppenklass 
Siberian Husky. Aslakksgårdens Varga Vinnare. 
Grattis till ägarna och uppfödarna av dessa fina 
hundar!

Nästa utställning för GävleDala blir den 23maj, 
preliminärt på Lenninge även då. Årsmötet för 
SPHK hålls samtidigt så boka redan nu upp den 
helgen för en trevlig polarhundshelg. 

/styrelsen för SPHK gävle dala 

Trolldagarna 2014

[Elin Matsson] Årets upplaga av Trolldagarna, ett samarbete mellan 
SPHK Gävle Dala och Draghundcenter, genomfördes under allhelgona-
helgen.

16 personer och en hel hög hundar sam-
lades på fredagen vid mörkrets inbrott. 
Vi tilldelades rum på vandrarhemmet, 
hundar sattes på stake out och rasta-
des, sen grillade vi. När alla var mätta 
samlades vi inne för en föreläsning med 
bildspel av Malin Sundins VM-äventyr 
i Tyskland. Då årets tema var Grönt 
Kort ville vi ge deltagarna en inblick 
i vad som kan komma i framtiden! ;-) 
Alla nattade sig sedan nöjda.

Lördagen serverades frukost, sen drog 
vi igång med grönt kort. Vi utgick från 
Draghundsportförbundets skiva, en film 
i taget, och tog efter det upp lite mer de-

taljer, baserat på ledarnas erfarenhet och 
deltagarnas frågor. Även i år serverades 
en mycket populär lunch av Voxnabruks 
kanot och Camping. Några timmar av 
eftermiddagen spenderades sedan på 
hundkörning, så att alla hundar fick bli 
nöjda. Vi valde sedan att lägga in en rejäl 
genomgång av alla regler, och visa upp 
skyltar. Lördagen avslutades med grill-
ning och så lite mys i köket innan vi åter 
gjorde tidig kväll.

Söndagen tog vi veterinärpasset efter fru-
kost, och så frågor. Efter det hade vi en 
tävling, där vi hade både 1till 2-spann 
A-, B- och C-klass cykel och skoter, samt 



Vårkörning i slutet av april, Saltoluokta i Lappland. 
[Foto: Matti Holmgren, Working Husky Kennel]
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ett 10-spann vagn. Banan må inte vara så 
lång, bara 1 km, men fullt utrustad med 
skyltar, och så klart hade vi bangenom-
gång innan. Alla klarade av den med bra-
vur, många körde 2 varv

Riktigt roligt med varierande raser, siberi-
an husky, alaskan husky, grönlandshund, 
belgisk vallhund och fransk bulldog. 

Fullt upp för vår enda funktionär och till-
lika enväldig domare Peter Tigerstrand! 
Vi avslutade med prisutdelning, där alla 
fick en liten påse med godis åt hundarna.

Nu börjar vi ladda inför 2015 års upp-
laga. Kom gärna med förslag på föreläs-
ningar, och häng på nästa höst!



Polarhunden 5/2014   2524   Polarhunden 5/2014

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

Vice Ordf. / Kassör / Ledamot
Jan-Olof Högström, 070 - 561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
framakad@gmail.com

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

Ledamot
Annica Andersson

Ledamot 
Emma Månsson

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

www.sphk.se/nedrenorra

Hej! Mitt namn är Emma Månsson. 

Jag kommer ursprungligen från Sölvesborg, Ble-
kinge men är numera bosatt i Östersund, Jämtland 
sen 2007. Jag bor med min sambo. Vi bor med våra 
hundar och katt. Jag köpte min första samojed 
2010 och för tillfället finns det bara en samojed hos 
oss. En samojedhane.
  
Jag håller på med dragträning på fritiden. På vin-
tern åker vi mycket skidor och på våren/hösten går 
vi på många härliga fjällturer! Som person gillar att 
vara ute i naturen och när det händer saker! Jag är 
nyvald i SPHK NN då jag blev invald i år 

Annica Andersson heter jag

Jag är född och uppvuxen i Jämtland, bor i Bräcke 
med min sambo och våra 2 hundar. Min första si-
berian husky köpte jag 2010, finns bara 1 siberian 
husky hos oss just nu. Jag dragtränar och håller 
även på med preparatsök med hundarna. På vintern 
varvar vi med skidor eller släde. 

Jag spenderar även hela dagarna med både mina 
egna och andras hundar eftersom jag jobbar i en 
liten djurbutik. Jag tycker liksom Emma mycket om 
att vara i naturen eller vid något vattendrag. Jag är 
nyvald i SPHK NN och liksom Emma invald i år. 

Annica Anderssons Nanook

Ni missar väl inte BEAVER TRAP TRAIL

Beaver Trap Trail / Bäver Open är en draghundstävling för alla typer av männ-
iskor och hundar som gillar att vara ute i naturen.
 
Bäver Open körs fredag-lördag och är en sprint och medeldistans tävling med 
distanser från 5 - 50 km för släd-, pulka- och linklasser. 2015 är det SM-status 
på släde sprint och medeldist samt lina lång.

• BTT classic är en tredagars medeldistanstävling med två övernattningar i 
tält, start torsdag och mål lördag.

• BTT 100 medeldistans på 1 dag med start sent fredag och mål lördag.

• BTT 350 långdistans över ca. 350 km start torsdagmorgon mål fredag/lör-
dag.

För BTT 350 öppnar vi upp för anmälning den 10/1 -15 till 28/2 -15 (efteranmä-
lan 1/3 - 15/3). Anmälan för övriga klasser görs på draghundsport.se

Logi:
Norråkers Camping: 070-376 25 23
Idestugan: Anneli  073-180 23 81
  
Mer info ang tävlingarna: Rickard 070-398 25 10

Emma och Yoshi
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Bäver Open, SM släde sprint/medel 2015
 
Beaver Trap Trail / Bäver Open är en draghundstävling för alla typer av männ-
iskor och hundar som gillar att vara ute i naturen.
 
20-21/3 2015 är Bäver Open och Norråker värdar för Öppna draghunds-SM ( 
A-,B-,C-hundar) för slädklasserna i sprint och medeldistans samt lina lång på 
banor från 5 - 50 km. Samtidigt avgörs SPHK NN’s KM med tillhörande drag-
provsmeriteringar för de renrasiga spannen. 

Klassinfo och anmälningar kommer att finnas på draghundsport.se

Startavgiften: 800 kr (efteranmälan +500 kr)

Anmälning kan göras så snart vi lagt ut på draghundsport fram till 28/2 (efter-
anm 1/3 - 15/3).

BO körs samtidigt med BTT classic, BTT 100 och BTT 350, alla klasser har ge-
mensam startplats, målgången under lördagen kommer alla klasser att gå i mål 
under byns vintermarknad.

Mer info kommer !
(reservation för ev skrivfel)

Mer information går att hitta på:   http://www.ot-utpost.se

KM för SPHK NN v10 

Mer information kommer så håll utkik på hemsida och drag-
hundsportförbundet

ÅRSMÖTE v10 

Innan BTT 
Kallelse kommer i nästa tidning och på hemsidan.

15:e året i rad! 
SPHK’s LÅNGDISTANSTÄVLING 3-6 MARS 2015 (v 10)

Funktionär på Polardistans 2015?
Visst låter det roligt och spännande att vara med på en långdistanstävling för 
polarhundar? Har du möjlighet att vara med? Då lovar vi dig att det kommer 
att bli en intensiv och intressant vecka med lite sömn men med många skratt. 
Du kommer också att få många nya upplevelser och stor gemenskap. Ju fler 
vi blir desto lättare blir arbetsbördan! Vi behöver DIG som kan tänka dig att 
jobba hårt under en vecka mot mat och husrum.

Vi behöver funktionärer som bland annat kan hjälpa oss med att:
• arbeta med sponsorer, media och marknadsföring
• märka banan innan starten och plocka ner igen efter avslutad tävling
• arbeta ute på checkpoint med att bygga upp och plocka undan samt ta emot 

och hjälpa de tävlande tillrätta
• arbeta med att serva funktionärer och tävlande med mat under veckan
• arbeta med att förbereda och genomföra banketten med prisutdelningen
• arbeta i sekretariatet med webb, tidsrapportering m.m.
• assistera domare och veterinärer
• agera fotograf

För mer information om de olika arbetsområdena gå in på:
www.polardistans.com under ”Vill du bli funktionär” och läs mer. 

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till tävlingsledaren på 
e-post funktionar@polardistans.com  eller per telefon till Karina Andreasen på 
+46 (0)730-638099.

Anmäla dig som funktionär gör du enklast via webben. 

Hoppas att vi ses!
Karina Andreasen

Tävlingsledare Polardistans 2015
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Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Det är en unik tävling, dels för att den 
enbart är för renrasiga polarhundar, dels för att de tävlande från start har med sig all utrustning 
inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas emot under tävlingen och det finns 
inga depåer.  
 
Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i området runt 
Särna och Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång är fredagen den 6 mars 
kl. 12.00.  
 
Distans 160 km   

 
Distans 300 km   

  Klasser/Startavgift: 
 

  Klasser/Startavgift: 

Betalning senast: 
Pulka 1-4 hundar, 
Släde B, 6-8 hundar 
Släde C, 6-8 hundar  Betalning senast: 

Pulka 1-4 hundar, 
Släde B, 8-spann* 
Släde B, 12-spann* 
Släde C, 8-spann* 
Släde C, 12-spann* 

2014-11-30 2500 
 

2014-11-30 3500 
2014-12-31 3000 

 
2014-12-31 4000 

2015-02-23 4000 
 

2015-02-23 5000 
*  Vid för få startande i respektive klass kan klasserna inom samma grupp komma att slås ihop.  
 
Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, lunch och 
bankett fredagen 6/3 för föraren.  Övriga kan köpa till måltider och inträde till banketten i sekretariatet 
i samband med registreringen.   
 
OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enligt ovan 
för att din anmälan ska registreras! 
 
Startavgift sätts in på: BG 5574-8404, SPHK Västra, IBAN NO: SE5880000836839843366932. Ange 
namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen.  Anmälningsblankett finns på hemsidan. 
OBS! Har du problem med anmälan skicka ett mejl till: 2luba@telia.com. 
 
Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare. 
Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.  
 
Det går även bra att kontakta tävlingsledaren på e-post: race@polardistans.com eller per telefon till 
Karina Andreasen +46 (0)730-638099. 
 

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS 
Den naturliga utmaningen 

 

Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Det är en unik tävling, 
dels för att den enbart är för renrasiga polarhundar, dels för att de tävlande från start har 
med sig all utrustning inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas 
emot under tävlingen och det finns inga depåer. 

Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i om-
rådet runt Särna och Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång 
är fredagen den 6 mars kl. 12.00. 

Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, 
lunch och bankett fredagen 6/3 för föraren.  Övriga kan köpa till måltider och inträde till 
banketten i sekretariatet i samband med registreringen.  

OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enligt 
ovan för att din anmälan ska registreras!

Startavgift sätts in på: BG 5574-8404, SPHK Västra, IBAN NO: 
SE5880000836839843366932. Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betal-
ningen.  Anmälningsblankett finns på hemsidan.

OBS! Har du problem med anmälan skicka ett mejl till: 2luba@telia.com.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare. 
Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com. 

Det går även bra att kontakta tävlingsledaren på e-post: race@polardistans.com eller per 
telefon till Karina Andreasen +46 (0)730-638099.

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS
Den naturliga utmaningen
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Utställningshelg i Sollefteå 15-16 augusti 2014
Detta årets arrangemang startade på fredagen den 15 augusti 2014 med en med-
lemskväll och korvgrillning.  På lördagen så lyste solen och det var perfekt väder för 
utställning.

Utställningen den 16 augusti 2014 hölls vid hotell Björklunden på deras fina grusplan 
som även serverade fika i år. 

Domare på utställningen var Eva Widstrand. Utställare och funktionärer m.fl. var 
nöjda med dagen. 

Resultaten

• BIS1a blev siberian huskyn Aslakkgårdens Frosta Frostros följt av BIS 2a samo-
jedhunden PDP Prairie Isle Nayeli Tolinka och BIS 3a blev alaskan malamuten 
DK USCH SE(POLAR)CH SE UCH Night Trail Magical Mystery Journey. 

• Valp BIS 1a blev samojedhunden Polarjägarn Storm följt av Valp BIS 2an alas-
kan malamute Moonlover’s Cool Fang och Valp BIS 3a blev siberian husky Wild 
Tribes Simi

• BIS Bruks 1a blev samojedhunden PDP Prairie Isle Nayeli Tolinka  följt av BIS 
Bruks 2a alaskan malamuten DK USCH SE(POLAR)CH SE UCH Night Trail 
Magical Mystery Journey  och BIS Bruks 3 blev siberian huskyn Artic Power 
Runaway

Under utställningen anordnades även barn med hund där det var 2 barn med hund 
som var med och tävlade under utställningen. 

Nästa år kommer det vara en dubbelutställning i Sollefteå. 

BIS-finalen
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Fick nyss hem Polarhundens nuvarande 
nr så det känns konstigt att åter sitta och 
skriva till nästa.

Så det kan gå..
Vi här i Övre norra har haft en uppskattad välbe-
sökt träff i Blåsmark Piteå med några nya ansik-
ten på medlemmar och även en träff i Lomebyn 
Kalix där dessa ansikten var återkommande, vil-
ket är jättekul. För bland annat ett av våra mål i 
Övre Norra`s styrelse är att försöka ”fånga in” nya 
medlemmar och att dessa ska komma på träffarna. 
Att få nya medlemmar på en träff är en utmaning, 
sedan att få dem att fortsätta komma är en ytterli-
gare större utmaning. Så att vi nu ser dessa komma 
är så kul, vi får hoppas att de fortsätter  komma, 
som exempelvis till träffen i Årrenjarka som går av 
stapeln i mars. (Se mer i annons), ett ypperligt till-
fälle för både nya och gamla medlemmar att träf-
fas i fjällmiljö och umgås med våra hundar. Finns 
utrymme för både nordiska förare som nomeförare, 
stora spann som små, nybörjare som erfarna, hjärt-
ligt välkomna. 

