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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: Pipeline Nordic AB, Stockholm.

Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.)
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1/1 sida, s/v
1/2 sida, s/v
1/4 sida, s/v
Kennelannons, s/v

Helår (5 nr)
Ett nummer
10 000 kr
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Medlemmar annonserar gratis under vinjetten MEDLEMSANNONSER i slutet av tidningen.
Redaktionen mottager tacksamt material om polarhundar, friluftsliv och berättelser och resultat från aktiviteter
m.m. som kan vara av intresse i POLARHUNDEN. Vi förbehåller oss rätten att sovra bland materialet samt
att rätta och förkorta insända artiklar. Bilder emottages tacksamt. Fullständig bildtext inkl. fotografens namn
skall bifogas. Alla bilder skall vara märkta med namn och adress samt medsänd ett färdigfrankerat returkuvert.

UTGIVNINGSDAGAR 2016:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:
Nummer 5:

Manusstopp 18 mars
Manusstopp 20 maj
Manusstopp 19 aug.
Manusstopp 4 nov.

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

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:
Maria Gustafsson, Ekorrsele 35, 922 91 Vindeln, Tel 0933-63055, 0705 799 338
maria@auroraborealis.nu

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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:
Sekreterare:
Vice ordförande

Ekonomiansvarig

Alf Hallén
Hundberget 264
840 13 Torpshammar
Andreas Knudsen
Snösundsvägen 7
513466 Ingarö
Donald Eriksson
Aurora Borealis Adventures
Ekorrsele 35
922 91 Vindeln
Helene Ouchterlony
Hanstaviksvägen 15
134 61 Ingarö

alfhallen@telia.com
070-216 75 88
sekreterare@sphk.se
070-840 59 95
info@auroraborealis.nu
0933-63055
073-093 30 76
frankochhelene@telia.com
08-570 275 65
070-334 65 39		

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

Elisabeth Lönnberg
Alf Hallén
Petra Dalenklint
David Erman
Rose-Marie Eklund
Marita Johnsson

0911-100 91, 070-587 32 66
070-216 75 88
070-273 75 42
0709-37 15 91
0301-212 23
0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:
Grönlandshund:
Samojed:
Siberian Husky:
Tävlingsekr.:
Utställningsekr.:

Michelle Ohlsson
Skogvaktarvägen 15
830 05 Järpen
Helén Söderström
Hedsvedjevägen 30
961 44 Boden
Camilla Eklund
Fridhemsgatan 27
854 60 Sundsvall
Camilla Eklund Engvall

michelle@hundsteg.se
0738-41 82 49

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

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

0921-651 31
076-14 65 131
hedsvedjan@hotmail.com
jo@framak.se
060-156177
070-561 47 83
073-040 27 18

Nr 1 2016. Nytt på många sätt. Nytt år, nytt tryckeri och nytt för mig på ett sätt som är mycket
trist. Oerhört lite material har kommit till mig,
vilket är trist för både mig som försöker att fylla
en tidning och för medlemmarna!
Vi har som sagt bytt tryckeri och tackar Gävle
Offset för det goda samarbetet under de 7-8 åren
som de har varit involverade i Polarhunden.
Nu ser vi fram emot samma goda samarbete och
fina kvalitet som vi är vana vid och välkomnar
Pipeline till vår lilla ”familj” av aktiva, roliga och
kanske lite knäppa och hundtokiga människor
som Polarhundklubben innehåller.
Kom dock ihåg att utan ER finns ingen tidning
och skicka in material till mig. Det kan vara allt
från små berättelser och ”missar” till artiklar om
olika event eller bara fina bilder ni vill dela med
Er av.
Ha kul med era hundar och
GLÖM INTE KAMERAN
Mia och resten av redaktionskommittéen:
Louis, Matti och Helene

Omslagsfoto:
Jana Henychova på
Vildmarksracet i Nornäs.
[Foto: Björn Andersson]
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LEDARSKALLET
Just nu så är vi inne i den period som våra hundar trivs bäst i, om det är snö och kyla
vill säga.
Om WSA kommer att kunna köra WM i Frauenwald är osäkert. Ingen snö i sikte
där, men vi får se. Tävlingen är framskjuten så kanske, kanske.
Vi här hemma är inne i en period med tävlingar och meriteringar. För oss så är det
närmast Polarhundsmästerskapet i Norråker med 66 anmälda åkare som ska köras,
så i nästa nummer kan du vänta dig en fullödig rapport därifrån.
SPHK har en organisationsutredning ute på remiss och där tycker jag det är viktigt
att alla verkligen lägger manken till och säger sin mening. Hur ska framtidens organisation se ut? Har vi en organisation som känns funktionsduglig som den ser ut?
Organisationsförslaget som är framtaget finns längre in i tidningen så ta dig tid till att
läsa och glöm inte att diskutera detta på möten i distrikt och rasklubbar.
Passa på att njuta av vintern med dina hundar alldeles oavsett om du kör släde, åker
skidor eller är ute på tur.
Alf Hallén

Stadgegruppen organisationsöversysn
Bakgrund
Organisationen inom SPHK har blivit till åren kommen, och en översyn är nödvändig
för att anpassa oss till föreningssverige av i dag. Alla föreningar har idag problem
med att rekvirera medlemmar till föreningsarbetet.
Denna organisationsöversyn är en fortsättning på det arbete som tidigare kommittéer
har gjort, men med ambitionen att lämna fram ett färdigt förslag som är möjligt att
ta beslut om på SPHK’s årsmöte 2016.
Målsättningen är att minska antalet ledamöter i våra olika styrelser, samt att få en
modern och fungerande organisation som kan ta hjälp av modern teknik.
Ett material runt detta förslag är skickat på remiss till samtliga distrikt och rasklubbar.

Den nya organisationen i korthet
Gruppen föreslår att ta bort alla våra distrikt och att ersätta dem med aktivitetskommittéer, som utses av SPHK’s Centralstyrelse. Aktivitetskommittéernas huvuduppgift
är att ta över den verksamhet som i dag sköts av distrikten, men att man slipper
mycket administrativt föreningsarbete, årsmöten, ekonomiansvar mm. Ekonomi och
bokföringsarbete sköts sålunda av SPHK centralt.
Till sin hjälp att leta fram dessa kommittéledamöter väljs en speciell valberedning om
tre personer, med lokal spridning, på SPHK’s årsmöte.
SPHK centralt bestämmer, i samråd med kommittéerna, var utställningar och meriteringar (dragtävlingar) skall förläggas geografiskt.
Ett forum startas på SPHK’s hemsida/facebooksida där man lägger ut "spontanaktiviteter" så att man kan skriva" I morgon skall jag träna mina hundar med vagn, vill
någon hänga på så ses vi vid den stora tallen kl 10". Eller ringträning, eller skogspromenad, eller vad det kan vara.
Rasklubbarnas ställning stärks. På delegation ansvarar de för SPHK’s rasansvar för
våra fyra raser.
De skall ha egna årsmöten och eget ekonomiansvar precis som i dag.
Varje rasklubb har rätt att anordna en rasspecialutställning per år.
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Om man vill anordna speciella dragmeriteringar så görs detta i samarbete med aktivitetskommittéerna. Ex samojedveckan och malamuteveckan.
Ett gemensamt avelsråd bildas för alla fyra raserna. Vi förutsätter här en stor kompetens bland ledamöterna såsom kunskap i genetik, veterinärmedicinsk kunskap, samt
långvarig erfarenhet som uppfödare. Vi föreslår tre ledamöter utsedda av styrelsen.
Både Polardistans och Polarhundsmästerskapen kommer att ligga under huvudstyrelsen huvudmannaskap.

Mål
Med dessa medel tror vi oss kunna få organisationen att fungera på ett bra sätt. Mindre administrativt föreningsarbete och mera energi lagd på aktiviteter som gagnar våra
raser. Mera fokus på att förvalta raserna som är huvudsyftet med klubben.
Nackdelen: huvudstyrelsen får ett större ansvar, vilket innebär att man måste stärka
ekonomin i förvaltningen, d.v.s. flera fysiska möten eller tekniskt väl fungerande telefonsammanträden med regelbundenhet.

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Övre Norra
Emma Marklund/Luleå, Sanne Brännström/Pello, Jakob Harnesk/Övertorneå
Nedre Norra
Emelie Ahlmark/Sundsbruk, Josefin Skogman/Sundsvall, Linda Moberg Nilsson/
Matfors, Christina Olsén/Umeå
GävleDala
Sandra Lindroos/Fredriksberg, Joakim Fors/Kilafors, Linda Hansson/Boda Kyrkby,
Peter Lindström/Gävle
Mälardalen
Ingarós Ingólfsdóttir/Huddinge, Johanna Thomasson/Tyresö, Maja Lovetass/Edsbro, Tim Hagelin/Skärholmen, Paula Matsson/Märsta, Julia Jern/Hässelby, Sofia
Eiworth/Sköndal
Västra
Elisabeth Segersten/Mölndal, Louisa Standoft/Borås
Södra
Kim Gurevitch/Urshult, Katarzyna Carnall/Helsingborg, Jan Rydenståhl/Eksjö

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.
Ha en riktigt härlig vinter med massor av snö och bra spår.
Maria Gustafsson/medlemsansvarig SPHK
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Hejsan, Maria Gustafsson här, Er nya medlemsansvarige efter Freddie Åkerlind.
Jag ska försöka göra ett lika gott jobb som Freddie gjort under hans tid. Kontakta mej gärna på maria@auroraborealis.nu om Ni har frågor.
Är en glad polarhundsägare som har förmånen att jobba heltid med vårt intresse.
Vintertid är en hektisk tid med mycket gäster som alla förundras över dess kapacitet. Har även sedan ett antal år jobbat som kennelkonsulent åt SKK. Ett gediget
hundintresse som jag delar med alla Ni andra medlemmar i SPHK.
Oavsett ras eller distrikt är det klubben SPHK vi alla är medlem i. Min förhoppning för detta år är att vi ALLA ska försöka med att få fler medlemmar till SPHK
och dessutom nöjda medlemmar. Vi är alla ansvariga för att klubben ska fungera
på ett gott sätt. Det är jätteviktigt att alla medlemmar känner sej välkomna och
väl omhändertagen av oss. Har mejlat nya medlemmar till sekreterarna i respektive raser/distrikt men med dåligt gensvar. Tyvärr. Ta hand om de nya medlemmarna i respektive distrikt eller ras. Skriv ett brev, slå en signal eller skriv på
Er distrikts hemsida ett välkomnande. Med ett gott värdskap kommer vi långt.
Återkoppla till mej angående detta är Ni snälla. Vill gärna veta vad som händer
där ute.
Ett problem som jag förstått finns är att få in de fyra sista siffrorna på de som
ska tävla. Dessa får ej SKK skicka vidare utan Ni själva måste ta kontakt med
sekreterarna i resp distrikt. Detta skall meddelas Idrott online för att licenser,
försäkringar mm ska fungera.
GOTT NYTT POLARÅR Ta hand om varandra

SPHK Södra inbjuder till officiell
utställning för renrasiga polarhundar
samt SPHK Centralas ÅRSMÖTE
Lördagen den 23 april 2016
Plats: Vaggeryds friluftsgård
Domare: Anna Törnlöv för alaskan malamute, grönlandshund & samojedhund och Gunilla Skallman
för siberian husky. Med reservation för ev. domarändringar
Anmälan: Sker i år enbart via SKK’s Internetanmälan, http://kennet.skk.se/anmalan/
Anmälningsavgift
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior, Unghund, Bruks- och öppenklass
Championklass
Veteranklass från 8-10 år
Veteraner över 10 år

150 kr
300 kr
300 kr
200 kr
GRATIS

Från och med den 3:e fullbetalande hunden reduceras priset till 150 kr per hund.
Barn med hund och parklass anmäls på plats, 50 kr
Sista anmälnings och betalningsdagen är söndagen
den 3 april och ingen efteranmälan!
Veteraner över 10 år och flerhundsrabatten går ej
att utnyttja vid SKK’s Internetanmälan men hör av
er till vår kassör, Ida Björk, i_bjork@telia.com, så
löser hon det. Alla anmälningar är bindande.
Betalning till bankgironummer: 8653883, SPHK
Södra, Märk inbetalningen med hundens reg.nr.
samt ägarens namn.
OBS! Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall
vara registrerade i SKK. Obligatoriskt medlemskap
i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk. Ha
alltid med giltigt medlemskort i SPHK till tävlingen
(gäller alltså inte i valpklass, som är inofficiell). För
utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan bifogas
i anmälan.

www.sphk.se/sodra
Ordförande

Irene Hansen, 0708-36 37 35
pichaq@hotmail.com

Vice ordförande

Sverker Björk, 0705-63 30 40
info@lanjas.se

Sekreterare

Hanna Persson, 0761-01 96 11
persson.hanna@live.se

Kassör

Ida Björk, 0705-63 30 75
i_bjork@telia.com

Ledamot

Hanna Persson, 0761-01 96 11
persson.hanna@live.se

Ledamot/Tävlingskommittén
Lotta Johansson, 0730-73 59 99
lotta.d.johansson@gmail.com

Suppleant/Aktivitetskommittén

Markus Christensen, 0734-34 73 47
dionysos_03@hotmail.com

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

Ungdomsansvarig

Linda Lindquist, 0700-36 85 14
bandylinkan84@hotmail.com

Upplysningar: Malin Granqvist 0762120091
info@villiviimas.se
Varmt välkomna!
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hundar i 25 år men det är en fördel om man vill något. Om man vill t.ex. anordna
träffar och träffa trevligt folk med samma intresse eller kanske bara sitta hemma och
hjälpa till med ekonomin? Kanske du själv känner att du har något att tillföra? Hör
av er till oss i styrelsen i sådana fall!
Om vi alla hjälps åt så är jag övertygad om att vi kan få till en bra och produktiv
styrelse inför 2016!
Ha det underbart med era hundar!

http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

Gustaf Hammarkrantz, 070-769 31 84
gustaf.hammarkrantz@netatonce.net

Med vinterhälsningar från
Vice ordförande Västra distriktet
Lena Tano

Ledamot/Vice ordf.

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

Blue Neptune’s Arago. [Foto: Jonas Nilsson]

Kassör (Utom Styrelsen)
Anna Palmblad
anna.palmblad@me.com

Västra distriktet kallar till årsmöte
söndagen den 3 april 2016
på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Ledamot/Sekreterare

Ärade medlemmar av vårt Västra Distrikt

Mötet börjar klockan 12.00

Ledamot

Nu börjar ett nytt år och förhoppningsvis så börjar
även en säsong där många av oss åker runt på lite
olika träffar, tävlingar och annat kul. Där träffar
vi andra trevliga människor och kör våra hundar
på den härliga, vita, eftertraktade snön. Hoppas vi
alla får njuta av härliga turer tillsammans med våra
hundar som nu äntligen får njuta av sitt rätta klimat, snön!

Vi bjuder på fika.