Jag hoppas att vi har vid det här laget snöföre och 
att hundträningen börjat ge resultat i musklade, 
välmotionerade och motiverade hundar och förare. 
Jag vill också önska alla lycka till kommande sä-

www.sphk.se/ovrenorra

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

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 / Utställnings-
wansvarig / 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

Helen Söderström med sina två grönlandshundar Vaimok 
och Staika i Padjelanta Nationalpark, orörda vidder. [Foto: 

Sofia Brännström]

song med de tävlingar/meriteringar som är på G. Jag hoppas att fler vågar sig på att 
prova, klarar man inte första meriteringen så våga prova igen, det är som allt annat. 
Man kan inte räkna med att allt ska gå vägen jämt. Jag för min del hoppas på en fin 
vinter framöver med i alla fall någon kortare fjälltur och kanske någon meritering, 
och önskar fina turer till er alla andra också. Hoppas ni är och upplever våra fina 
fjäll här uppe i Lappland. Tipsar om tur från Saltoloukta till Kvikkjokk, eller turer 
kring Kvikkjokk eller Ritsem som bjuder på vackra höga fjäll med närhet till några 
STF-stugor tillhands. Sen om man vill ha lite större utmaningar har vi ju såklart Sarek 
och fjällen där i kring, då är det tält som gäller och resesällskap. Tänk på det när ni 
är iväg, bättre att alltid vara två om det skulle hända något, det är få ställen som har 
mobiltäckning. Vi och hundarna är inte gjorda av stål. Saker och ting kan hända i 
de mest otänkbara situationerna, så bra med turkamrater så man kan hjälpas åt att 
förhindra olyckor samt hjälpa varandra om det mot förmodan skulle ske.  Vill också 
önska God jul och Gott nytt år till alla runt om i landet.

Vinterhälsningar från Sofia Brännström Sekreterare i Övre Norra.

På tur i Padjelanta nationalpark. 
[Foto: Sofia Brännström]
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SPHK Övre Norra bjuder in till 
familjär draghundsträff i Årrenjarka 

2015-03-06 – 2015-03-08

För tredje året arrangerar vi en medlemsträff i fjällmiljö. 

Du som är medlem i SPHK Övre Norra blir bjuden på kostnaden för 
övernattningen. Vi bor i fullt utrustade stugor och det finns möjligheter för att 
åka/köra korta sträckor och längre sträckor med våra hundar efter markerade 

leder. 

Nytt för i år är att vi kommer att ha ett program för kvällen där det bl.a. blir 
filmvisning från Grönland. 

Monica och Kent Hjelm kommer att delge oss polarhundslivet från Grönland 
och resor med grönlandshundspann och livet på Grönland. 

Du som är intresserad av hundkörning i fjällmiljö med möjlighet att ta med 
familjen ska ta kontakt med Helen Söderström för mer information.

Telefon 076-146 51 31

Mail: hedsvedjan@hotmail.com

Varmt välkomna!
/Helen

Vad gäller när olyckan är framme?

För ca 10 år sedan var jag på väg upp till 
Lycksele för en tur på Ansia Resort. Min 
handler, hennes vän och jag lastade 20 
hundar, 2 stora turistslädar i hundboxen. 
Ca. en mil hemifrån hade plogbilen plo-
gat en bit utanför vägrenen och vagnen 
skar ner med höger däckpar.

Plötslig slungades vi rakt över vägen och 
ner i diket på andra sidan. G-kraften när 
släpet kom sladdandes runt, gjorde att 
bilens slets 5 meter bakåt och i samma 
stund slets boxen lös från släpet. Boxen 
med 20 hundar i, flög i väg och landade 
ca 8 meter bakom släpet, liggandes på 
långsidan med 10 luckor ner mot snön, 
och 10 luckor pekande uppåt.

Lyckligtvis så var alla hundar helt oskad-
da. T.o.m. slädarna som stod på boxens 

tak var helt oskadda. Bilen däremot fick 
skrotas och släpet fick lagas för 35 000 
kr. Som tur var så var vår box byggd av 
Specialkarosser i Dorotea, som bygger 
bl.a. skåp till brandbilar, så boxen var 
stabil. Hade den varit ett hemmabygge 
hade nog utgången av kraschen varit en 
helt annan.
 
Men vad gäller egentligen vid en sådan här 
olycka? Är hundarna försäkrade genom 
bilförsäkringen? Är släpet försäkrat via bi-
lens försäkring? Är slädarna försäkrade? 
Svaret är NEJ på alla frågor.

Jag har varit i kontakt med ett av våra 
försäkringsbolag för att försöka få reda 
på vad som gäller. Givetvis så kan olika 
bolag ha lite olika regler och försäkrings 
skydd, men i allmänhet gäller detta.

Lilla gul i full fart. [Foto: Linda Almquist]



Polarhunden 5/2014   3534   Polarhunden 5/201434   Polarhunden 2/2013

Vad gäller hundarna så måste dom ha sin 
egen försäkring för resp. hund. Detta gäl-
ler om man har hundarna på släp, pickup 
eller transport bil. Om dom däremot åker 
i en personbil, så gäller bilens försäkring. 
Dock ej om bilen är registrerad som lätt 
lastbil.
 
Det gäller samma sak för egendom som 
fraktas med ex släpvagn, där måste man 
antingen ha egendomen försäkrad privat 
om den är privatägd. Är egendomen fö-
retagsägd så måste sakerna vara rätt för-
säkrade via företagsförsäkringen. 
 
Vad gäller vid transport så måste egendo-
men ha en allrisk omfattning, alt trans-
port försäkring finnas. 
 
Vad gäller släpvagnar så bör man ha dom 
helförsäkrade om man önskar ersättning 
för brand, stöld eller vagnskada.
 
Vet inte hur många av er polarhundsvän-
ner som har era hundar och släpvagnar 
försäkrade, men det kanske är dags att 
titta över era försäkringar innan tävlings 

säsongen, fjällturen eller utställningen 
om olyckan skulle vara framme? 
 
Själva köpte vi en ny släpvagn för 55 000 
kr för ett par år sedan. Tror ni att vi kom 
ihåg att försäkra den? Nä, men nu är den 
det. 

Faktum är att när vi precis hade köpt slä-
pet och fått den levererad från fabrik, så 
skulle vi åka på rasspecialen i Bjursås. 10 
hundar i boxen och efter en mil så lossna-
de ena bakdäcket på släpet. Som tur var 
så är släpet en boggie vagn. Det visade 
sig att fabriken glömt att dra åt bultarna 
på alla fyra däck. Så det som slutade med 
ett däck som rullade iväg, kunde ha fått 
katastrofala följder om fler däck lossnat 
samtidigt.
 
Så ta mitt råd och kolla över vad som gäl-
ler för era hundar, bilar och släp innan ni 
ger er ut på vägarna.

Donald Eriksson, 
vice ordförande SPHK

Selektion är ett ansvar

[Matti Holmgren] Selektion är någonting som alla draghundsförare förr 
eller senare tvingas att hantera. Förr eller senare så är det någon av dina 
hundar som inte uppfyller dina krav. Detta ämne är tudelat. Man brot-
tas med logik, visioner, drömmar och kärlek till en hund. Man brottas 
med beslut som man inte vill ta. Ni kommer att märka på texten att jag 
kanske talar emot mig själv. Så är det bara...det är inte och skall inte 
vara ett lätt ämne!

Spannet och dina önskningar
Ett spann består av en grupp hundar. En 
grupp olika individer. Någon av dem är 
snabbast och någon är långsammast. Nå-
gon är uthålligast mentalt någon annan 
mentalt svagare för distanskörning. Nå-
gon är mentalt starkare för fart medans 
andra ger upp och psykar ur vid höga 
farter. Någon har bra päls medan andra 
har sämre. En hund är som ett paket av 
olika egenskaper. Ingen slädhund är full-
ständigt perfekt eller åtminstone är de 
inte många. 

Dina kriterier för vad du skall åstadkom-
ma med ditt spann (1-spann eller stor-
spann spelar ingen roll) är någonting 
som du sätter och som du förändrar med 
tiden. Vill du köra fort och vinna sprint-
tävlingar så är det ganska enkelt. Hun-
darna MÅSTE kunna hålla en hög fart. 
Hundarna MÅSTE kunna prestera bra 
på vissa förutbestämda tävlingsdagar. 
Kanske måste de även klara att prestera 
bra under en hel säsong och inte endast 
på en enda tävling.

Har du då en hund som inte kan hålla 
ditt spanns maxfart eller bara går bra 
ibland så kommer den individen bara att 
sinka dig och ditt spann. Kanske kör du 
den hängandes i nacklinan? Kanske blir 
du irriterad? Kanske får den inte alls följa 
vare sig på träning eller tävling? Har den 

hunden ett berättigande på din kennel? 
Har den hunden ett värdigt och trevligt 
liv? Det kan bara du svara på. Kanske är 
den grymme söt, trevlig i TV soffan, bra 
under fjällkörningar o.s.v.

En hund som man är missnöjd med skall 
inte vara kvar. Varken för hundens skull 
eller för hundförarens skull. Livet är för 
kort för ‘dåliga’ hundar. Hundens liv är 
också för kort för att behöva spenderas 
i hem där den inte är önskad. Var ärlig 
mot dig själv och hunden.

Aggressivitet är lika med ett skott
En aggressiv hund saknar helt berättigan-
de! Den förstör dina och andras hundar. 
Den kommer att bli illa hanterad då den 
skall separeras ut ur ett hundslagsmål. 
Den kommer att skapa fler hundfula in-
divider. Du riskerar dessutom att den av 
misstag råkar bita någon människa un-
der ett slagsmål (när man skall gå emel-
lan). En sådan hund skapar oharmoni i 
flocken. En sådan hund gör att du stän-
digt måste vara på din vakt. De andra 
hundarna kommer att känna av dig att 
nått är fel. Den onda cirkeln har börjat.
Det har hänt att vi har plockat in elaka 
hundar till vår flock. En del har kunnat 
rehabiliterats och därefter jobbat med 
oss. Det kan vara nått som inte stämde 
hos tidigare ägare/flock. Det kan vara 
andra hundar i den flocken eller att det 
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är en hårt arbetande hund som krä-
ver mer arbete/aktivitet. Ibland lyckas 
vi inte med rehabiliteringen eller hit-
tar inget fel vi kan arbeta med. En så-
dan hund avlivar vi ganska omgående.  
 
Jag har också haft supersnälla hundar 
som under loppet av ett par veckor gått 
från snäll till riktigt hundelak och opålit-
lig. Vid ett par tillfällen har detta hänt. 
Detta har handlat om äldre hundar. Med 
hjälp av veterinär har vi kunna gissa att 
detta kan komma från smärta eller kan-
ske en hjärntumör. Vid sådana tillfällen 
har jag faktiskt sett det som att jag sko-
nat hunden från ett lidande. 

Om du skall omplacera en elak hund så 
måste du förvarna den nya ägaren. Du 
måste följa upp och se hur det går. Du 
skall stå kvar som ägare så att om rehabi-
literingen inte fungerar så skall du ta till-
baks hunden. Aggressiva hundar ger bara 
andra hundar (oavsett ras) dåligt rykte. 
Dessutom så riskerar de att förstöra (fy-
siskt eller psykiskt) någon annan hund 
som blir angripen.

Släpad i nacklinan
På min kennel har vi endast hundar som 
vill arbeta. Alla andra hundar har vi se-
lekterat ut innan vi beger oss in i säsong-
en. När en hund inte arbetar eller hänger 
i nacklinan så är den sjuk/har ont. Det 
kan vara en hälta, vätskebrist, magsjuka 
eller nått annat som inte står rätt till. Den 
hunden lastas i släden och får åka. Är vi 
på träning kan det handla om några ki-
lometer. Är vi på veckotur handlar det 
ibland om några dagar. Man får göra en 
felsökning och påbörja rehabilitering så 
snart man kan. 

Hundar kan hänga i nacklinan av andra 
anledningar också. De har inte fått rätt 
träning, de har inte ätit bra senaste tiden, 

de är unga och man har forcerat fram ni-
vån lite för hårt med dem osv. När jag 
pratar om att selektera ut en hund för-
utsätter jag att du har gjort en rejäl fel-
sökning på hunden eller på ditt handha-
vande. Att du har gett hunden de bästa 
förutsättningarna för att kunna prestera. 
Det gäller träning, hundfoder, inskolning 
o.s.v.

Fortsätter hunden att släpas fram för att 
du kör allt för snabbt, för långt eller för 
mycket så är detta ingen hund som skall 
vara i ditt spann. Det är inte okej gente-
mot hunden. Det kan till och med ibland 
vara bättre för hunden att inte ens leva! 
Selektera ut den och hitta ett nytt hem åt 
den i första hand. Även sådana hundar 
säljes/omplaceras med fullständig ång-
errätt och fullständig ‘varudeklaration’. 
Säljer du dåliga hundar utan att berätta 
så bryr du dig noll om hunden. Då tillhör 
du den ruttna skalan av hundförare som 
är mer penningkåt än bryr dig om dina 
fyrfotade vänner.

En hund som inte vill dra är inte en hund 
som mår bra av sin tid i spannet. Låter du 
en hund springa med och bli framdragen 
i nacklinan så har du enligt mitt sätt att 
se det ingen känsla för den hunden. Den 
vill och orkar eller ids inte springa med 
och du tvingar den. När man kör tävling 
skall man lasta en sådan hund i släden. 
Obönhörligt! Att köra tävling eller trä-
ning är inte heller någon skillnad rent 
etiskt mot hunden.

Avelskennelns platser 
Har du en kennel med plats för ett be-
gränsat antal hundar. Det kan vara eko-
nomiska, plastbrist- eller tidsbegräns-
ningar som gör att du kan hålla ett 
maxantal av hundar. Har du kvar dåliga 
hundar så kommer du inte heller att testa 
dina bra hundar fullt ut. Kanske är dina 

.

bra hundar dåliga om du skulle bytt ut 
dina dåliga. Detta skulle alltså innebära 
att du kanske avlar på hundar som inte 
är bra!? 

Om du kan höja standarden på din ken-
nel så hjälper du den arbetande siberian 
huskyn som arbetande slädhund/ras. Du 
gör att rätt hundar går till avel på just din 
kennel. Hundar som är arbetstestade i ett 
spann av andra bra hundar. Vilken halv-
bra hund som helst skulle kunna framstå 
som en stjärna i ett spann av omotiverade 
soffahuskys. Se till att just dina hundar 
har en jämn och hög kvalité så kommer 
du att bidra till den arbetande siberian 
huskyns framtid. Ju högre krav du har 
desto bättre hundar kommer du att få. 
Desto bättre är det för rasen. (Läs gärna 
artikeln i tidigare Polarhunden om ‘Att 
köpa hund och göra en bra affär’. Där 
kan du hitta lite tankar om hur man gör 
för att sälja hundar till rätt hem.)

Hur gammal får en hund bli?
Skall man avliva sin polare bara för att 
han/hon är för gammal? Det är grymt. 
Det gör ont. Det är nödvändigt. Varje 
gång känner jag mig som en svikare. 
Vi kan helt enkelt inte ha kvar allt för 
gamla hundar på vår kennel. Vi lever av 
detta med hundkörning och har ett be-
gränsat antal hundar som vi klarar av 
att ge ett bra liv. Blir de fler så kommer 
hela flocken att bli lidande. Sämre mat, 
mindre tid, mindre träning och det är inte 
vad vi önskar.

I första hand försöker vi omplacera hun-
dar då de ännu har några bra år kvar. Då 
kan de bli gammal hos någon som inte 
kör lika mycket som oss. Någon som inte 
ligger veckovis på fjället. Någon som har 
plats inne framför vedkaminen. I andra 
hand får de gå hos oss tills de inte hänger 
med. Det är alltid lika sorgligt att se hur 

de vill men inte kan. Vi ger dem special-
behandling och de får oftare komma in 
än de unga. De skonas från de längsta 
och tuffaste körningarna osv. 

En gång försökte jag pensionera en av 
mina bättre ledarhundar. När hon inte 
hängde med fick hon stanna hemma. 
Från början blev hon glad när jag kom 
med selarna. Ganska snart förstod hon 
att jag inte ville ha med henne. Hon bör-
jade gå in i kojan när jag kom ner i hund-
gården. Hon slutade äta. Hon gick in i 
någon typ av depression om nu hundar 
kan bli deppiga. När jag tog ut henne för 
avlivning viftade hon på svansen. Detta 
är någonting som jag aldrig mer vill vara 
med om. Jag vill avliva mina hundar 
medan de ännu är lyckliga! Detta är mitt 
tunga ansvar som hundägare.

Sälja, avliva eller omplacera
Skall man sälja, avliva eller omplacera en 
hund? Detta är ett ständigt dilemma för 
alla seriösa hundägare. Jag har många 
grubblande timmar. Mycket förtvivlan 
och frustration. Vi brukar alltid göra en 
grundlig analys av hunden först. I vilken 
typ av liv skulle denna hunden kanske 
kunna trivas. Därefter försöker vi hitta 
ett sådant hem. Är det en hund som kan-
ske har bra toppfart men saknar pannben 
för turist- och långdistanskörning så kan 
vi sälja den till någon sprintkennel. Är 
det en för tung hund kanske den passar 
i ett nordiskt eller litet spann. Vill man 
hunden väl och den nya hundägaren väl 
så ser man till att man spelar med öppna 
kort. Här gäller det verkligen att man är 
ärlig och uppriktig. 

Okänsligt skrivet?
Reagerar du på att jag skriver okänsligt? 
Att jag resonerar kliniskt runt hundar-
nas prestation i förhållande till berätti-
gande att existera? Jag skriver så för att 
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jag verkligen försöker att separera mina 
känslor från beslutet. I princip alla hun-
dar berör mig. Inte enbart de som arbetar 
bra. Ofta kan tom problemhundar beröra 
mig mer. Det gör ont inuti att fatta tunga 
beslut och det skall göra ont! Den dagen 
det inte gör ont så har man passerat en 
tråkig gräns. Jag vill engagera mig såpass 
mycket i varje hund att de tar plats i mitt 
hjärta. Då vet jag att jag har gett dem en 
chans att verkligen prestera. Jag har mina 
hundar för deras arbetsprestation men de 
är inte produktionsenheter. Om jag skall 
kunna avla och bevara siberian huskyn 
som en arbetande hund måste både ni 

och jag att selektera på prestationskrav. 
Inte selektera och avla utifrån vad vi kän-
ner. Som jag beskrev tidigare så är detta 
ett svårt ämne som alla ansvarstagande 
hundägare och i synnerhet hunduppfö-
dare förr eller senare kommer att kon-
fronteras med. Detta är ett ämne som 
ofta lämnar en stor klump kvar i halsen i 
åratal efteråt. Detta är ett ämne som skall 
kännas och beröra.

 
Matti Holmgren

www.workinghusky.com
www.mattisblogg.se

Fjällen

[Sofia Brännström] Jag skrev ledaren till den kommande Polarhunden 
och skrev lite tips på turer i våra fina fjäll. Då började mina tankar cir-
kulera kring fjäll och fjällturer. 

Jag önskar att det var fler som skulle 
våga på att bege sig ut på fjällen utan-
för markerade leder och STF:s stugbek- 
vämligheter. För att det ska ske är det 
mycket som ska till och kunskapen om 
fjället ska vara stor. Att ta sig en tur  
på markerade leder med alla bekväm-
ligheter som det bjuder på är också upp-
skattat och absolut ett bra och säkert sätt 
att ta sig ut på i fjällmiljö, speciellt om 
man känner sig lite osäker kring terräng-
en och / eller i exempelvis kartläsning. 
Det är även ett bra sätt att få ”kött på 
benen” både för hund som förare. Det är 
även ett bra sätt att bege sig ut på när ti-
den inte är till ens bästa fördel, en helgtur 
där lediga dagarna är få, så är det enklare 
att planera sträckor och ta sig runt utan 
större förhinder efter markerade leder, så 

detta är lika uppskattat som alla andra 
turer. 

Men när man fått mer erfarenhet och 
lyckats spara några extra semesterdagar, 
ta sig modet och våga bege sig ut på en 
längre tur, 5-10 dagar med en turkamrat. 
Ju längre man kör och ju mer man förli-
tar sig på sina hundar och sin turkamrat 
så är det plötsligt något som händer. Det 
är en obeskrivlig känsla, men en känsla 
av att man är del i något stort. Något 
stort som inte alla får vara med om men 
som vi har nära tillgång till. Fjällnaturen 
med alla dess olika former och krafter 
samt gemenskapen som man får med 
hundarna och med turkamraten är så-
dant som gör en oskiljaktig, man lär sig 
att förlita sig på varandra, hundar som 

Stopp för kartläsning efter en ordentlig ospårad fjällterrängstigning.

Nighttrail Ayla, Samschas Keb och Sam-
schas Giron. [Foto: Caroline Lundmark]
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förare, man lär sig att tolka situationer 
och förstå vad de andra tänker utan att 
egentligen behöva uttrycka något i ord, 
och framförallt är det även till stor hjälp 
sedan när det kommer till vardaglig trä-
ning av hundarna. Man får ett annat per-
spektiv på vad man ställer för krav, man 
blir inte lika hysterisk om de drar dåligt 
några km någon dag, för man vet att ju 
längre jag kör, och ju mer jag slappnar av 
och njuter så kommer det att komma av 
sig själv. Dessa hundar visar sina bästa 
dragegenskaper enligt min erfarenhet ju 
längre man kör, inte ju mer man kör utan 
hur långt man kör. 

Hur dålig form jag än tror att hundarna 
har en säsong, och hur dåligt jag än tror 
det ska gå, så har de alltid motbevisat 
mig när det kommit till körning i längre 
sträckor med tungt packade slädar i tuf-
fare terräng än den man har här hemma.
Det är då man börjar fundera hur det 
kan gå så dåligt ibland när man är ut och 
kör en mil eller så när det sedan visar sig 
att efter 10 mil och mer i flertalet dagar i 
sträck går hundarna som tåget, bättre för 
varje dag som man tar sig iväg från läger-
platsen. Nu är det många klubbar som 
börjat erbjuda utbildning kring fjällsäker-
het, vi har de distrikt som i några år kört 
fjällutbildning med gemensam fjälltur, vi 
i Övre norra erbjuder också Årrenjarka 
som ett sätt att för medlemmarna prova 
på att köra i fjällmiljö med allt som det 
innebär. Bland annat är det ett sätt att få 
mer kött på benen. Passa även på att följa 
med mer rutinerade människor, tips där 
är att tänka på att fara med likasinnade, 
att man har ca samma antal hundar, tän-
ker i samma banor när det gäller farten, 
sträckorna, säkerheten. Är man hyfsat 
överens om hur man kör hund så hjäl-
per det en massor på tur, även viktigt att 
tänka på att det kan vara en skillnad på 
om en kör nome och en kör nordiskt. 

Då får man tänka på hur man fördelar 
packningen istället. Lära sig karta och 
kompass är också avgörande för tur ut-
anför leder, börja med att studera kartor 
hemma, läs dem som böcker. Man ska 
inte förlita sig helt på GPS, för mig är 
känslan så iallafall, bra att ha med, men 
även lika viktigt att ha med en gammal 
hederlig kompass. Vet ni att ni ska ut på 
en tur utanför markerade leder så är ett 
tips att kontakta folk som finns där på 
stationerna i närheten för att få lite in-
formation om hur terrängen är just nu, 
hur isarna ser ut och allt annat man kan 
tänkas behöva ha i åtanke. De vet och 
kan mycket mer än vi själva om platsen. 
Gå igenom packning flertalet gånger, 
med dig själv och med din turkamrat, 
lämna färdplanering med beräknad fär-
dankomst till en nära anhörig och ta med 
sjukvårdsprylar både för dig och hundar. 
Extra selen och linor är också viktigt att 
ha med sig. En liten spade är också jätte 
bra att ha med sig, förutom allt annat 
nödvändigt som man ska tänka på. Men 
framförallt var aldrig ensam på tur, en-
sam är du mer sårbar och vi är alla sår-
bara på fjället, inte för att skrämma upp 
någon men riskerna med turerna i fjällen 
är viktiga att vara medveten om, det är 
trots allt en vidsträckt natur som fångar 
en på gott och ont. 

Men utan att skrämmas av det så bege 
er ut, till en början smått och sedan mer 
och mer, fråga om tips och råd men i 
slutändan så kan man inte lära sig mer 
än att våga sig ut själv på tur, när man får 
prova sig fram praktiskt och lära känna 
sina kamrater, (hundar som människor) 
och sin utrustning, det är då man lär sig 
som mest. Och när man har fångats så är 
man oftast fången av det för evigt. 

Sedan är man aldrig fullärd, efter varje 
tur så är det något som man konstaterar, 

antingen är det någon utrustning som 
behöver förnyas eller ”omgöras”, något 
som man inser skulle varit bra att ha med 
och eller tvärtom onödigt att ha med, 
kunskaper som sätts på prov, eller hun-
dar som visat sig inte ha eller ha egen-
skaper som man anser är nödvändigt att 
de har för att kunna följa på långa tuffa 
turer. 

Hoppas många är ut i vinter och att ni 
får underbara turer som ni delar med er 
av, eller turer som varit mindre underba-
ra kan också vara av mer lärorik läsning 
än något annat. För jag vill absolut lära 
mig mer och få mer tips på fina turer som 
man kan tänkas göra i framtiden så dela 
med er. Nya som gamla.

Bild 1: Snöstorm på flera hundra meters höjd, både fascinerande och farligt.
Bild 2: Färden påbörjad, packning som vid en längre fjälltur inte understiger mycket under 100 kg sträck-
et för två hundar och en person på en 10 dagars tur. Då gäller det att ha hundar som vill/kan arbeta.
Bild 3: Kamrater för livet.

Köksplatsen i tältet, morgonbestyr.
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Min vardag och mitt arbete är livet med slädhundar

[Birgitta Sandin] Jag blev ombedd att skriva lite om mitt liv med hundar 
och det var inte så enkelt. Vad det handlar om är egentligen rätt och slätt 
glädjen med slädhundslivet och allt vad det innebär! Nästan allt hand-
lar om hundar för mej. Min konst och mitt liv med slädhundar hör ihop.

En kväll när jag sitter och knyter läder-
remmar i huskyhalsband och tittar ut 
genom fönstret ser jag snön driva under 
strålkastaren ute i rastgårdarna. Hoppet 
om att få vinter igen är tillbaka, så jag 
tar och anmäler till LDU Pb Tobakslöpet 
2015 och funderar på att köra Polardis-
tans 300 också. Tänker på vilka hundar 
som ska köras i träning för tävlingen och 
hur jag ska lägga upp träningen för dem 
och ändå hinna köra in de unghundar 

som ska tränas för enbart jobb i vinter. 
Det är bara frågan om tiden räcker till 
för det är vintern som är den tid vi har 
mest jobb. Och jag kör ju hund varje dag 
så ibland far jag på en tävling bara för att 
få se något nytt och andras hundar. Fak-
tiskt aldrig med nån större vilja att vinna 
utan för nöjes skull.

Tävlingar är roliga men inte det vikti-
gaste för mej och inte heller anledningen 

Huskysömnfat

Mitt spann på Tobakslöpet LDU ledarhundarna 
Nymånens Lo och Nymånens Miranda. 

till att jag ägnar så mycket tid med mina 
hundar. Men det är då man tävlar hun-
dar kan jämföras med andra hundar 
under samma förhållanden och om man 
har en renrasig hund så bör det kunna 
krävas att de hundar som går i avel kan 
prestera det som krävs för den ras de till-
hör. Alla har vi olika krav och erfaren-
het när det gäller att göra bedömningen 
om våra hundar är bra nog för att hålla 
måttet som avelshundar. Vi har förmå-
nen att kunna behålla så många valpar 
vi vill ur de kullar vi tar och kan därför 
selektera och utvärdera vad som blir av 
valparna. Nymånens kennel är en av de 
större kennlarna här uppe med renrasiga 
siberier men vi har inte stor uppfödning.
Oftast endast en kull per år men om det 
blir få valpar i kullen paras en eller två ti-
kar till det året. Vi har stora krav på våra 
hundar, och som man brukar säga om 
jakthundar, ett människoliv är för kort 
för att man ska hålla sig med dåliga hun-
dar. Det gäller för slädhundarna också, 
Hundkörning är viktigt för mej och jag 
vill ha bra hundar. Sedan är det så att den 
hund som inte passar en kan passa per-
fekt för någon annan men vara olämplig 
som avelshund.