Jonatan Mayer, 070-725 15 22
jonatan@mayer.se
Jose Perez, 070-939 74 43
jose.perez8207@gmail.com

Ledamot

Lizette Mayer
lizette@mayer.se

Suppleant

Madeleine Abrahamsson, 070-966 51 36
madde.gbg@hotmail.com

Suppleant

Mats Jonson
fat-boy@live.se

Kontaktansvariga nya medlemmar
Marita Åhl, 072-538 32 00
Jose Perez, 070-939 74 43

Utställningsansvarig

Tina Järkvist
tinajarkvist@outlook.com
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Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens
sekreterare Jonatan Mayer tillhanda senast 22 mars 2016.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Västra distriktet hade vid förra årsmötet stora problem med att få ihop en styrelse, och det var otroligt
nära att vårt distrikt skulle blivit vilande. Dock fick
vi inte ihop någon valberedning. Istället sa vi att
vi alla under det kommande året skulle prata med
andra inom distriktet och försöka få ihop namn på
medlemmar som kanske skulle kunna fylla en styrelsepost till kommande år.
Jag uppmanar därför nu alla våra härliga medlemmar i distriktet att prata med andra ni möter, umgås
med eller bara råkar träffa framöver så att vi gemensamt kan hjälpas åt att skramla fram en riktigt
glad, positiv, drivande och helt underbar styrelse!
Man behöver inte vara expert på drag för att sitta
med i en styrelse, man behöver inte ha haft polar-
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Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Fugitive’s Gale & Fugitive’s Winch.
[Foto: Malin Granqvist]
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Kallelse till årsmöte. SPHK Gävle Dala
2 april 2016 klockan 15 på Koppången.
(Samma helg som Fäboddraget.)
Motioner skickas till sekreteraren senast 3
veckor innan årsmötet.
http://malardalen.sphk.se

Klubben bjuder på fika! Välkomna!

Ordförande

Ordförande

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

Vice ordf.

Lars Jämtsved, 073-626 92 84
larsjamtsved@gmail.com

Sekreterare

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

Kassör

Helene Werner, 070-412 06 83
helene.wrnr@gmail.com

Ledamot

Jeanette Engström, 073-533 81 60
nettis_87@hotmail.com

Suppleant

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

Suppleant

Eliza Tiirikainen, 073-673 40 06
blatassens@gmail.com

www.sphk.se/gavledala

Fjälltur i mars 2012.
[Foto: Monika Karlsson, Lappland Dream kennel]

Hoppas ni har en bra vinter med mycket
hundkörning!
Det här blir min sista ledare som Mälardalens ordförande. Det har varit både roligt, spännande, lärorikt och ibland jobbigt och svårt, men framför allt
en ära att få leda detta distrikt. Jag hoppas er nya
ordförande, vem det nu blir, kommer med ny energi
och många nya idéer hur vårt distrikts framtid ska
se ut.
För kallelse till årsmötet se separat kallelse.
Varma hälsningar,
Eder ordförande Petra

Malin Sundin, Orsa, 070-639 85 36
ylajarvis@gmail.com

Fäboddraget 20160402-03
2*30 km i naturreservatet Koppången 3 mil N
om Orsa. Beroende på antal anmälda så blir
det masstart eller kallstart. Kallstart innebär att
alla har samma starttid men att då ska hundarna fortfarande stå oselade på stakeout. Lätt
myr och skogsterräng.
Anmälan via mejl till ylajarvis@gmail.com
senast 1 april. Anmälningsavgift 400SEK.
Inga meriteringar och inget prisbord men alla
som fullföljer får den traditionsenliga Gustafspinglan.
Välkomna till en trevlig hundkörarträff och avslutning på tävlingsåret!

Sekreterare

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

Kassör
Vakant

Ledamöter

Michael Berglöf, Mockfjärd
qola@msn.com 070-727 37 71
Kim Cerny, Järbo
kim@varghvites.com 076-204 88 24
Krister Mattsson, Ljusne
krister@nattfrosten.se 072-725 94 01

Suppleanter

Jessica Cerny, Järbo
jessica@varghvites.com 073-628 09 79

Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12

Ungdomsansvarig

Monika Berglöf, 073-612 47 29
monika_101@hotmail.com
Lena Lindberg, 070-662 61 42
lena.lindberg55@gmail.com

Webmaster

Jessica Cerny, jessica@varghvites.com
073-628 09 79

Kallelse till Årsmöte
SPHK Mälardalen 2016
Tid: 31/3 2016 kl. 19.00
Plats: Hjälstavägen 12, 74962 Örsundsbro.
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner skall vara styrelsens sekreterare
tillhanda senast 17/3.
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Inbjudan till officiell hundutställning
20160924 i Voxna (5 mil väster om Bollnäs)

Domare: Mari Pajaskoski. Finland
OBS: Bedömningen sker på engelska
Mer information kommer i nästa nummer av
Polarhunden. Dagen efter håller rasklubben
för siberian husky sin rasspecial.

Aktivitetsplan Gävle Dala
Fler aktiviteter är under planering men inget klart än.
Håll koll på hemsida och
facebook!
Mars
V10 Polardistans i Särna
Fäboddraget på Koppången.
Orsa.
September
Utställning i Voxna.

Polarhunden 1/2016
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ÅRSMÖTE ÖVRE NORRA 2016-04-19
Tisdag 19 april kl 18.00 är alla medlemmar välkomna på årsmöte i Boden.
Mötet kommer att hållas hemma hos Helén Söderström, Hedsvedjevägen
30 961 44 Boden.
Motioner ska vara styrelsen till handa fyra veckor före årsmötet.
Ni får gärna skicka ett mail eller SMS till Helén och anmäla er eftersom vi
bjuder på mat vid årsmötet.

www.sphk.se/ovrenorra

Grönlandshund i Padjelanta. [Foto: Helen Söderström]

Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

Boel Malmström
boelresor@hotmail.com

Kassör

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

Ledamot / Utställningsansvarig /
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

Anna-Karin Hansson

Suppleant

Katarina Palm Worrsjö

Mail: hedsvedjanhotmail.com
Telefon: 076 14 65131

Hej!
Nu är vi mitt i bästa säsongen och jag hoppas att
alla kan nyttja snö och vinter till fina hundturer och
kanske någon står på sin första tävlingsstart eller
meriteringsstart.

Husky. [Foto: Helene Söderström]

Vi i Övre Norra har haft en höst och en vinter med
många lyckade arrangemang, allt från dragträffar,
föreläsningar, tidsträning och deltagande i SM och
vinterveckan i Piteå. Sportlovet har vi avrundat
med en medlemsträff i Årrenjarka (fjällmiljö som
jag personligen känner till som min egen backficka).
I skrivande stund har jag tankar om att vidareutveckla träffen i Årrenjarka till en turhelg i fjällmiljö,
så läs vår hemsida och kolla facebook även fortsättningsvis…. Nya idéer kommer hela tiden!!
Den 19 april är det dags för årsmöte, se separat annons, alla är hjärtligt välkomna!
Hälsningar
Helén Söderström

Valberedning
Vakant
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Missar man minns
Text: Inge Eklund

P-löpet, Katinka, Bandit och jag
Klockan närmar sig åtta vid Femundens
strand. Jag värmer upp lite symboliskt,
känner efter hur det känns i kroppen, och
ger Bandit en omgång massage. Bandit är
en 7 år gammal malamute, och det finns
inte en polarhund i norra Europa, som är
så angelägen och mån av att leva upp till
sitt namn som denne Bandit.
Håret har med åren fått en något gråare
färg, på mej och Rose-Marie alltså, men i
gengäld är han en klok och trogen kamrat som aldrig nekar en tävling eller ett
träningspass.
Det ser ut att bli en solskensdag, och det
är några få minusgrader. Han står på
startlinjen, och låter som vanligt som en
gammal gnisslande spårvagn.
Äntligen iväg. Över isen och in i skogen
på andra sidan. Vi ska uppför den första
milen. Det går ganska lätt, vi har medvind och föret är fint. Jag har förbättrat
pulkan med ett par styrskenor och jag
finner belåtet att det fungerar. Midjeväskan sitter fint på ryggen, i den finns trolldryck, en riskaka och några smörgåsar.
Allt under kontroll. Bandit vänder då och
då på huvudet och undrar ”ska vi verkligen gå ensamma i 10 mil?”. ”Lung pojken, dem kommer”.
Kristin med sitt 2-spann kommer först,
lagom till sega uppförsluten. Vi släpper
om dem och Bandit hakar på. Han blir
glad för sällskapet och vi drar i väg till-
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sammans. Lätt som en fjäder dansar Kristin efter sina hundar och det ser ut som
om hon inte är på marken någon gång.
Den där skroten kan inte väga många kg.
Men det är något som inte stämmer. Den
lilla fjädern ropar med jämna mellanrum
den ende hundens namn, ibland med dov
basröst och ibland i falsett och ungefär
vid var 100-de meter Bandit tar också åt
sig av tillropen, så vi följer fint med uppför. Nästan uppe hör jag fjädern sucka.
”Äntligen!”. Jag vänder mig om och där
nere kommer Christer. Vi går åt sidan
och jag hör kraftfullt; ”Ja, gå på” då han
sveper förbi. Nu går det fortare, men i
utförskörningen mot vägövergången försvinner dom ur sikte. Sen ut på isen och
tillbaka mot Drevsjö. Men här blir det
motigt. Motvinden har fritt spelrum och
det blir en kämpig mil. Någon närmar sig
bakifrån. Det är Olav Tveiten. Han sitter som en boll bakom släden och hans
malamuter, med Ludde huvudet högre
än de andra, drar förbi som ett ljudlöst
tåg. ”Hej Inge, det går bra?”. Jag flinar
till ett ”Jaa” och vi lägger oss bakom tåget. Äntligen in i skogen och tillbaka mot
gränsen, med vinden i ryggen.
Nu går det lätt igen men Olav drar iväg
och försvinner. Så är vi ensamma. Ingen
synlig framför och ingen bakom heller
och ändå har vi lång sikt.
Vi ska korsa svenska gränsen och in på
Kungsleden. Jag missar gränsen och är

plötsligt på en väl kryssad led. Så bra då
är vi lite längre än jag trodde, då har vi
gjort 4 mil. Det slår mig med ens, att jag
ju inte har druckit något. Man ska dricka
1 dl var 5 km minst, och nu har vi kört
4 mil.
Midjeväskans kork är så finurligt konstruerad, att om man drar i den, sen man
skruvat av den så blir korken en mugg.
Det ska nog gå att ta sig en mugg mens
vi kör. Öppnar korken, missar muggen
och snabbt rinner 2 dl Trolldryck utefter
benet och stannar i knähöjd. Ett nytt försök och ytterligare 2 dl av den åtråvärda
drycken skvimpar ut som denna gång finner sin väg ner i höger skidskor, varvid
ett mystiskt ljud uppstår vid varje skatetag. På med korken ”det går inte Bandit
vi måste stanna”. Han tittar bakåt och
där nere kommer då Seth. Dumt att stanna nu, vi kan ju få lite draghjälp.
Vi går på och håller undan nån halvmil,
Bandit spetsar öronen och lägger på lite
extra. Det står någon längre fram. Var
kom den ifrån? Bandit går raka vägen
fram och lägger sig tvärs över ett par skidor som det står en velour-tant på. Oh
”säger velouret” varför gör han så? ” Vi
tittar lite förvånande på den pälsbrämade
damen båda två ”ja han tog chansen att
vila sig lite” sa jag i brist på annat. ”Oh
ja vovven är trött”. Vi drog vidare vovven och jag och Seth var nu ikapp oss.
Jag tog Bandit åt sidan ifall Omik var
med. Dom drar inte jämt så att säga ”Det
här är rena turkörningen” sa Seth. Hans
hundar tyckte detsamma och la sig ner.
Tyst satte Seth snöankaret i marken, gick
fram till ledarhunden och väste något i
örat. De reste sig direkt drog iväg och var
snart utom synhåll.

Vi kommer till en hytte och det ser ut som
det är här vi ska vika höger. Det står ett
par personer vid en skoter och deras utseende är det motsatta mot velourtantens.
Bandit stannar, kör upp nosen, vädrar,
och undrar åt vilket håll korven finns?
”Höger” säger jag och han går vänster.
Det tar en stund att svänga runt, allt
medan skotertrappersena intresserade
tittar på. Vid en halv kullerbytta undrar
jag. ”-Vill du byta skoter mot en hund?”
”-Va? Nja jag gillar egentligen inte denna
härliga Skoter-köringa o det där ser ju
trevligt ut”. -Ja det är trevligt de första
5-6 milen, muttrar jag och kommer äntligen på rätt knöl och in på spåret. Nu
börjar jag bli grinig. Du är en idiot Inge
Eklund! Du vet ju att detta inte fungerar!
Nu börjar det bli kris, motvind, uppför
på darriga ben ”Bandit vi stannar vid
nästa läplats”.
På andra sidan nästa myr stannar vi.
Gick åt sidan en bit, Bandit la sig tacksamt och snappade snö. Jag fumlade med
midjeväskan och äntligen fick jag lite
trolldryck i mig. Jag tittade på Riskakan
och smörgåsarna, dessa delikatesser som
skulle rädda mig i mål. Vad tar jag först?
Jag tar riskakan, det brukar vara ett säkert kort. När jag la den något kladdiga
klumpen i handen ser jag nåt i ögonvrå!
Ett spann, jäklar! Jag stoppar midjeväskan i pulkan, lägger över duken och går
fram och håller i Bandit. Så hörs ett ilsket
vrål. Det är Katinka. Sex ivriga grönländare rusar mot min pulka, de två första
dyker in under duken, sliter ut midjeväskan och på 3 röda sekunder är smörgåsarna borta. De tittar på mig där jag halvligger över en rasande Bandit. ”Har du
nåt mer” ser det ut som dom frågar.
Polarhunden 1/2016
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Det tar en stund för Katinka att backa,
banna och få rånarna på rätt spår igen.
Hon slår ner ankaret framför oss ”du ska
få min matpacke istället” ”Nej, kör vi är
snart vid checkpointen”.
Men hon vevar med armarna och har
snart tömt hela slädpåsen på grejor, ”jag
är ledsen men jag har glömt min matpacke” ”men då håper jag kunna bju på
litt spes i stället. Spes? Nåt grönlänskt?
”Tack det går ned vad som helst”. Men
hon bara drar iväg. Ja, ja vi klarar oss
Bandit, jag har ju riskakan. Men ack den
satt som ett tapetklister mellan fingrarna
på vänster skidhanske! Jag slickade av
det mesta kletet. Riskakan i handsken
och trolldrycken i skidskon, jo jag tackar. ”Bandit kom igen, det är snart checkpoint”. Nytt spann bakom. Åke Wedin
med sina grönländare ”hur går det?”
”Trögt tycker jag”. ”Samma här fast jag
har fem”.
Äntligen Checkpoint och Rose-Marie.
”Fixa mej nån brödbit eller nåt vid nästa
vägövergång, jag har blivit rånad och är
darrig” Bandit tog tacksamt emot sin
sörpvälling, vatten och Lone-Star. Jag
blev lite sugen på att dela med honom.
”Jag ska försöka” sa Rose-Marie.
Det går fortare att vattna en hund än fler
så Åke och jag gick ut föra Katinka från
checkpointen.
Efter nån km låg Åke vid en av sina grönisar ”gå förbi du, jag blir här ett tag”.
Och plötsligt var vi före igen. Men det
var uppför, det var blåsigt och benen lite
underliga. ”Vi pustar lite Bandit”. Han
hade inget emot detta erbjudande. Men
efter ett par tre pust var de andra ikapp
igen. Först Katinka sen Åke.
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Vi la oss bakom och det började gå lätt
igen. Jag noterade en bländande vackert vinterlandskap, vinden i ryggen och
lätt utför och nånstans där nere anade
jag Femunden. Åke lyckades på nåt sätt
krångla sig förbi Katinka och drog på.

brast ”Oh körde jag över dina skidor nu
också”.

stakåkning Bandit vädrade, kände målet
och drog på.