Jag har inget som helst intresse för sprint 
och skulle inte tro att jag kommer att 
tävla i denna gren. För mycket bilköran-
de och annat pyssel för att ta sig en kort 
hundspannstur. Helt enkelt inte värt be-
sväret. Men jag förstår mycket väl att an-
dra kan ha nöje av det, särskilt om dom 
inte har möjlighet att träna för längre 
tävlingar. All hundkörning är bättre än 
ingen hundkörning. Och här där det inte 
bor så mycket folk finns det inte alltid 
bra spår utan vi håller upp spåren mer 
med hundarna än med skotern. Klart 
olämpliga spår att träna sprint på. Under 

de mörkaste och svalaste vintermåna-
derna är det sällan man ser andra bybor 
ute. Det är härligt att vara helt ensam 
med hundarna och jag kör väldigt många 
mil och bara njuter av naturen och mitt 
hundspann. Dom här långa träningstu-
rerna är mer betydelsefulla för mej än 
själva tävlingen. Jag har tyvärr dessutom 
märkt att begränsningen inte är mina 
hundar utan de tävlingar jag inte fullföljt 
har berott på mej själv . Det var t.ex. lätt-
are för mej förut att tåla kyla. Nu är det 
plågsamt och ibland nästan omöjligt att 
få på sockar på ett helt spann. Numera 
måste jag ha hundar med tassar som säl-
lan eller aldrig behöver sockas p.g.a. av 
att mina fingrar inte fungerar om det är 
för kallt. Jag har kört hund sedan jag var 
sjutton år och jag älskar det. Med tiden 
har jag blivit väldigt kräsen i mitt val av 
hundar. Dom ska vara lugna och lätthan-
terliga och jobba hårt då det ska köras. 
Jag vill ha uthålliga hundar som varken 
är för stora eller för små. Gärna vackra 
hundar. Inte heller uppskattar jag om 
dom låter för illa. Jag lägger en hel del tid 
på att lära hundarna sånt jag tycker för-
enklar vår tillvaro tillsammans. Mycket 
bilder på allt möjligt tar jag under hund-
spannsturerna. Och ankarfästet är ju inte 
alltid perfekt där ett fint motiv dyker upp 
så nog är det skönt om hundarna kan 
vänta en liten, liten stund medan jag fo-
tograferar;)

Ofta är det så att jag tänker på konstverk 
som ska skapas när jag kör hundarna och 
när jag jobbar med glaset tänker jag på 
träningen eller något annat som har med 
mina hundar att göra. Det är medans jag 
kör jag funderar ut motiv till konstverk 
jag sedan gör av glas i ateljén. Man får 
liksom bra med tid att tänka då man är 
ute länge. Nyligen gjorde jag klart ett fat 
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med motiv av norrsken och hundspår. 
Det föreställer en gång när jag körde över 
en is som spruckit upp och sedan frusit 
ihop igen så att spåren från förra gången 
såg ut att flyta på isflak, alltihop i ljuset 
av ett starkt norrsken. Och en annan dag 
var det dimma. Sur tung blötdimma, men 
vackert ändå. Det motivet blir en bild 
med djup, skog och berg i olika grå toner 
och i förgrunden mitt hundspann som 
även det går i grå och svarta toner med 
lite rött i deras selar. ”Huskysömn” som 
är ett annat motiv jag ofta gör, är en so-
vande hund, hoprullad som då dom vilar 
på en checkpoint. Och min allra första 
renrasiga siberian bytte jag till mig mot 
en målning jag gjort av ett underbart 
vackert spann som jag ritade av under ett 
Fjälldrag då vi låg på fjället i ett tält vid 
etappmålet.

I mitt jobb under turistsäsongen kör jag 
ett spann med 10-14 hundar. När jag 
tränar kör jag från sex hundar upp till 
sexton beroende på föret och vad jag vill 
få tränat. Jag har alltid haft slädhundar 
för mitt eget nöjes skull och hundspann-
sturerna tillsammans med gäster/turister 
är min möjlighet att hålla mej med det 
bästa spann jag kan lyckas få ihop. På 
Nymåne-kenneln finns nu 46 hundar. 
Två av dem är östsiberiska laikor och två 
är korthåriga vorsteh. Alla andra är sibe-
rian huskies. Även jakthundarna körs på 
vintern. Vi har ännu inte hundspannstu-
rer där folk kör våra hundar utan vi och 
någon guide, för det mesta en av sönerna, 
som känner hundarna väl kör dem. Upp 
till 5 personer och en stor turistsläde är 
det lass som ska dras av hundarna ibland 
hela långa arbetsdagar då vi kör något 
stort eventjobb. Farten och hundar-
nas arbetsglädje bör vara lika god även 
på sista turen för att alla gäster ska ha 

samma fina minne av sin hundspannstur. 
Det krävs mycket av de hundar som gör 
det jobbet och när guiderna är slitna och 
trötta är det skönt att ha hundar som är 
fortfarande älskar sitt jobb och har vilja 
och motivation att springa. De kollegor 
som kör med oss har duktiga alaskan 
huskies så våra renrasiga huskies måste 
klara samma tempo och ha samma kraft 
som de spannen på dom jobb vi gör till-
sammans.

Men oftast kör vi hundspannsturer med 
endast två gäster och i lugn och ro här 
där vi bor i skogen. En viktig del av det 
vi i vårt lilla turistföretag erbjuder våra 
kunder/gäster är just att uppleva natu-
rens skönhet. Och här i Lapplands in-
land är det mycket natur, mycket vackert, 
starka färger och kontraster, och natur-
ligtvis ibland mycket kallt. Jag tycker om 
att visa detta vackra skogsland och se hur 
folk från andra länder som jag tycker är 
exotiska, ser det exotiska i min och mina 
hundars vintervärld. Och när dom kom-
mer in i värmen och sätter sig vid kami-
nen och dricker kaffet brukar samtalet 
ofta handla om vinterns färger, hundarna 
och även konst för i kaffestugan finns en 
del av mitt glas. Konst och hundkörning 
passar helt enkelt ihop och det är vad jag 
glädjer mej åt varje dag. Vintern är den 
vackraste årstiden och bäst är den när 
man är med slädhundar.

Mitt råd är att se det vackra och njuta av 
vintern. Att tävla är ju inte det viktigaste, 
jag tycker att den som har haft roligast 
har vunnit. Kan hända ses vi på nån täv-
ling ändå om tiden räcker till för mej :)

Vänliga hälsningar från Birgitta Sandin
Nymånens Siberian huskykennel i Ar-

vidsjaur, Svenska Lappland

Hemma i skogen. Träningstur med Nymånens siberian huskies.
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SPHK’s nya hemsida har nu varit uppe en tid och 
varje gång jag öppnare den gläds jag åt att klub-
bens olika sidor har en gemensam struktur, vilket 
gör att man känner att SPHK är en organisation 
och att alla distrikt och rasklubbar är en del av den-
na organisation. Gunilla Mellgren gjorde en gång 
följande kloka beskrivning av SPHK – ”En klubb, 
fyra raser”. Bara några få ord som sammanfattade 
helheten mycket bra.

För rasklubbens del gäller det nu att vi alla, var och  
en på sitt sätt, hjälps åt med att få hemsidan levan-
de. För den enskilde medlemmen betyder det att ni 
skickar in bilder, berättelser från turer, fyller på han-
hundslistan, eller annat som kan vara av allmänt 
intresse för dem som läser vår sida. Det är också 
viktigt att du som medlem besöker hemsidan med 
jämna mellanrum eftersom det är den snabbaste vä-
gen att få ny information. Vår kära medlemstidning 
är förträfflig, men ibland kan det vara nödvändigt 
att få ut information snabbare och då är hemsidan 
forumet. Glöm heller inte bort att titta in på andra 
rasklubbars sidor, eller distriktssidorna eftersom det 
kan finnas en hel del intressant information där. En 
nyhet i samanhanget är att undertecknad numera är 
redaktör för hemsidan och att material till hemsi-
dan skall skickas till 2luba@telia.com.

Närmast i vårt program står upptaktsträffen på 
Koppången. Återstår att se om den går att genom-

Med trygg nanny. [Foto: Helene Ouchterlony]

föra, eller om vi tvingas ställa in den p.g.a. snöbrist. Efter nyår väntar årsmöte i 
Hamra16-18 januari, ett evenemang som jag hoppas skall bli välbesökt. Handlingar 
inför årsmötet, liksom den ”senaste” informationen om allt som rör denna helg kom-
mer att publiceras på vår hemsida.

Observera att det på hemsidan även finns information om de meriteringstillfällen som 
har godkänts. Det sker en kontinuerlig uppdatering av listan, så håll koll! 

Lennart Andersson
Ordf.

KALLELSE
Medlemmar i SPHK’s rasklubb för grönlandshund kallas härmed till

årsmöte
den17 januari 2015, kl. 18:00  

plats: bystugan i Hamra.

Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhanda senast  
4 veckor före årsmötet.

Hamra ligger längs riksväg 310 mellan Västbacka och Los och bystugans koor-
dinater är 61039’44.10’’N och 14059’57.28’’Ö.

Välkomna!

Nya T-shirts!

Nu finns det T-shirts att köpa igen!
Ren bomull, vita med svart tryck med 
den nya formen på grönlands-loggan. 
Storlekar S, M, L, XL och XXL. 
Priset är 150:- och sättes in på klub-
bens pg 51 75 13-8. 

Beställningen skickar du till:
Hélène O, lämpligen på mail, 
frankochhelene@telia.com.
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Avelsrådet för grönlandshund informerar

Nu när vi har en ny hemsida är det ju viktigt att vi håller den uppdaterad och 
levande. Avelsrådet ansvarar för en del uppgifter, bl.a. att hundar på hanhunds-
listan och annonser på valpkullar är aktuella. 

Vi vill därför att ni som har en hanhund som ni anser vara lämplig för avel ser 
till att skicka in uppgifter om den. Se info på hemsidan om vilka uppgifter som 
ska finnas med.

Vi vill också att ni som planerar en kull tar kontakt med Maria Lütken, som är 
valp- och omplaceringsförmedlare. Sätt ihop en valpannons för hemsidan även 
om du redan har köpare till kullen. Om man aldrig ser några valpannonser på 
hemsidan kan man nog tro att det inte föds just några valpar alls.

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Christer Afseér, 070-320 53 32

Stykketgården, Västra Sidan 248
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Birgitta Karlgren, 073- 514 31 09
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Malamutevänner
Med det här numret har vi åter igen fullbordat en  
årscykel. Vi är nu framme vid den tid där ma-
lamuterna kan visa sina bästa sidor i snö och kyla. 
Hundarna kan användas framför allt från barnpul-
kor, via lina dragandes husse/matte på skidor till 
storspann framför släden. En del av oss har tränat 
hundarna under hela hösten och vi får nu skörda 
”frukterna” av träningen, kanske på ett spår i snön, 
en fjälltur, på någon av våra meriteringar eller en 
tävling. Oavsett vad – ta vara på årstiden och pröva 
era malamuter och njut!

Rasspecialen i Backamo under Allhelgonahelgen är 
avklarad och jag kan bara konstatera att folk och 
hundar verkade trivas gott samman. Fredagen bör-
jade med KM 10 (9) km barmark och motionsklass/
Pröva-på. Vi var ett antal förare med hundar som 
kämpade runt den fina och backiga slingan. Då det 
var ca +10´ C och hög luftfuktighet var det jobbigt 
för hundarna, men alla kämpade på väl som jag 
såg det. En sak som vi måste konstatera är vad vill 
vi med Barmarks KM:et  - skall det säga något om 
våra malamuter som ras, eller skall det vara som 
vilken barmarkstävling som helst.

På rasträffen under eftermiddagen var temat ma-
lamutens historia. Vi fick höra tre föredrag med oli-
ka utgångspunkter, det första med genetikern Peter 

Ordf Christer Afséer lämnar sin post, tillsammans med ett 
4-spann...

Lilla Leka av Trolldom ger sig. [Foto: Helene Ouchterlony]
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Savolainen som redogjorde för de genetiska studier och resultat som framkommit 
de senaste åren om malamutens genetiska arv och bakgrund. Mest intressant var att 
genetiskt skiljer sig malamuterna från gruppen Inuit dogs och grönlandshund. 

Louis Liljedahls föredrag handlade om malamutens tidiga (moderna) historia och 
”foundation dogs”, varav ingen (mest troligt) hämtades från Alaska!

Tobias Hjortvall höll ett intressant föredrag om malamutens tidiga användning och 
prestationer. Uppgifterna var hämtade från upptäcktsresandes skildringar, tävlingsre-
sultat m.m. Slutsatserna var att malamuten var en hårt arbetande hund som kunde 
prestera hyfsat snabbt över långa distanser. Dessutom måste den ha varit socialt fung-
erande (ingen överdriven aggressivitet) i större spann – upp till 8 -10 hundar. Tyvärr 
fick  Anki Heinonen och Linda Söderström snabbdra  sin information om rasens 
tillstånd, vilket kändes lite fel. Intressant var det som vanligt – till nästa år bör mer 
tid ges till avelsrådet! På kvällen umgicks de flesta över en pizza.

På lördagen var det rasklubbens specialutställning med Karsten Grönås som domare. 
Karsten är en erfaren domare och polarhundsmänniska med erfarenhet från alla dis-
cipliner med körning.  Karsten lade tonvikten på rörelser, polar funktion och rasty-
piskhet. Roligt var att vinnande hanhund BIR och BIS, blev en vit malamute, med 
bedömningen ”en väldigt lagom malamute med bra rörelser” – Grattis till Kennel 
Noatak och grattis till Kennel Night Trail med BIM – tiken!

På kvällen var det gemensam middag med prisutdelning KM – tack till våra sponso-
rer! Karsten gav en kort sammanfattning av vad han sett i utställningsringen, men 
också i perspektiv vad han såg och upplevde på en utställning i Belgien (?) och Norge. 
På söndagen hade vi medlemsmöte där mycket tid ägnades åt att diskutera merite-
ringsförslaget. I övrigt vill jag hänvisa till mötesprotokollet som ligger på hemsidan.

Framför oss har vi först Snöträffen, med planerade meriteringar DP 10 och 60, som i 
år förläggs till Sörsjön i N-V Dalarna. Jag vill också slå ett slag för Malamuteveckan 
2015, vecka 6 i Grövelsjön. Här kan du tillbringa en hel vecka eller kortare, umgås 
och köra hund tillsammans med likasinnade. Klubbmästerskapet som genomförs som 
ett DP 60 planeras för, liksom DP10. Kom och upplev härlig fjällnatur med malamu-
ter och trevligt folk! Boende är på vandrarhem, stuga eller camping.

I samband med medlemsmötet på Specialen informerade undertecknad om att jag 
inte står till förfogande för omval som ordförande. Tyvärr är det flera, som av olika 
skäl, inte ställer upp för omval. Detta ställer stora krav på valberedning och er som 
medlemmar i klubben – några av er måste vara beredda att göra en insats om klub-
ben skall kunna fungera vidare. Visst kräver det en viss tids- och arbetsinsats, men 
det är också en chans att lära mer, och vara med och påverka utvecklingen av vår ras 
alaskan malamute.