Det tog ett tag att få upp Bandit, räta ut
en del skaklar och inte minst att komma
ikapp den skenande skidan. Men vi var
nere på Femunden. En halvmil kvar, lätt

Det känns skönt att gå i mål på P-löpet,
och det smakar särskilt gott med en banan och smörgås.
Inge

Snart vägövergång och där efter en vänstersväng såg jag Rose-Marie. Hon stod
vid ett träd en bit från spåret med båda
händerna i luften. ”Ohoj Inge”. Jag såg
också rånarna framför mej som trots
Katinkas bannor satte fart mot Rose-Marie och försökte komma åt godbitarna.
Där stod hon på tå med en banan i den
ena handen och en smörgås i den andra
och ett antal hoppande grönisar runt sig.
”Bandit gå på, vi struntar i maten, det
går nog resten ändå”. Vi skulle ju bara ut
på Isteren, in i skogen, ner på Femunden
och i mål. Ett par spann med fågelhundar flög förbi på Isteren. Vi drog upp i
skogen och fram till Femundens strandbrink. Men det var brant, mycket brant,
och där var ojämt efter alla bromsande
nomespann ”vi håller till höger, husse”.
Det var försent att ändra på detta förslag.
Det bar en stund, sen försvann Bandit i
lössnön vid sidan om spåret, sen kom
pulkan och körde ner honom ytterligare
en bit, och sen kom husse och tryckte till
hela ekipaget. En skida lossnade och la
sig över spåret på retsamt avstånd, benet utan skida for ner till skrevet i snön
medan benet som hade skida kvar på foten pekade åt fel håll och stackars Bandit
hade fått Aluminium skaklar runt halsen
och satt ohjälplig fast.
Då kom dem! I full galopp över älvbrinkens krön och ner mot sjön. Jag hörde
hur det skrapade när släden gick över
skidan och hur Katinka förskräckt ut-

Höstträning. [Foto: Patricia Müller]
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En debattartikel och allvarlig fundering
över SPHK’s framtid
November 2015. Månaden då SPHK förvandlades från en aktiv klubb
som är för att våra fyra
polara draghundsraser
ska användas som draghundar i det som allmänt
kallas draghundSPORT
till en bakåtsträvande
klubb som helst inte samarbetar med någon.
Det var nog inte bara
jag som blev chockad
över styrelsebeslutet som
innebar att SPHK sade
nej till redan budgeterade pengar från svenska
draghundsportförbundet,
(SDSF) och istället väljer
att uppmana förbundet
att använda dem till
blandrashundar. Pengarna
jag talar om är de pengar
som var avsatta för det
renrasiga landslaget som
representerar Sverige på
WSA’s mästerskap. Ett
Team Sweden för renrasiga hundar innebär
ekonomisk stöttning,
hjälp på startplatsen, mat
och boende, vallning och
såklart även en officiell
kontakt för laget att sköta
kontakterna med tävlingsarrangören. Något som
mästerskapsarrangörerna
för övrigt kräver. Att på
det här sättet än mer så
splitt mellan vår sports
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Mali Sundin
olika organisationer och
tävlande är olyckligt.
SPHK’s sex distrikt är
medlemmar i SDSF. SDSF
är i sin tur medlemmar
av RF, riksidrottsförbundet. Det är väldigt många
idrotter och intresseområden som verkligen vill
bli medlemmar i RF och
som har sett alla fördelarna med det. Genom
RF så kommer det nämligen statliga pengar till
exempelvis utbildningar,
ungdomssatsningar samt
bredd och elitsatsning.
Det handlar om mycket
pengar och distrikten har
tyvärr av tradition varit
dåliga på att utnyttja
dessa. Men kontentan av
det hela är att SPHK och
hela draghundSPORTen
tjänar väldigt mycket på
att vara anslutna till RF.

Att vara medlem i en
klubb ansluten till RF ger
framförallt seriositet. Det
är en väldigt viktig aspekt
när man som aktiv letar
sponsorer eller när man
som tävlingsarrangör har
kontakt med media. En
sport som inte är medlem i
RF är per definition ingen
sport.
Hade förslaget kommit
från en medlem eller en
klubb som inte har draghundSPORT som intresse
hade det varit något mer
förståeligt. Men det som
är unikt i detta fall är att
förslaget om att lämna
Riksidrottsförbundet
kommer från siberian
husky-sidan! Från den
rasklubb som har SPORT
och TÄVLING inskrivit i
sin rasstandard och RASdokument.
Några konsekvenser att
nämna vid lämnande av
SDSF / RF. Grönt kort
försvinner, inget krav på
utbildning innan tävling
med allt vad det innebär...
Dopningsreglementet
och regler kring detta
blir oklara eftersom alla
som är medlemmar i en
idrottsförening omfattas
av Riksidrottsförbundets
(RF) stadgar och antido-

pingreglemente. Licenserna försvinner, ökad administration för arrangören
med att kontrollera varje
startande för hand om
denne har rätt att tävla.
Det utmärkta tidtagningsprogrammet AE-timing
kan inte användas alternativt får tjänsten köpas
in, istället för som idag
går automatiskt genom licenserna och medlemskapet i SDSF. Licensproblemet fortplantar sig även i
att de förare som är medlemmar i SPHK och vill
tävla på öppna tävlingar
(t.ex. SM) måste lösa en
licens i en klubb ansluten
till SDSF. Alltså en klubb
som fortfarande är medlem i RF. Det blir alltså
dubbla medlemskap och
dubbla kostnader för de
tävlande som trots allt vill
fortsätta stödja sin gamla
moderklubb. Alternativet
är att helt lämna SPHK
och lägga sitt engagemang
på en klubb som är inkluderande och öppen för
alla. Även för de som tävlar och anser sig tillhöra
draghundSPORTen.
Det kan bli så att enda
anledningen till att vara
medlem i SPHK är att
få deltaga på distriktens
utställningar… Är det
en sådan klubb SPHK
ska bli? Utställning och
möjligtvis dragprov och
tävlingar utan tidtagning.
Organisationsutredningen

kring SPHK’s framtid är
något som ALLA medlemmar måste läsa in sig
på. Det står mycket på
spel nu och så många som
möjligt måste komma på
årsmötet i Vaggeryd och
göra Er röst hörd. Det
är VIKTIGT att det görs
ordentliga konsekvensanalyser av förslagen och
att de beslut som tas blir
långsiktiga och står över
personliga vendettor och
agendor. Kanske är du
inte intresserad av att
tävla eller att det finns ett
landslag. Men du borde
vara intresserad av att det
finns ungdomsverksamhet, breddsatsningar och
en paraplyorganisation
som för fram draghundssporten. För det leder till
reklam och uppmärksamhet även till polarhundarna. Oavsett inriktning.
Om inte annat så är det
väl trevligt att ta tillbaka
en del av alla de skattemiljoner som finns i
den gemensamma potten.
Landslaget och SPORTen
driver utvecklingen framåt och det hjälper fram
hela hundvärlden.
En sak som tyvärr ofta
glöms bort är att SDSF
är remissinstans för
jordbruksverket och det
innebär att nya lagar och
regler som rör hundhållning hamnar på SDSF
bord och att det där finns
möjlighet att stoppa för-

sämringar och kanske till
och med genom lobbying
förbättra aktiva hundars
situation i Sverige. SDSF
är med RF i ryggen och
fler systerorganisationer
som också sysslar med
tävling med djur en kraft
att räkna med i remis�svar. Flera i SDSF styrelse
har polarhundsbakgrund
och jag kan lova Er att
det kommit en hel del
”dumt” på remiss. Att
lämna SDSF och denna
möjlighet att påverka lagstiftarna är en ytterst farlig väg att gå för alla som
äger och lever med polarhundar i naturlig miljö.
Jag och fler med mig
känner alltså en stor oro
över hur denna fråga med
landslagspengar till det
renrasiga landslaget har
skötts. SPHK ska stödja
sina medlemmar och det
innefattar även de som
vill tävla och visa upp
våra renrasiga draghundar utomlands. I synnerhet representanter från
rasklubben för siberian
husky!
Kontinuitet och långsiktighet saknas fullständigt
i beslutet som togs på
styrelsemötet i november.
Med detta beslut så blir
det en mycket svårare
möjlighet att få ha ett
renrasigt landslag i framtiden. Detta inbegriper
såklart även WSA-VM i
Polarhunden 1/2016

21

Norge 2017. Det är lätt
att dra paralleller till Peter Dalles komikerfigur
och ”tänkte inte på det”.
För det har Ni som drev
denna fråga verkligen inte
gjort. Tänkt alltså. Att
förstöra de renrasiga förarnas chanser att i framtiden få tävla på renrasiga
mästerskap är inget annat
ett allvarligt övertramp
mot SPHK stadgar. Att
arbeta för att bevara våra
rasers dragegenskaper.
I synnerhet för siberian
husky där tävlingsverksamhet dessutom nämns
som en prioritet i rasbeskrivningen.
När man utövar en sport
eller ett avelsarbete så är
det inte en kortsiktighet
som är rådande. Planering görs i treårsplaner
(minst) och det innebär
att säsongens tävlingsplan skall vara klar redan
på hösten när träningsupplägget bestäms. Att
10 veckor innan VM få
veta att det kanske inte
blir något landslag och
att mindre än 2 veckor
innan anmälningstiden
till världsmästerskapen
går ut fortfarande inte
ha fått någon som helst
information av SPHK är
inte okej. Hade det inte
varit för Team Sweden
så hade jag inte haft en
aning om att SPHK indirekt kommer förhindra en
Världsmästare att försva-
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Om det är SPHK’s nya
policy att inte ha med
Team Swedens renrasiga
landslag att göra så är
det i så fall en policy som
borde tas på ett årsmöte
och dessutom gälla för
säsongen efter och inte
under innevarande säsong. Långsiktighet och
konsekvenstänk saknas
fullständigt.

att draghundSPORT är
en sport får stå för dem.
Men de ska inte tillåtas
att förhindra de som vill
tävla i internationella
mästerskap att göra det.
Framförallt när det inte
kostar SPHK någonting.
Inte heller ska enskilda
styrelsemedlemmar i
SPHK kunna förhindra
att SDSF tar ut ett landslag enligt de sedan flera år
fastställda uttagningskriterierna. SDSF har (tack
och lov) varit välvilligt
inställda till ett RENRASIGT landslag och avsatt
pengar för det. Detta är
alltså inget självändamål
för RF-anslutna SDSF, att
även ha ett landslag med
renrasiga hundar. Det är
tack vare långvarig lobbying och bra kontakter
i SDSF som de renrasiga
fått en naturlig plats i
organisationen. En plats
och ett förtroende som nu
totalt raserats. Av ”våra
egna”. Av våra egna
förtroendevalda! Det är
inte SDSF som är boven
i detta. Det är SPHK’s
styrelse och i synnerhet
den styrelsemedlem som
på oklara grunder lyfte
frågan! Obegripligt. En
förening som ska ta tillvara på medlemmarnas
önskemål och de renrasiga hundarna bevarande
som aktiva draghundar.

Att enskilda styrelsemedlemmar inte tycker

Men de som tackar SPHK
är nog de förare som tack

ra sin titel på VM. Och
detta bara veckor innan
mästerskapet. Media och
potentiella sponsorer är
sedan länge kontaktade
och införstådda med att
det är VM som gäller i
vinter, men hur ska vi som
inte har ekonomi att stå
för en utlandssatsning nu
göra? Det ska inte vara
en ekonomisk fråga om
det ska vara världens
bästa hundar på ett VM
eller inte. Det blir väldigt
oprofessionellt och en helt
onödig negation i kontakt
med media och potentiella
sponsorer när de får veta
att min egen rasklubb sagt
nej till att jag ska kunna
försvara guldet. Så förklara gärna för mig vad
i hela friden jag ska säga
till dem… Framförallt till
reportern på P4 radiosporten som gjorde ett
långt reportage med mig
och VM-guldet och draghundSPORTen.

vare att landslaget för
renrasiga hundars pengar
nu går raka vägen till fler
startplatser på EM och
får chansen att tävla där.
Ingen av de förarna representerar då SPHK eller de
renrasiga av förklarliga
skäl. EM har ingen klass
för renrasiga.
SPHK har inte vunnit
någonting på detta beslut.
Tvärtom! Det har kostat
SPHK väldigt mycket.
Framförallt i tappat
förtroende från medlemmar men framförallt
från SDSF. Vi med renras
ska vara glada om det
någonsin kommer bli ett
renrasigt äkta landslag
igen. (Riksidrottsförbun-

det landslag alltså vilket
är de ENDA som borde få
kalla sig LANDSLAG och
SVERIGE)
Hade denna fråga skötts
snyggt så hade det inte
behövt gå så här långt.
Hade SPHK’s styrelse
tagit sitt ansvar och inhämtat full information
i ämnet och insett att de
företräder fler medlemmar
än den som klagat och
dessutom insett att även
SPHK har ett rasansvar
och ett ansvar mot SKK
att vara professionella
och marknadsföra de
renrasiga raserna så hade
vi haft ett helt annat läge.
Då hade inte denna långa
insändare behövts. Då

hade vi haft ett renrasigt
äkta landslag, vi hade
haft pengar till det från
Riksidrottsförbundet och
vi hade haft ett gäng renrasiga hundar i toppform
för att vecka 6 tävla om
de ädlaste medaljerna på
VM. Idag har vi inget av
det.
Malin Sundin
Bland annat världsmästare & världscupvinnare i
draghundSPORT 2015
Saxat från RF hemsida:
”Det finns värde i att
investera i elitidrott. Internationell framgång
inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv
befolkning.”
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En Memoar
Jag vill berätta min historia om Sedna
rätt från hjärtat, rakt upp och ner. Exakt
som vårt förhållande var, rätt på, utan
krusiduller och med massor av äkta känslor.
Vårt 9 år långa förhållande startade en
brännhet sommar i Norra Sverige. Du
föddes våren 2007. Ditt namn blev Sedna
– Goddnes of the Sea, ett passande namn
till en valp född på den arktiska tundran
och helt i granne till ishavet i Nord, syd
om Kirkenes där man ser rakt in i Ryssland. En plats där naturen bestämmer,
där lyser solen starkast och stjärnorna
klarast.