Happy malamuting  //Christer Afséer, ordf

SPHK rasklubb för alaskan malamute kallar till årsmöte

Tid: Fredag 6 februari klockan 16.00-19.00

Plats: Grövelsjögården tel. 0253-23100
info@grovelsjogarden.se

Årsmötet äger rum i samband med malamuteveckan.
Efter årsmötet har vi gemensam middag. Anmälan senast 31 januari.

Motioner ska vara styrelsens sekreterare till handa senast 10 januari 2015.
Emelie Bengtsson Karlsborgsvägen 15, 12150 Johanneshov

E-post: emeliebengtsson85@gmail.com

Varmt välkommen!

Glöm inte anmäla er till SNÖTRÄFFEN 2015 meriteringstillfälle i SPHK’s 
rasklubb för alaskan malamute regi som i år hålls i Sörsjön den 3-4 januari 2015.

Planeras för DP10 och DP 60, även motionsklass kommer finnas, sista anmälan 
är den 20/12-2014.
 
Gå in på klubbens hemsida http://sphk.se/malamute/ där finns mer info om an-
mälan mm.

Så till er alla, gamla som nya, varmt välkomna till Snöträffen 2015 SPHK’s ras-
klubb för alaskan malamute.
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Tävling olämpligt för dragprov
- dags att byta spår

[Text: Louis Liljedahl, foto: Marit Kangas] Malamuteklubben önskar få 
in medlemmarnas åsikter om hur dragprovet skall utformas. Själv anser 
jag att tävling med djur kan vara negativt för själva djuret, speciellt 
draghundstävlingar på längre sträckor. Istället för att basera dragprovet 
på ett tävlingsmoment, borde man sätta djurets välbefinnande före det 
egna tävlingsintresset och utforma bruksproven efter hundens bästa.

Tänk att människans ärelystnad skall gå 
ut över de oskyldiga djuren. Vi har ju ta-
git på oss ett ansvar att på bästa sätt ta 
hand om våra djur, inte minst våra egna 
husdjur. Många medlemmar i vår hund-
klubb borde stanna upp i sin tävlingsiver 
och fundera lite över varför vi egentligen 
har hundar. 

Tävlingsinstinkten hos vår egen art är 
just en ”instinkt” eller om man så vill, 

något som finns i våra gener. Den har sä-
kert haft betydelse för artens överlevnad 
och utveckling och gör förvisso nytta än 
i vår tid, då den skänker glädje åt både 
utövare och åskådare. Emellertid har 
människan en tendens att få ut så mycket 
njutning som möjligt av sina glädjeäm-
nen och ett sätt har varit och är fortfa-
rande att dra in djuren i dessa. Tyvärr så 
är det inte alltid så lyckat för djuret att 
tvingas in i människans tävlingsvärld.

Om man tittar på döds- och skadestatis-
tiken för exempelvis det av tävlingsfan-
taster så hyllade och beundrade Iditarod-
loppet, är det skrämmande läsning för 
en djurvän. Varje år startar cirka 1 500 
hundar och mer än en tredjedel får bryta 
p.g.a. att de blir sjuka, skadade eller ut-
mattade. De skall springa 20 mil om da-
gen, ofta så länge som 6 timmar åt gång-
en och med väldigt lite vila och sömn och 
hålla på i upp till 14 dagar. 

Under 2009 års lopp dog sex hundar. I 
genomsnitt dör mer än tre hundar per år 
och sedan loppets historia började 1973 
har det dött 120 stycken under loppet. I 
denna statistik finns inte med de hundar 
som dött efter loppet eller vad som sker 
med alla hundarna under årets träning! 

http://www.peta.org/issues/animals-in-
entertainment/animals-used-entertain-

ment-factsheets/sled-dog-racing-death-
trails/

Vi i Norden är ingalunda förskonade från 
vad jag och många djurvänner med mig 
kallar djurplågeri. Jag läser i en artikel av 
en veterinär hur tävlingshundar på grund 
av stress lider av exempelvis kronisk 
magkatarr, hundar som ej får stanna och 
bajsa och pinka och får förfrusen förhud 
etc. Ett hemskt exempel på att man driver 
hundarna för hårt är överhettade hundar 
som ligger nära döden i spåret ur stånd 
att resa sig. Jag har själv sett en stackars 
överhettad och utslagen malamute i ett så 
kort lopp som på 3 mil. Då det gäller just 
överhettning är det tunga individer (över 
25 kg) som riskerar detta, då de inte hin-
ner göra sig av med den överskottsvärme, 
som alstras vid hårt arbete under längre 
tid. Malamuten är således direkt olämp-
lig för tävling av denna enkla anledning!
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Tävlingens hela poäng är ju att vinna, 
vilket i sin tur gör att föraren naturligt-
vis vill att hundarna skall springa så fort 
som möjligt. I förordet till standarden 
för Alaskan Malamute står att rasen inte 
(min kursivering) är ämnad för tävling i 
hastighetslopp (d.v.s. på tid) samt att dess 
naturliga gångart är trav. Man kan ju då 
undra varför man håller på med dessa 
hastighetstävlingar i vår klubb. Jag tror 
att det dels beror på okunnighet om hur 
ursprungshundarna användes och dels på 
okunskap om hur hunden är skapt och 
vad som är bra respektive dåligt för den i 
fråga om aktiviteter.

Själv sätter jag hundens bästa före mina 
egna önskemål. Vid tävling blir det inte 
sällan så att man manar på och stres-
sar sina hundar för att de skall springa 
som fort som möjligt. Klockan är en sko-
ningslös motståndare. Det vet alla som 
kämpat mot den, men i djurens värld 
finns det ingen klocka, och för hundar i 
vår värld bör man inte utsätta dem för 
onödig stress, speciellt inte om det bara 
är för ens eget ego, ens egna ärelystna 
mål. Jag har själv syndat i detta avseende 
och är idag djupt ångerfull.

Sen har vi det här med att ”selektera” 
bort de individer som i spannet inte pres-
terar på topp alltid. Den verksamheten 
och den typ av hundhållning är för mig 
högst oetisk och förkastlig. Den finns 
även i vår klubb och ingen reagerar! 

Jag har förstått att det finns medlemmar i 
vår klubb som tvekar att åka på tävlingar 
för att meritera sina hundar, då de känner 
sig otrygga inför tävlingseliten. Tvärtom 
är det inför icke-tävlingsträffar, där man 
med glädje ser fram emot samvaro och 
gemenskap i stressfri och trevlig miljö.

Jag menar och föreslår att dragprov kan 
och bör, åtminstone som alternativ till 
tävling, utformas helt utan tävlingsmo-
ment, utan onödig stress och under mer 
trivsamma former för både hund och 
människa. 

Det finns alldeles för många tävlings-
fantaster som tar besluten i vårt SPHK. 
Dessa borde tänka om och byta spår!

Malamutespecialen 2014

[Text: Tess Lindman, foto: A.Vargadottir, GM. Nilsson, S. Bersan, C. 
Afséer] Helgen började redan på torsdagen för mig och min sambo då 
vi körde upp till Backamo, som ligger mellan Lilla Edet och Ljungskile 
på vackra västkusten. Backamo är en gammal kasern, där faktiskt min 
pappa gjorde lumpen, men som nu mer är dels ett vandrarhem som lig-
ger invid en lite sjö och underbara strövområden och härliga skogsvägar. 
En perfekt plats att ha en malamuteträff för både stora och små!

Vi kom upp på eftermiddagen efter mörk- 
rets inbrott och var de tredje på plats. Lug- 
net före stormen kan man säga! Framåt 
senkvällen började fler och fler dyka upp, 
många av dem hade kört i 12-14 timmar 
för att vara med på höstens stora ma-
lamuteträff, och vilken träff det blev sen!!

Efter en god natts sömn vaknade man i 
vanlig ordning kl. 6 för att rasta, vattna 

och mata alla hundarna innan förarmö-
tet, för denna dagen var det den årliga 
klubbmästerskapet i barmark. Nummer-
lapparna delades ut och alla begav sig 
till sina startområden. Det var inte jätte-
många som startade, men tillräckligt för 
att det skulle bli en lyckad tävling.

Den största tävlingen var ju såklart bar-
marksdraget för barn, där vi hade 3 otro-

T.h.: Barndraget
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ligt duktiga minimushers! Casper, Ham-
pus och Matej, där Matej hade snabbaste 
tiden, tätt följt av Casper och Hampus 
som kom på delad 2a plats!

Efter tävlingarna så vankades en god 
lunch. Annelie stod I köket och kokade 
ravioli så det stod härliga till, och fick 
hjälpande hand av oss övriga frivilliga. 
Det var en välsmakande lunch med trev-
liga nöjda och glada människor men 
intressanta diskussioner och samtalsäm-
nen.

Näst upp på schemat var RAS-träffen, 
där vi fick tre otroligt intressanta före-
drag. Först ut var genforskaren Peter 
Savolainen som via Skype gick igenom 
vad de kommit fram till om malamutens 
och hundens genetiska bakgrund. Näst 
upp var Louis Liljedahl som även han via 
Skype berättade om rasens tidiga historia 
och bakgrund. Tobias Hjortvall var på 
plats i lokalen och han berättade vad han 
luskat fram om malamutens och släd-
hundens användning på 1800-1900 talet.

Alla tre föredragen var otroligt intres-
santa och man fick lite ny info och kött 
på benen om denna omdiskuterade ras 
som malamuten är. Ni som inte var där 

gick verkligen miste om en historielek-
tion utan dess like! Efter detta tog Linda 
och Anki till orda och gick igenom olika 
allergier och vikten av att ta dem på all-
var inom rasen, samt hälsostatistik, där 
vi ser en nedåtgående trend att göra HD, 
ED och ögonlysning på hundar. Så se till 
att röntga och ögonlys era malamuter, 
även om ni inte har planer att avla på 
dem. Det är viktigt för aveln oavsett då 
man får veta om föräldradjuren är en bra 
matchning! Kvällen avslutades med ring-
träning som Annelie höll i, egentid, och 
så middag där några av oss samlades och 
beställde pizza ihop.

På lördagen var man uppe vid 7-tiden. 
Förberedelserna inför dagens rasutställ-
ning var febril, hundar rastades, mata-
des, vattnades och framför allt grooma-
des! Det låg pälshögar lite varstans, till 
alla fåglarnas lycka!

Dagen började med dimma och lite gråmu- 
let väder, men ju längre tiden gick desto mer  
brände solens strålar igenom, och fram på  
eftermiddagen var det riktigt skönt väder. 
Domaren i år var ingen mindre än Kar-
sten Grönås från Norge, och jag måste 
säga att han gjorde ett jättebra jobb med 
att bedöma alla de hundarna som var 

anmälda trots att som han själv sa inte 
blev visade med rättvisa alltid. Christer 
Afseers helvita malamute Vitus tog hem 
BOS/BIS med BOS Night Trail s Glaze of 
Moonlight. Stort grattis önskar jag dem!

Både hundar och människor var glada 
och nyfikna lokalfolk stannade till, tit-
tade och frågade om rasen, köpte goda 
bakverk och grillade hamburgare eller 
korv. Även De Sunde Dyr från Danmark 
var på plats med ett löpband för hund 
som man fick prova på, och var en av 
dem som sponsrade utställningen med 
gröna påsar innehållande smaskiga god-
saker till hundarna!

Lördagen avslutades med gemensam mid-
dag, otroligt god mat från catering och 
en riktigt trevlig kväll blev det, många 
skratt och ett lotteri där man vann allt 
från toalettpapper till reflexer, och det 
som de flesta verkade vilja vinna var fak-
tiskt toalettpapper eller torky-papper! 
Tobbe hade ordet för kvällen och presen-
terade vinnarna i årets KM. Stort grattis 
till årets Klubbmästare, som jag tyvärr i 
skrivande stund inte har namnen på.

Söndagen hade vi medlemsmöte där vi 
diskuterade nya meriteringsregler m.m. 

Jag vill tacka alla som var på plats för 
en oerhört trevlig helg! Vi ses snart igen! 

Tess Lindman

Gemensam middag

BIS BOS

Bruksklass hanePrisutdelning KM barmarkPrisutdelning Barndraget

Utställning
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Rasklubbens PG 238354-5

Juletid och Julefrid!

Nu har förhoppningsvis vintern kommit till oss 
alla. I skivandes stund är det början på november 
och här nere i Skåne är det blött, blött och alldeles 
för varmt. Enligt metrologerna har vi fortfarande 
sommar! Då medeldyngstemperaturen ännu inte 
varit under 10 grader 5 dygn i följd, så ni kan förstå 
att jag tvivlar. MEN jag hoppas på en fantastisk fin 
kall & vit jul som pågår ända till påsken, ja kanske 
inte julen men att vintern i vart fall.

Styrelsen hade en arbetshelg  i oktober och vi pas-
sade då på att närvara vid Mälardalens Midnatts-
race i Västerås. Vilken fantaskisk uppslutning det 
var, 17st samojedförare som körde. Några hade valt 
att köra spann, några på kickbike & 1 på cykel & 
skrinda. Vissa körde så bra att man klarade sin bar-
marksmeritering. Ett STORT GRATTIS till er och 
till er andra –Vi håller tummar och tassar till nästa 
tillfälle, bra kämpat! Tack till Mälardalen som ord-
nade denna meritering med bra organisation, nu ser 
vi framemot att fler distrikt ordnar barmarksmeri-
teringar.

Styrelsen jobbar nu för fullt med Furudal 2015, pm 
för utställningen, Oredraget, gemensam middag, 
uppfödaremöte och kallelse till årsmötet ser ni på 
annan plats i tidningen. Håll även koll på hemsidan 

Keb visar vägen. [Foto: Boel Malmström]

Malamuterna Mikki och Smilla, kennel Mackinaw. [Foto: Louis Liljedahl]
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där vi kommer att lägga ut all information. För att vi alla ska få en så bra vecka som 
möjligt behöver vi hjälp, så snälla, hör av er till oss i Styrelsen med vad ni kan tänka 
er hjälpa till med. Alla bidrag mottages tacksamt.

 Det kommer även att ordnas ett ungdomsdrag på helgen, samt under veckan lite mer 
aktiviteter för barn & ungdomar. Information om detta hittar ni på vår hemsida.

Vår nya hemsida är nu i full gång. Men fortfarande kan där finnas lite fel och brister. 
Vi blir jätteglada om ni berättar eventuella tokigheter för oss.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!
Vi ses i Furudal!

 // Anneli

Kallelse

SPHK’s rasklubb för samojed kallar till årsmöte 

Lördagen den 7 februari 2015 kl. 16.00.
Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år)

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner ska, skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda 

senast 10 januari 2015

Sekreterare: Sara Jonsson, Bräckan Solbacka, 661 96 Långserud

Vintersamling i Furudal 2015
Inbjudan till officiell utställning 
för samojeder 

Fredagen den 6 februari

Plats: Ore Fritids stugby & camping, Furudal
Domare: Hannie Vink, Nederländerna

Anmälan: 
Via SKK’s blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: samojedutst@gmail.com 
Anmälan skickas antingen via post till: Helene Werner, Vretbostigen 6, 63509 
Eskilstuna eller via mail. 
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar. 
Övriga upplysningar Helene 070-412 06 83. 

För utlandsägd hund påminns om att kopia på registeringsbeviset ska skickas 
med anmälan.

Sista anmälnings- & betalningsdag: 2015-01-10
Inbetalning sker till SPHK’s rasklubbs postgiro 23 83 54-5

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 170:-
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen-  & championklass 350:-
Veteranklass 8-10 år 280:-
Veteranklass över 10 år gratis
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 175:-

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

Mer  information om hela veckans arrangemang hittar du på hemsidan, 
http://www sphk.se/samojed

DP 10 för samojed i Lomsjöhed

Den 1-3/1- 2015 arrangeras DP 10 i Lomsjöhed.

Anmälan till Linda på snotrollens@gmail.com där även frågor besvaras.

OBS: Tillfället kommer bara att genomföras under förutsättning av att mer-
iteringsdomare utbildningen blir av under hösten som planerat annars kommer 
tillfället att ställas in då ekonomin inte klarar att ta dit en annan meriteringsdo-

mare också.

Väl mött i vackra Lomsjöhed i vinter.
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Snow Shadow’s Iron Will läxar upp brorsan White Fang! [Foto: Josefin Andersson]

Vintersamling i Furudal 2015
Inbjudan dragtävling, 
meriteringstillfällen, middag och
uppfödar-/medlemsmöte.

Oredraget 7-8 februari

Nordisk stil, slädhundstil 4- och 6-spann.  Meriteringstillfälle DP20+.

Linkörning 

DP10 anordnas torsdag, lördag, söndag, (5, 7, 8 februari). DP10 startar på 
lördagen och söndagen efter sista ekipaget i DP20+.

DP60 anordnas tisdag-onsdag (10-11 februari) .

Startavgifter i SEK*  
 Oredraget inkl. DP20+ 700   
 Linkörning 550  
 DP10 400/tillfälle  
 DP60 800 

* OBS RABATT! Medlemmar i SPHK eller likvärdig utländsk klubb har rabatt 
enligt följande:

•	 200 SEK i rabatt på Oredraget inkl DP10, DP20+, linkörning och 
DP60. 

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com

Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag 23 januari. Efteranmälan kostar 
200 SEK extra och görs senast måndag 2 februari. Fler DP10 kan efteranmälas 
fram till en dag innan start utan efteranmälningskostnad. Betalning sker till 
SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som avses.

Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För 
dragproven (DP) gäller SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt kort 
och medlemskap är ett måste för att få starta. Samtliga hundar ska vara 
chipmärkta.

Utlandsägd hund: Kopia på registeringsbevis ska tas med till dragtävlingarna.

Gemensam middag med föreläsning av Hannie Vink. 
Fredag 6 februari. Kl 19 i Rådhusets samlingslokal (Samma gamla vanliga 
lokal).
Anmälan via mail till. helene@plogens.se

Pris 120 SEK. Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn + 
middag

Uppfödar-/medlemsmöte 
Måndag 9 februari kl 14.00 i Rådhusets samlingslokal.

För mer information om hela veckans arrangemang, se hemsida: http://www. 
sphk.se/samojed
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Meriteringsmöjligheter för Samojed säsongen 2014/2015 
 
Datum: Dragprov: Plats: Arrangör: Stil:
1-3/1-2015 Dragprov 10 Lomsjöhed SPHK Samojed  

16-17/1-2015 Dragprov 60 Hamra SPHK`s Grönlandshund Nordiskt 1-4 
    eller släde 4/6 

18/1-2015 Dragprov 10 Hamra SPHK`s Grönlandshund  

24-25/1-2015 Dragprov 10 Nornäs SPHK Västra  

24-25/1-2015 Dragprov 20+ Nornäs SPHK Västra 4spann släde /nordiskt

31/1-1/2-2015 Dragprov 20+ Orsa–PM SPHK Gävle Dala Släde 4/6 spann  

4-5/2-2015 Dragprov 10 Furudal SPHK Samojed 

7-8/2-2015 Dragprov 20+ Furudal SPHK Samojed Nordiskt 1-4, 
    släde 4 eller 6 

7-8/2- 2015 Dragprov 10 Furudal SPHK Samojed   

10-11/2- 2015 Dragprov 60 Furudal SPHK Samojed  Nordiskt 1-4 eller 
  med omnejd  släde 4/8

V.10 Dragprov 100+ Särna SPHK Västra 
Polardistans

Tillfället för DP 10 i Lomsjöhed kommer bara att genomföras under förutsätt-
ning att meriteringsdomare utbildningen kommer genomföras som planerat un-
der hösten, annars kommer tillfället att ställas in pga. att ekonomin inte håller 
för att ta dit en annan meriteringsdomare.

I Hamra är det nordiskt 1-4 hundar samt släde 4-6 spann som gäller för meri-
tering på DP 60.  Brukar finnas många nordiska förare här så för er som gillar 
nordiskt är detta perfekt.

I Nornäs är det EN klass som är öppen för släde 4 hundar samt nordiskt 1-4 
hundar. Men vid ett väldigt stort startfält kan klasserna komma att delas.

På PM ( Polarhundsmästerskapen) är det en klass, släde 4-6 hundar som är me-
riterande.

Furudal är det flera klasser 4 spann, 6 spann och nordiskt 1-4 hundar. DP 60 
max 8 hundar. 
 
Vid för få anmälda slås klasserna ihop för att få ett giltigt meriteringstillfälle. I 
första hand slås slädklasser samman och i andra hand slås släde och nordiskt 
samman om inget annat framgår av utlysningen.

Stång är inte längre tillåtet i slädhundsstil enligt IFSS nya regelverk.

EXTERIÖR/ANATOMI OCH 
POLARA EGENSKAPER

Utdrag ur RAS för Samojedhund.

Rasklubben för Samojed har som många vet ett relativt nyuppdaterat 
RAS (rasspecifik avelsstrategi) som färdigställdes under 2013. Ett doku-
ment som rönt positiv uppmärksamhet såväl inom landet som utom lan-
det, vilket vi skall vara glada och stolta över. Vi har ett RAS i världsklass 
som både genetiker, SKK och andra rasklubbars avelsavdelningar gärna 
använder som förlaga för ett välarbetat RAS. Ett RAS om dessutom är 
väl förankrat mot våra medlemmar och uppfödare där allas erfarenheter 
och kunskaper har beaktats och tagits till vara på. 

Tanken är här att lyfta fram och belysa kapitlet ur RAS för samojedhund som av-
handlar de polara egenskaperna vilket specialklubben knyter upp den exteriöra för-
valtningen kring och på så sätt fullföljer det bevarandeuppdrag som stadgarna åläg-
ger rasklubben att arbeta för, att bevara rasens särart och utveckla dess specifika 
egenskaper. 

Källorna utgörs av djupgående litteraturstudier kring rasens historia och ursprung, 
studier i polara egenskaper och anatomi ur ett biomekaniskt och funktionellt per-
spektiv på populationsgenetisk nivå, samt studier kring det totala fysiologiska sam-
spelet. Slutligen en sammanlagd analys kring hur exteriören påverkar hundens funk-
tion gällande såväl överlevnad i det ursprungliga klimatet samt prestationsförmågan 
och hållbarheten under längre tids fysiskt arbete. 

Den samlade beprövade erfarenheten utgör en del i grunden för kunskapen kring 
rasens fysiologiska samspel i förhållande till den anatomiska byggnaden. Kunskap 
kring rasens funktion är inhämtad genom enkätintervjuer, samtal med och skrivna 
artiklar av erfarna människor som använder sina hundar i praktiskt bruk regelbun-
det under lång tid och många säsonger. Det är först efter lång tids erfarenhet man 
börjar lära sig att se skillnaderna i detaljerna hos hundarna varför det är intressant 
att lyssna till och beakta den erfarenhet som finns bland dem som arbetar med sina 
hundar regelbundet. 

Informationen nedan utgörs av några utdrag ur RAS. För den intresserade finns RAS-
dokumentet i sin helhet att ta del av under rasklubbens hemsida.  
 
”Den polara anpassningen hos Samojedhunden är ett resultat av naturens eget urval. 
Särarten hos denna uråldriga arktiska spets är omvittnad sedan hundratals, kanske 
tusentals år tillbaka. I språkforskningen har man i de äldre polarfolkens språk funnit 
ord för detta, människorna behövde prata om det. Att den klassiska ändamålsen-
ligt anpassade rastypen överlevt genom årtusenden bevisar att dessa hundar haft så 
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många livsviktiga egenskaper både fysiologiskt och mentalt för överlevnad och arbete 
i det arktiska klimatet att de överlevt ett naturligt urval – den tuffaste selektionsmeto-
den av alla. Denna arktiska/polara anpassning för överlevnad och funktion är sedan 
gammalt förknippad med rasen. Den har förbryllat och fascinerat och därmed betytt 
mycket i arbetet för rasens bevarande och dess förvaltning. Den klassiska rastypen 
har ett kulturhistoriskt värde vilket specialklubben, rasklubben och uppfödare bör 
slå vakt om. 

Aveln i stora delar av Europa har på senare tid allt mer inriktat sig på att få fram en 
”showig” utställningshund med mycket päls och ett ”nalligt” utseende, istället för 
att bry sig om de speciella egenskaper som en månghundraårig avel hos polarfolken 
framkallat. Låt oss därför ägna stor uppmärksamhet till att samojedens kropp och 
päls skall vara funktionell för det ändamål den en gång var avsedd för. Samojedens 
ursprung som brukshund får aldrig glömmas bort eller ifrågasättas. Det är en fara för 
rasen när det går mode i vissa egenskaper så som ”showig”, mjuk och svallande päls.  
Vid exteriörbedömning av samojed bör man fästa största vikten vid hundens anatomi 
och bruksegenskaper, framförallt vid konkurrensbedömning och aldrig glömma bort 
att hunden ska ha förutsättningar för att kunna dra en pulka eller släde. Att sedan 
samojeden är en skönhet och en fröjd för ögat gör den bara mer tilltalande. 

Funktion och Polara egenskaper
Begreppet polara egenskaper kom till då rasklubben för många år sedan började 
arbeta med att på ett begripligt sätt förklara för uppfödare och exteriördomare var-
för vissa exteriöra detaljer var viktiga för samojedhunden som polar-brukshund (vil-
ket beskrivs i rasstandarden med orden ”Arktisk spets” och ”slädhund”). De polara 
egenskaperna i kombination med hårt fysiskt arbete är stora delar i det som gör 
samojedhunden unik och skiljer den från alla andra hundtyper. 

•	 Päls - Dubbelt hårlag. Underullen isolerar, täckhåren skyddar underullen.
Polar päls av rätt struktur och mängd. En för mjuk och ullig päls är förödande 
för den polara funktionen. Den polart anpassade pälsen är varken särskilt stor, 
rund eller omfångsrik men tillräckligt tjock och tät för att skydda hunden mot 
kyla. Strukturen är strittande/rakt utstående, här menas täckhåren. Pälsstråna är 
ihåliga för att verka som optiska fibrer i arktiskt klimat med dålig UV-strålning. 
En päls av fel struktur och/eller proportion mellan underull och täckhår fungerar 
inte tillfredsställande vid avstötning av snö, is, fukt/blöta och smuts. Täckhåren 
skall vara hårda och sträva, nästan lite oljiga för att hålla fukten borta, samt av 
tillräcklig längd i förhållande till underullen som annars lätt absorberar snö, fukt 
och smuts. En för omfångsrik päls gör att hunden lätt går varm och kan överhet-
tas vid fysiskt arbete. Häri ligger den svåra avvägningen då hunden både skall 
överleva och arbeta i kyla. Blir hunden snabbt varm minskar också uthålligheten 
samtidigt som snö och is lättare bildas som klumpar i pälsen och tassarna som 
kan ge upphov till fysisk smärta. I värsta fall kan en onaturlig värmealstring leda 
till överhettning/hypertermi. Specifikt för benhåret bör påpekas att det skall vara 
kort och glatt för att stå emot snö- och isklumpar på vintern. Det får heller inte 
vara för långt eller bestå av för riklig underull som gör att benhåret känns mjukt 
och ulligt då det tenderar att dra till sig is och snö klumpar. Även huvudhåret skall 
vara kort och glatt. Ett problem vi idag ser är att det korta och glatta håret på 
både benen och huvudet bli långt, mjukt och ulligt. Tydligt bör också påpekas att 
samojedhunden inte är en klipp- och trimras. En samojedhund skall aldrig klippas 
eller rakas ner på sommaren i tron om att det hjälper den i sommarvärmen, det ger 
motsatt effekt då hunden tappar sin skyddande och isolerande päls.

•	 Tassar - Långa falanger (hartass). God bärighet på snö. 
Som funktion av en snösko. Stora (ej grova och klumpiga), kraftiga, något särade 
tår, som hos ett arbetande djur. En rund och liten tass gör att hunden lätt sjunker 
genom snö och skare. En tass utan spänst och svikt i leder kan ge upphov till onö-
diga belastningsskador tack vare sämre dämpning i tålederna. Tasshårets kvalité 
är av yttersta vikt, det skall vara hårt och borstliknande för att inte absorbera 
snö och isklumpar. Idag upplever tyvärr de allra flesta som använder samojeden i 
praktiskt bruk när de tränar för långa distanser eller går på tur på fjället problem 
med isbildning i tassarna. Om så är fallet med den individ man har att göra med 
bör man, ur välfärdshänseende, hjälpa hunden till fysiskt välmående genom att 
sköta tassarna på ett sätt som skyddar den från fysisk smärta. Detta innebär dock 
inte att man kan åsidosätta vikten av att i sin avel arbeta för bättre päls på tassar 
och ben. Trampdynorna skall hos ett arbetande djur vara härdiga och slittåliga. 
Man bör vara medveten om att alla hundar får vissa problem med snö och isklum-
par vid speciella väderförhållanden, exempelvis töväder. Idag ser vi ett eskalerande 
problem med runda ”kattassar” (för korta falanger) som tyvärr ofta också klipps. 