Första Mötet
Din uppfödare mötte mig på en dammig
parkering, där vi då bodde, några mil
utanför Piteå i Norra Sverige. Jag hämtade en kopp kaffe till mig o mannen.
När jag satte ner kaffekoppen, såg jag
att den gamle veteranen av en hundførare
och uppfødare, skakade lätt på handen
då han skulle rulla sig en Petterøes 3.
Som sann hundälskare, vet jag att även
en tuff ”trapper” har svårt att slita sig
från sina hundar – gamla som unga. Det
var inte bara den långa resan från tundran och ett överskott av koffein som
gjorde den gamle darrig på handen.
Med på turen hade han moren till Sedna och ett syskon. Ett gott tecken på att
omtanken och omsorgen var på plats.
Efter en stunds lågmäld diskussion om
väder o vind. Gick vi till bilen där hundarna satt utanför.
Uppfödaren sa till mig att han ville ha
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en sista 5 minuters spatsertur, innan han
lämnade över ansvaret till mig. En sväng
runt parkeringen, sniffandes på grästovor, kom de tillbaka, mannen med stora
kliv och Sedna energiskt skuttande vid
hans sida.
”Här” sa mannen ”nu är den lilla flickan ditt ansvar, ta nu ordentligt hand
om jenta o visa henne den respekt som
hon förtjänar” sa mannen med tårfyllda
ögon. I en av de längsta sättningarna han
gett mig på den lilla timme vi druckit kaffe och prövat på small-talk.
Tispa o syskonvalpen hoppade in i
bilen, gubben kastade sneipen, klev in
sa ett kort hej med en ännu mindre nick,
startade bilen och drog iväg i en sky av
damm från den gruslagda parkeringsplatsen.
Där stod jag med en litet nystan av ett
troll. ”Jaha” sa jag för mig själv ”nu blev
jag plötsligt med hund”
Den lilla tittade förväntans fullt upp på
mig med sina stora bruna ögon, viftandes
energiskt med den långa svansen. ”Vad
ska vi hitta på nu då” Var den tydliga
frågan.

Hundpappan
Lite rådvill gick jag bort till terrassen
vid huset och fyllde på vatten i den blå
skålen, i den andra fyllde jag på med en
stor portion hundmat.
Satte mig ner på trappen och tittade
på när den första måltiden gick ner på
högkant, fortare än världens snabbaste
sprinter springer 100 meter i OS.

“När hjärtat pratar till dig, är det bara med
ärliga ord sägs det.”

Efterrätten var tydligtvis jag – tack för
maten, var att hoppa hon upp i mitt knä
och slika mig i ansiktet och tugga mig i
skägget. Tydligen var jag en spännande
människa, något som måste undersökas
noggrant.

och syskon”? prövade jag. Sedna tittade
upp på mig och satte sig nära mig, helt
tätt intill, la sitt huvud i mitt knä och
somnade.
Där satt jag, i den svala sommarnatten,
det första dygnet i vårt liv tillsammans.

Efter middagen gick vi några runder i
skogen neranför det lilla berget där vi
bodde.
I sovrummet hade jag på förhand gjort
iordning en hundplats till Sedna. En skön
filt över en stor madrass på golvet, var
jag överens med mig själv att det var en
helt perfekt sovplats.
Sedna var inte helt övertygad om att
sova ensam på golvet på en okänd madrass utan kända lukter. Givetvis skulle
hon sova hos mig i min säng.

Tankarna for omkring i huvudet - Hur
jag skulle klara att vara husse, hur gör
man, vad om jag gör fel och så vidare.

Efter några timmars fight om vad som
var rätt och fel var det uppenbarligen helt
rätt även för mig att Sedna skulle sova i
sängen. 150 hundbett senare i händer, armar, öron och fötter i kombination med
krafsande gnyende och gnällande gick
jag upp och tog mig en liten tur i sommarnatten.
”Lilla jenta” sa jag till Sedna när vi satte
oss ner utanför ”saknar du din mamma

Nu många år senare kan jag se bak på
min osäkerhet med ett stort leende på
läpparna.
Visste jag inte hur jag skulle göra – visade
alltid Sedna vägen. Många gånger visste
hon bättre. Som när vi gick på fjället och
hon vägrade gå vidare. Det var tydligen
stor lavinfara skulle det visa sig senare.
Eller den gången när hon väckte mig
på natten så jag inte försov till taxin till
flygplatsen och det viktiga mötet.
Sedna kom också alltid fram till de som
behövde lite extra tröst och la sitt stora
huvud i deras knä eller satte sig vid sidan
– så man kunde känna hennes stora omsorg o trygga närvaro, likt en god hamn
i dåligt väder.
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Nu har du lämnat mig och familjen Kanske blev du lite väl varm i pälsen på

Tack älskade Sedna för alla turer i skog
och mark.

äldre dagar - då du satt och tiggde vid
middagsbordet.
Jo vi käftade lite på dig, men vi
gjorde det aldrig helhjärtat. Du var en
familjemedlem och alltid med överallt.
Kanske de där turerna i stolliftarna upp
på fjället var lite på gränsen, men du
följde alltid med dit vi skulle.

Tack för alla mysiga stunder i soffan, en
soffa som du aldrig fick lov att ligga i
egentligen.

För du hade ett lika stort hjärta för oss
som vi för dig.
Fredrik Sigurdh

Vad jag tror, är att du just nu springer
med alla dina malamutevänner och jagar
med all den glädje du alltid utstrålade
och spred omkring dig.

Kommentar till det mycket olyckliga styrelsebeslutet om det
renrasiga landslaget
Informationen SPHK’s styrelse borde ha införskaffat innan styrelsemötet i november
då beslut om att inte stödja ett renrasigt landslag togs. Jag är helt säker på att Ni blivit förda bakom ljuset och att vissa av Er inte kan klandras för att det blev ett tokigt
beslut.
SDSF är anslutet till RF, Riksidrottsförbundet. Genom RF kommer statliga pengar
till draghundSPORTen, exempelvis till landslagsrepresentation utomlands, ungdomsverksamhet och arrangemangsbidrag.
SDSF har ett landslag per stil. Barmark, nordisk och släde. I dessa ingår både renras
och blandras.
SDSF utser ett konkurrenskraftigt landslag efter fastsatta riktlinjer och uttagningstävlingar. Inga hemligheter alls alltså. Målet är medaljer och uppmärksamhet för sporten.
SDSF utser de representanter som får representera Team Sweden och tävla utomlands.
För just renras har det även under ett par säsonger tillåtits tävlande utanför det officiella landslaget och dessa och deras handlers lyder då således inte under Team Swedens
regler om uppförande. (Alltså RF regler för uppförande och sportmanship). Detta
kan bli mycket olyckligt då tävlingsarrangören såklart inte ser skillnad på Sverige
och Sverige. Det har dock inte rådit några motsättningar mellan landslagen och de
tävlande. Men jag vill betona vikten av att de som tävlar och är handlers under blågul
flagg utomlands sköter sig och det görs lättast under RF flagga och kontroll.