•	 Nosen – Värmeväxlare. En för kort nos fungerar sämre som värmeväxlare.
Kilformat huvud med god noslängd. Nosen får aldrig vara kort och bred. Ett för 
kort nosparti kan ge upphov till bl.a. förfrysningsskador på lungorna vid inand-
ning av riktigt kall luft då den inte hinner filtreras och värmas på vägen ner. En kort 
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nos försämrar också värmeavsöndringen och vätskebalansen i kroppen vid fysiskt 
arbete. Nosdelen bör vara lika lång som skallen med förhållandet 50/50. Påpekas 
bör dock att det finns hundar med för litet skallparti vilket vid kontroll kan ge 
ovan beskrivna proportioner men nosdelen kan ändå vara för kort tack vare att 
skallpartiet i sin tur också är för kort. Idag ses en lång nos tyvärr av många utställ-
ningsentusiaster som ett skönhetsfel, förmodligen på grund av okunskap kring 
dess fysiologiska funktion. Ofta är det fördelar med en lång nos. Många däggdjur 
förhindrar med sin långa nos en överdriven vätskeförlust vid andningen (R.W. 
Hill och G.A. Wyse: Animal Physiology, 2:a upplagan, HarperCollins, 1989). För 
vidare utveckling kring detta se bilaga. Många erfarna samojedhundsägare som 
använder sina hundar i praktiskt bruk beskriver genom sin erfarenhet att hundar 
med kortare och bredare nosar ofta uppvisar sämre uthållighet och värmehante-
ring vid fysisk ansträngning. 

•	 Öron – Värmeutsläpp. Rikligt hårbeklädda, rörliga av medelstorlek (basens 
dimeter skall vara lika som dess höjd). 
Öronen skall inte vara extremt stora, tunna och/eller dåligt pälsade, då riskerar 
hunden att förfrysa dem. Men de får heller inte bli för små, vilket idag är ett väx-
ande problem. Öronen skall vara tillräckligt stora och rörliga i alla led för att hun-
den skall kunna stänga dem och fälla dem bakåt i syfte att skydda hörselgångarna 
mot väder och vind (exempel vid snöstorm), samt att de på ett naturligt sätt skall 
kunna riktas åt olika håll och fånga upp ljudkällor från alla riktningar, en för liten 
öronlapp har sämre förmåga att fånga upp ljud. 

•	 Ögon – Mandelformade, djupt liggande (ej utstående eller runda) och långa 
ögonfransar - funktionellt i snöstorm.
Rasklubben vill uppmärksamma ett ökat problem med stora och/eller runda ögon 
i rasen.

•	 Läppar – Tättslutande. Hängläppar ger risk för förfrysningsskador. 

•	 Svans - Rikt pälsad och nå till hasen. Helt täckt med hår för att i snö och 
kyla skydda nos, tassar och könsorgan. 
Svansen bidrar till att värma upp och filtrera inandningsluften när hunden sover/
vilar. 

•	 Tänder och bett – Korrekt saxbett och antal tänder.
Starka käkar för att kunna äta frusen mat och stora benknotor.

•	 Huvudets form - Ett polart anpassat djur skall ha släta ansiktsdrag. 
Skarpa kanter eller fåror (ex: ett för kraftigt/brant stop) gör att det lätt ansamlas 
is och snö, vilket kan leda till nedkylning av hundens huvud, samt nedisning av 
huvud och ansikte. Ett brantare stop kan ge en ögonställning riktad mer rakt fram 
då ögonen sitter mot fronten av huvudskålen, kan ge snävare synfält.

•	 Proportioner – Tillräckliga bendelar som tillåter fria rörelser.
En arbetande hund får aldrig ge intryck av att vara lågställ, hoptryckt eller allt för 
kompakt då det inverkar negativt på fart, uthållighet och förmågan att röra sig i 
djup snö och snårig terräng, likaså gäller grova och tunga hundar som bidrar till 
ökad skaderisk och ökad värmealstring vid fysiskt arbete samt försämrad uthål-
lighet. Vi beivrar att hundarna blir grövre och tyngre och detta bör tänkas på vid 
avelsselektering.
o God benlängd möjliggör fart, uthållighet samt möjliggör/underlättar för 
hunden att röra sig i djup snö och snårig terräng.
o Atletisk kroppsbyggnad med tillräckliga bendelar. Samojedhunden skall kun-
na röra sig lätt och naturligt i alla gångarter och tempoväxlingar. Samojeden skall 
ha en snörande gångart i trav.
Förankring av problematiken förslitningsskador pga. brister i konstruktion ligger 
framför allt i den samlade beprövad erfarenheten, vilket flertalet samojedägare 
som nyttjar sina hundar i regelbundet praktiskt bruk vittnar om. En hund som un-
der längre tids fysiskt arbete drar på sig belastnings och förslitningsskador i större 
utsträckning än genomsnittet har mest troligt en olämplig konstruktion (anatomi/
exteriör). 

•	 Handlovar – Svikt och spänsts i leden under rörelse.
Skall vara elastisk och med god svikt. Idag ser vi problem med raka eller allt för 
böjda/veka handlovar. 
 
•	 Naturliga fällningsperioder - Samojeden skall fälla pälsen naturligt.
Pälsen skall fällas över en kort intensiv period där all underull försvinner, som-
marpälsen är kort, tät och med sparsam mängd kort underull. På detta sätt bibe-
hålls de polara egenskaperna även på sommaren. Den typiska sommarpälsen är 
mer motståndskraftig mot fukt och väta (lite underull och kort tätt täckhår). Men 
samtidigt skall den ge gott skydd mot insekter, därför skall den fortfarande vara 
täckande över hela hunden, även buk och ansikte.

•	 Snörande rörelser – Energisnålt rörelsemönster. 
Allt eftersom samojeden kommer upp i fart förs benen inåt mot en rak mittlinje 
under hunden. Tassarna sätts spår i spår. Vid korrekta rörelser ger detta en V-
form. Denna snörande gång är viktig för uthålligheten och syns hos de flesta nord-
liga spetshundsraser. Detta ger hunden fördelar i snårig terräng, på smala stigar 
och i djup snö där hunden sparar kraft då inte båda benparen tvingas bryta upp 
stigen och skjuta snön framåt. Breda och tunnformade bröstkorgar och breda 
bakställ är idag ett problem i rasen då det inverkar negativt på hundens snörande 
gång och uthålligheten i rörelse. Idag ses ett problem i att exteriördomarna i stor 
utsträckning dömer ner på den korrekta snörande gången och gärna klassar det 
som trånga rörelser. 
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Vitalitet
Strävan skall vara hög vitalitet hos avelsdjuren. En samojedhund skall vara vital och 
hålla sig ungdomlig upp i hög ålder, vilket man kan uppnå genom att i rimlig ut-
sträckning använda något äldre djur i avel, med dokumenterad hög vitalitet långt 
tillbaka i stamtavlan och som bevisligen varit sjukdoms- och skadefria under en lång 
livstid. God vitalitet inom rasen uppnås även genom att använda hundar som utveck-
las långsamt och inte är färdigutvecklade förrän vid närmare 5 års ålder, samt att 
inte använda hundar som är ”färdiga” tidigt (vuxen för sin ålder) i avel då de kan bli 
överutvecklade i vuxen ålder. Även om en tik är mogen att ha valpar när hon är 2-3 
år gammal så fortsätter hon att utvecklas, likaså gäller hanhunden. Hundarna vida-
reutvecklas för varje år, benstommen breddas (blir grövre), hundens vikt och massa 
ökar, muskelmassan ökar och stärks, djupet av bröstkorgen ökar med åren, bred-
den och tyngden i huvudet ökar o.s.v. Med en tidigt färdig hund menas att den har 
en lämplig massa, vikt, bröstdjup, huvud, proportioner, m.m. lämpligt för en vuxen 
hund (4-6 år) redan i unghundsåren. Dessa tidigt utvecklade hundar kan komma att 
fortsätta utvecklas under många år till och många av dessa tenderar att bli grova, 
tunga, lågställd (bröstkorgens djup ökar med åren varför proportionerna föränd-
ras) och klumpiga i vuxen ålder. Dessa hundar tenderar i slutänden att bli gamla i 
förtid. Att selektera tidigt färdiga hundar till avel kan leda till minskad vitalitet hos 
rasen, likväl som det inverkar på hållbarheten vid fysisk belastning. Detta bör också 
exteriördomare uppmärksamma genom att inte prisbelöna hundar som ser allt för 
färdigutvecklade ut för sin ålder då vinstrika hundar ofta selekteras till avel. Idag ses 
ett växande problem där exteriördomare premierar juniorer och unga hundar som 
uppvisar en massa och grovhet lämplig för en vuxen hund, 5-7 år. 

Genom regeländringen från 2012 med tilldelande av utställningscertifikat i bruks-
klass minskar risken att certifikat delas ut till unga hundar som ser vuxna ut med 
anledning av ålderskraven för deltagande vid bruksmeritering. Ett större antal väldigt 
unga hundar kan alltså inte längre tävla om certifikat på utställning vilket bör ses som 
ett sundhetstecken för rasens vitalitet då många uppfödare än idag väljer avelsdjur 
efter höga premieringar i utställningsringen.

SÄRSKILT OBSERVANDUM - ”Funktion bör likställas med sundhet”
Rasklubben vill uppmärksamma problematiken kring tveksamma bruksegenskaper 
och extrem exteriör som missgynnar hundens funktion och/eller välfärd, bl.a. orsa-
kade av enkelriktad exteriöravel.
 
Rasen är exteriört vacker vilket kan bli ett problem om den uteslutande används till 
utställning utan krav på funktionskontroll. Delar av populationen, framförallt glo-
balt, har tyvärr på sina håll tappat eller håller på att tappa funktionen i anatomi och 
egenskaper. 

Många hundar fungerar idag inte tillfredsställande till det användningsområde samo-
jedhunden är ämnad för, drag-/slädhunden, friluftshunden, en arktisk spets med bi-
behållna polara egenskaper (förankrat i samojedhundens ursprung och rasstandard).

Många hundar tenderar att bli:

•	 Lågställda (funktionsfel)
•	 Grövre och tyngre (funktionsfel och hälsorisk, ökad risk för belastnings och för-

slitningsskador)

Och många hundar tenderar att få:

•	 Allt för stora, runda, mjuka och ulliga pälsar (funktionsfel och hälsorisk vid 
extrema volymer, ökad risk för överhettning/hypertermi vid fysisk ansträngning)

•	 Korta breda nosar (funktionsfel och hälsorisk, försämrad vätske- och värmehan-
teringsförmåga, ökad risk för överhettning/hypertermi vid fysisk ansträngning 
m.m.)

•	 Allt mindre öron (funktionsfel)

Detta sammantaget inverkar menligt på rasens hälsa, bruksmässiga funktion och den 
arktiska överlevnaden. ”

Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.

TROLLS foder och dragutrustning finns både i butiken och 
vår webshop:

http://draghundcenter.se/webshop/

 

Medlemmar i SPHK  får

om koden "SPHK10" lämnas i kassan.

10% i shopen 
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Siberian husky

Middag på Charlie´s i Idre. [Foto:  Viggo Jørgensen]

Snart kommer den.....                 

Utställningen i Idre bjöd på solsken och fint väder. 
Som vanligt! Cirka 140 hundar var anmälda och de 
dömdes av Rolf Sellevik och Göran Hallberger. 

Under kvällens middag delades det ut priser och 
ljuslyktor till medlemmar som gjort en extra insats 
för klubben. Speciellt roligt var det att få dela ut de 
nya, fina diplomen till pristagarna i SH-cupen! Ju 
fler gånger du tävlar i SH-cupens tävlingar, desto 
större chanser har du att få ett diplom! Man behö-
ver inte vinna, utan antalet tävlingar man ställt upp 
i har också betydelse! Vi har förtydligat reglerna för 
SH-cupen och de finns utlagda på hemsidan.

På söndagens medlemsöte kom runt 40 medlemmar. 
Ämnet var ”Förslag till nya meriteringsregler”. Vi 
fick mycket information av flera föredragshållare 
och det kom många intressanta synpunkter. Nisse 
och Marie kommer att arbeta vidare på förslaget.

Nästa år är det en hel del som blir annorlunda vad 
gäller rasspecialen! Vi flyttar från Idre till ett ridhus 
i Sollefteå och det blir ett samarrangemang med di-
striktet där. Det blir möjligt att ställa ut två dagar i 
rad och arrangemanget ligger även längre fram på 
hösten. Men innan dess ska det bli vinter och snart 
kommer den; snön och kylan. 

Anita Mortensson, ordförande

Inbjudan till seminariehelg med
Karsten Grønås och Eveline Koch

”Funktionell anatomi och rasens standard – siberian husky”

 Datum: 12-14 juni 2015
Plats: Torsö bygdegård, Mariestad

Kostnad: 
500 kr/person, inkl. seminariet, fika och lättare lunch lördag och söndag. 

Intresseanmälan: senast 10/1-2015, denna anmälan är inte bindande men 
är bra för oss att se hur stort intresset är.

Sista anmälningsdag/betalningsdag: 28/5-2015
Pengarna sätts in på rasklubbens bg: 751-6289, 

märk med namn samt ”seminariehelg”. 
 
Seminariets innehåll
Lördagen ägnas åt teori och föreläsning om hur hundens anatomi ska se ut för 
att uppnå bästa möjliga funktion för hundarnas arbete framför släden. Sönda-
gen består i att praktiskt kunna bedöma hundar i deras rörelse och byggnad. Vi 
omsätter det vi teoretiskt lyssnade på under lördagen till praktiskt lärande.
 
Information/Boende
Vi kommer vara på Torsö Bygdegård (Camping på Torsö, 1,5mil från Marie-
stad) där det finns tillgång till lokaler med kök, boende, camping, badplats, 
mm. I dagsläget har vi som klubb bokat de stugor som finns(3stycken 4-bäd-
dars) samt en lägenhet i bygdegården med 7bäddar. Dessa bokas genom Jenny 
vid intresse, pris i dagsläget ej bestämt, maxpris per bädd: 200kr/natt. Tält: 
150kr/dygn och husvagn/husbil: 170kr/dygn. Gemensam tacomiddag eller grill-
ning lördag kväll till billig peng. Vid intresse kan frukost erbjudas.
Där är även våra hundar välkomna! Se mer på www.tbif.se

Anmälan
Vi vill att ni som är intresserade lämnar en intresseanmälan senast den 31/12, 
skriv gärna önskemål angående boende: stuga, tält eller egen husvagn/husbil.
Det kommer endast finnas 40 platser till seminariet, så det är först till kvarn 
som gäller….
 
Anmälan görs till:
Jenny Larsson  jennylar1@hotmail.com
Linda Nordlund  linda.nordlund@icloud.com

Detta arrangemang är ett samarbete med SPHK – rasklubb för siberian husky. 
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En utrolig siberian hyskyhelg i Idre Fjäll

[Text: Tora Kleven, Norge, foto: Josefin Andersson] Som siberian husky-
eier er det noen helger som er viktigere enn andre, helger der man kan 
møte likesinnede og prate hund 24 timer døgnet. En av dem er den helga 
Svenska Polarhundklubbens Rasklubb för Siberian Husky arrangerer 
sin årlige høstsamling med spesialutstilling og medlemsmøte. 

I år var Rasspecialen 2014 lagt til helga 
19. – 21. september. Lørdag var det ut-
stilling der Göran Hallberger fra Sverige 
skulle dømme hannhunder og Robert 
Sellevik fra Norge skulle dømme tisper. 
Begge dommerne har mange års erfaring 
i å dømme siberians, og nå ble de vist den 
tilliten å skulle dømme på Sveriges største 
mønstring av siberians. Det var påmeldt 
54 hannhunder og 57 tisper, og i tillegg 
9 i avlsklassen og 10 i oppdretterklassen.

Vi reiste fra Hamar og kom til Idre Fjäll 
ganske tidlig fredag. Vi er heldige og har 
bare 23 mil å kjøre, i motsetning til man-
ge andre som kjører både 50, ja opptil 90 
mil for å komme på samlingen. For tredje 
år på rad bodde vi på ”verdens tak”, på 
campingen aller øverst i Idre Fjäll. Her 
har vi en fantastisk utsikt utover dalen, 
med Rendalssølen kneisende majeste-
tisk mot horisonten i vest. Om kvelden 
var det sjekk av vaksinasjonspapirer og 
utdeling av startnummer. Samtidig som 
det var utdeling av startnummer var det 
salg av klubbeffekter, og informasjon om 
klubbens måleprogram, det vil si måling 
av høyde og vekt på alle tilstedeværende 
hunder. Det sistnevnte var et frivillig til-
bud til klubbens medlemmer, for å få en 
oversikt over om klubbens hunder holder 
seg innenfor rasestandarden eller ikke.

Lørdags morgen var det et nydelig vær, 
og det var ganske fascinerende å sitte 
oppe i sola og se ned på tåketeppet nede i 

dalen. Utstillingen startet med hannhun-
der klokka 08.30, og Göran Hallberger 
tok for seg 6 valper, 11 juniorer, 2 ung-
hunder, 10 i brukshundklassen, 19 i åpen 
klasse, 3 championer og 3 veteraner. Han 
jobbet seg jevnt og trutt gjennom alle, og 
var etter det jeg kunne se ganske streng 
og kravene til excellent lå høyt.

Klokka 12.00 var det ”barn og hund” 
og her ble seks barn med hund bedømt 
av Malin Sundin. Malin er ikke utdannet 
dommer, men hun har mangeårig erfa-
ring med utstilling av siberian husky. Det 
er alltid vanskelig å utpeke en vinner i en 
klasse der det er så stor forskjell på alde-
ren, men lille Oliver Myrvang fra Norge 
ble dagens vinner. Dommeren uttalte at 
en av grunnene til at Oliver vant var fordi 
han hadde så god øyenkontakt med sin 
hund. 

En halv time forsinket begynte bedøm-
melsen av tispene. Her var det Robert 
Sellevik som sto for bedømmelsen av 6 
valper, 14 juniorer, 7 unghunder, 11 i 
brukshundklassen, 15 i åpen klasse, 2 
championer og 2 veteraner. Også han 
jobbet seg effektivt gjennom alle hunde-
ne. Deretter dømte de to dommerne i fel-
leskap BIR og BIM i de forskjellige klas-
sene, se resultatene med bilder på www.
sphk.se. Deretter skulle Best in Show 
kåres. Fenrisulvens Fjalar ble BIS/BIR, og 
den norske hunden Rossevangens Dina 
med svenske røtter ble BIM.

Etter det gjensto bedømmelsen av avls-
klassen og oppdretterklassen. Også her 
ble det til slutt kåret vinnere blant alle 
de flotte hundene som sto samlet. Tilslutt 
ble dommerne takket, og da var klokka 
blitt nærmere halv fem så det hadde vært 
en lang dag. 

Mens utstillingen pågikk var det et nyde-
lig vær og temperaturen ganske behage-
lig og ikke for varm for hundene, skyene 
kom først da utstillingen nærmet seg slut-
ten. Under hele utstillingen var det salg 
av grillmat, kaker og drikke, kjærkom-
ment for sultne utstillere. Det var også 
loddsalg som sørget for ekstra inntekter 
til klubben.

Mellom utstillingen og banketten skulle 
det være fellestrening i bakkene opp mot 
fjellet, men om noen var der vet jeg ikke, 
for jeg rakk bare så vidt å komme tilbake 
til campingplassen, fôre og lufte hunder, 
og ta en liten vask før det var tid for ban-
kett. 

Banketten var kl 19.00 på Charlies re-
staurant. Som vanlig var det kjempegod 
servering med grillbuffet og kaffe, og 
det var trivelig stemning rundt bordene. 
Dommer Göran Hallberger holdt et kort 
innlegg om dagens bedømming, om hva 
som var hans erfaringer. Han syntes det 
var mange trivelige hundeeiere, men 
mange av juniorhannene hadde litt for 
svak mentalitet, så det måtte jobbes mere 
med å sosialisere dem. Funksjonsmessig 
var hundene meget bra, men noen var 
dårlig vinklet. Alt i alt var det god kvali-
tet på dagen siberians. Han takket for en 
trivelig dag.

Klubbens ledelse representert ved Anita 
Mortensson og Pernilla West informerte 
under middagen, og delte ut premier til 
tre som fortjente noe ekstra for sitt ar-

beide for klubben, Ann Wessmann, Elin 
og Christer (etternavn?), og David Ehr-
mann. Så ble det utdeling av diplomer i 
SH-cupen og utmerkelser til årets sibe-
rians, årets trekksiberian og årets utstil-
lingssiberian. Snowstreams Inachis Io ble 
kåret til årets mestvinnende i utstilling og 
trekk.

Ildsjelen Ylwa Malmberg fikk utmerkelse 
for sitt mangeårige arbeide med den år-
lige  Säsongboken og for trekkhundar-
beidet. Ylwa fortalte deretter kort om 
arbeidet med boken og dens bakgrunn. 
Deretter ble Dante Dahlgren tildelt årets 
ungdomsstipend. Til avslutning ble det 
foretatt trekning i lotteriet. Anders Hörn-
lund hadde gått rundt og solgt lodder i 
løpet av dagen, og alle loddene var blitt 
solgt. Sponsorene som hadde bidratt med 
gevinster ble takket.

Søndag klokka 09.30 var det medlems-
møte i Rasklubben för SH. Siden vi er 
medlemmer i den svenske klubben ble vi 
med på møtet, for det er alltid interessant 
å få høre hva som rører seg på andre si-
den av grensa. Leder Anita Mortensson 
innledet møtet som skulle vies nye merit-
teringsregler gjeldende fra 2016. I løpet 
av høsten skulle det utdannes 16 merit-
teringsdommere, pr i dag var det bare 
seks og det ble for stor belastning på hver 
enkelt.

Forslag til nye regler var utarbeidet av 
langdistansekjører Nisse Uppström og 
sprintkjører Marie Israelsson. Marie 
redegjorde om dagens regler og de nye 
foreslåtte endringene, og kom blant an-
net inn på rasestandarden. Hun kom 
også inn på den opprinnelige rasestan-
darden fra 1932 der det sto at hundene 
skulle ”kunne springa med en hastighet 
av 32 kilometer i timmen”. I den siste 
reviderte standarden fra 1995 står det 
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”spänd för släde förflytta lätt last i mått-
lig hastighet över stora avstånd”, og det 
er lite konkret. Deretter gjennomgikk 
hun en oversikt som viste hvor mange 
hunder som hadde oppnådd å bli utstil-
lingschampion og trekkhundchampion i 
løpet av de siste 5 årene. Det viste seg at 
det var mange flere som oppnådde å bli 
trekkhundchampion enn utstillingscham-
pion, og dette var en utvikling som var 
viktig for å opprettholde trekkhundegen-
skapene.

Så holdt Ylwa Malmberg et innlegg med 
den spesielle tittelen ”løgn, forbannet 
løgn og statistikk”. Hun forholdt seg til 
SKKs Hunddata og hadde satt opp noen 
statistikker, med utgangspunkt i årene 
2007 - 2014. Ylwa fokuserte på at stør-
stedelen av den svenske befolkningen 
bor i områder med dårlige snøforhold. 
Er det da riktig å stille strengere krav til 
en svensk merittering? Vil vi få med flere 
eller færre deltakere i løp med strengere 
regler?

For oss fra Norge var det ikke over-
raskende at det faktisk var flere sven-
ske siberians som hadde blitt norsk 
utstillingschampion enn svensk utstil-
lingschampion, fordi mange reiser til 
Norge og stiller ut hunder siden Norge 
ikke har noe krav om bruksmerittering 
for å bli utstillingschampion. 

Så informerte Pernilla West om spesial-
utstillingens framtid. Dette var siste året 
spesialutstillingen ble holdt i Idre Fjäll. 
Neste år skulle den arrangeres lengre 
nord, i Sollefteå, muligens 14.-15. no-
vember med Nedre Norra som arrangør. 
Videre fremover ble det nevnt Woksna i 
2016 med Gävle Dala som arrangør, og 
Tånga Hed i 2017 med Västra som ar-
rangør. De neste årene skulle de prøve å 
arrangere dobbeltutstillinger, og de skul-

le i en prøveperiode se hvordan det ville 
fungere med geografisk spredning på spe-
sialutstillingen. Det ble også informerte 
kort om spørreundersøkelsen som ligger 
ute på klubbens nye hjemmeside, en un-
dersøkelse som de oppfordret alle sibe-
rianeiere til å svare på, enten man hadde 
en eller mange hunder, i forbindelse med 
RAS.

Eveline Koch informerte om FCI sin in-
ternasjonale sledehundkomite som hun 
satt i. De jobbet med å få til et interna-
sjonalt Working Certifikat så hundene 
kunne stille i bruksklasse, og videre at 
hundene kunne oppnå å få tittelen ”Na-
tional Working Champion”.

Tilslutt ble det en diskusjon om den stør-
ste endringen som var foreslått i de nye 
meritteringsreglene, et forslag om at det 
skulle kreves 1.pris i to forskjellige disi-
pliner for å oppnå trekkhundchampio-
nat. Det vil si krav om 1.pris i både sprint 
og mellomdistanse, mellomdistanse og 
langdistanse, eller langdistanse og sprint. 
Slik forslagene forelå ville det bli vanske-
ligere å oppnå 1.pris på trekkhundmerit-
tering for de som bor i deler av Sverige 
med lite snø. Ved en enkel håndsopprek-
ning var det 11 som stemte for det nye 
foreslåtte endringene og 17 som stemte i 
mot. Men det var også mange som ikke 
ville avgi stemme fordi de følte de hadde 
for liten erfaring med løpskjøring. Møtet 
ble avsluttet klokka 12.00.

Vi sier nok en gang takk for en vellykket 
helg til den Svenske Polarhundklubbens 
Rasklubb för Siberian Husky. 

SPHK:s rasklubb för siberian husky
kallar alla  medlemmar till årsmöte

Lördagen 21 mars 2015 kl 17.00 i Norråker 
i samband med tävlingen Beaver Trap. 
Tävlingen inkluderar SH-mästerskapet, 

deltävling i SH-cupen och den är ett meriteringstillfälle.

Lokal för årsmötet är ännu ej bestämd, 
utan kommer att meddelas på rasklubbens hemsida.

Sedvanliga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på 
hemsidan och på mötet.

Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftligt ha inkommit 
till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

Skickas till sekreterare Camilla Eklund, Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå. E-
mail: sarmik@wildtribes.se

Om du har några frågor angående årsmötet, hör gärna av dej till styrelsen!
Välkommen till årsmötet!

Anita Mortensson, ordförande
E-mail: mortenssonanita@hotmail.se

Siberian husky



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

Kari-Mette Sundal www.kenneltrolldom.se
0730-234 063 kari-mette@hotmail.se

KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

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

Valpar planeras efter ngn av kennel 
Noataks mest dragmeriterade hanar 
och Trap Line Keep Moving Kee-Sha, 
(HD A,ED 0, ögon ua). Valparna från 
Kee-Sha´s förra kull visar bra mentalitet 
och mycket bra dragegenskaper och har 
visat «framfötterna» riktigt hos två tur-
ist/långdistanskennlar, kennel Noatak i 
Sörsjön (Christer Afseer/Kristin Esseth) 
och kennel Back to Work i Kattisberg(   
Steven Lietaar).
Göran Dernebo  070-2920370, 
gorandernebo@hotmail.com

Parning 6/11 Siberian husky  
tik: SE26025/2010 Vintervisa´s Is Ra-
nunkel 
hane: NO49042/10 Thor av Vargevass 
Kennel Västsibbes 
www.vastsibbes.wordpress.com 
Jenny Larsson, Mariestad 
070-2056529 
jennylar1@hotmail.com

Medlemsannonser

ALASKAN MALAMUTE SIBERIAN HUSKY

Stora bilden: Samschas White mountain of Giron. [Foto: Boel Malmström]
Lilla bilden, överst: Team Winterspirit. [Foto Boel Malmström]

Lilla bilden, mitten: Ayla och Giron på väg till Sveriges högst belägna fjällstation Låktatjåkko 1228 m.ö.h. 
[Foto: Stefan Eriksson]

Lilla bilden, nederst: Team Winterspirit träning med binakärran mellan höst och vinter. 
[Foto: Boel Malmström]



”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 sto-

ra 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!”

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

”Jag måste trivas 
i tältet, det är ju 

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

Posttidning   B