DRAGHUNDCENTER
- FÖR ETT AKTIVT LIV MED HUND

STORT SORTIMENT AV DRAGUTRUSTNING OCH HUNDTILLBEHÖR.
EGEN TILLVERKNING AV LINOR OCH VAJERPRODUKTER.
http://draghundcenter.se/webshop/

Medlemmar i SPHK får 10% på utvalda produkter i shopen om koden
SPHK10 lämnas i kassan
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SDSF har avsatt pengar i budgeten för ett renrasigt landslag säsongen 2015/2016. De
pengarna var tänkta till WSA-VM i Tyskland eftersom det är ENDA mästerskapet för
renrasiga polarhundar under säsongen.
SDSF (RF)-pengarna till landslaget är alltså något som inte SPHK har något med att
göra. Men pga organisationsstrukturen inom draghundsporten så är det SPHK som
är medlem i WSA och SPHK som anmäler till WSA vilka som ska tävla på VM. Men
det är inget motsatsförhållande mellan SDSF/Team Sweden och SPHK.
Ett normalt förfarande hade varit att de som anmält intresse till SPHK om att nomineras till WSA om att få tävla på WSA-VM även hade tävlat på de av SDSF utnämnda
uttagningstävlingarna och således även konkurrerat om en plats i landslaget/Team
Sweden och de fördelar det innebär.
Efter uttagningstävlingarna så vet de tävlande snabbt vilka förare det gäller och vilken egen budget som krävs för att åka till Tyskland. Detta innebär att de som har
ekonomi för att åka på VM kan göra det ändå, utan SDSF/RF stöd och de som får
möjligheten till ekonomiskt stöd också har möjligheten till att tävla på VM om resultaten för spannet är bra nog.

SPHK’s styrelse ska INTE vara den som bestämmer att de renrasiga spann som vill
tävla för landslaget inte ska få göra det i framtiden. Det är inte er sak att besluta och
det är framförallt inte rasklubben för siberian huskys sak att försvåra för de som vill
utöva draghundSPORT även internationellt.
Det viktigaste är att det är de bästa spannen som får möjlighet att åka på VM. Det
ska INTE vara personliga ekonomiska möjligheter som avgör vilka som ska få tävla
för SVERIGE utomlands.

Missar man minns
Text: Linda Almquist

Det var i januari 2014 och vintern kom till oss med snö och slädföre.
Detta resulterade i att våra kära vänner Anna och Dan skulle komma till
oss över en helg och köra släde, vilket skulle bli väldigt roligt.

Malin Sundin som förhoppningsvis hade råd att försvara VM-guldet från 2015
På lördagen stack vi iväg och fick en trevlig runda, men på söndagen var det dags
igen och då bestämde vi oss för att göra
varsitt spann och åka två på varje släde.
Till saken hör att vi hade flera löptikar,
höglöpande tik som var nyparad samt
den extra inlånade hanen med oss också.
Den inlånade hanen skulle gå med i Dan
och Annas spann och i vårt spann skulle
även våra ”valpar” vara med i spannet
från start för första gången någonsin.
Tanken var att de skulle vara med i spannet i början och sedan släppas lösa efter
en bit på turen, som de är vana att gå.

Volki på årets första klövjetur i mitten på maj på Sonfjället. [Foto: Petter Hillborg]
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Vi började koppla in alla hundar och i
vårt spann var det då 9 stycken och när
sista hunden i vårt spann var inkopplad
och Fredrik bara skall förflytta sig till
släden och vänta på mig som stängde
igen bilen så rycker alla hundarna till rejält och får alltså upp ankaret, men även
får loss den backlinan som vi har som
backup för ankaret där. Att båda skulle
gå exakt samtidigt var kanske inget vi
hade väntat oss. Fredrik kastar sig efter
släden och snuddar vid styrbågen, men
får inte fast handen runt bågen och vi ser
hundarna sticka iväg i full fart. Med tre
hanar i spannet och en höglöpande tik,
fler löptikar samt våra valpar var detta
inget man såg fram emot. Paniken växte
ganska fort.

Fredrik och Dan stack fort efter med
Dans spann, som ju dock inte var lika
stort som vårt. Anna och jag blev kvar
och först sprang jag efter med hopp att de
skulle stanna och allt snart skulle lösa sig
men icke. Snart insåg jag det och sprang
tillbaka mot bilen och tog med Anna i bilen. Sedan började vi leta med bilen på
en hal och snöig väg, det var inte lätt att
ratta här och samtidigt köra så fort det
gick på vägen ju.
Vi tog en väg där vi inte varit dagen innan
och kollade där men utan resultat. Fredrik och Dan jobbade så mycket de kunde
och orkade på släden för att det skulle gå
så fort som möjligt. De stack samma väg
som vi hade tagit dagen före med hopp
att de skulle ta samma slinga igen.
Vägen som vi brukar köra släde på är en
lång väg med en större delning ganska
tidigt och det var den delningen jag och
Anna tog först men tar man den andra
vägen in som Dan och Fredrik gjorde så
finns det avstickare på den vägen hela tiden så oerhört svårt att veta var de kan
ha tagit vägen. Vi visste ju var Dan och
Fredrik hade åkt så vi fortsatte framåt
där och sedan vid varje avtagsväg så
tittade Anna och jag på varandra och
sa vilken väg skulle du tagit om du var
hund. Logiska vägen och snabbaste vägen så framåt så länge det gick. Till slut
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hamnade vi i ett T-kors och tittade bara
på varandra. Var skulle du åkt där och
vi tyckte båda lika så vi valde den vägen
av ren känsla. Så fortsatte vi letandet efter den vägen och efter ytterligare några
kilometer tyckte vi att vi såg ett slädspår
för första gången under dagen och hoppet väcktes. Mycket riktigt en kort stund
senare dök gänget upp i full fart på vägen. Vi öppnade dörren lite och ropade
stanna. Valparna samt ett par till hundar
vände på huvudet och sa matte är du
här- klart vi skall stanna. Men tyvärr bestämde ju inte dessa hundar och i led gick
Aneira och hon sa vi skall springa vidare
och inget annat.

rekt. Valparna fick en tuff första gång då
de var inkopplade från start och mycket
längre än det var tänkt såklart. Men de
var glada och positiva till att springa även
nästa gång även om de behövde vila först
då de var trötta såklart. Sträckan hade de
dock sprungit förut även om det var lösa
och bara inkopplade kortare bitar då. Vi
mätte sträckan på vägen tillbaka medan
vi väntade på Fredrik och Dan och de
hann springa 17 km innan vi fick tag i
dem. Alla mådde bra och alla verkade
trots allt glada och nöjda efter turen.

Vi funderade hur vi skulle få stopp på dem
och insåg att jag var tvungen att köra om
med bilen, vilket inte är lätt på en så smal
väg med stor bil och springande hundar.
Men vi hade ju aldrig kunnat köra om och
hinna ut från bilen innan de hade passerat
igen så den enda lösningen blev att Anna
hoppade ut från bilen i farten och klippte
de hundarna längst fram samtidigt som
jag bromsade och slängde mig ur bilen
för att ta släden och dra isär spannet innan någon hane nådde löptikarna….

Men stort tack för hjälpen Anna som
fångade hundarna med sitt hopp ur bilen
och till Dan som hjälpte till att leta. Vi
hoppas chansen med en snöhelg hos oss
återkommer vid ett annat tillfälle.

Sedan kunde vi pusta ut, lasta in hundarna i bilen och ringa Dan och Fredrik och
meddela att vi funnit dem.
Någon skojig träning på släde och snökörning med vännerna blev det inte di-
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Vildmarksracet
[Foto: Björn Andersson]

Hendrik Stachnau

Vi fick ett minne med oss men kanske
inte alls det minnet vi hade tänkt oss..

En ytterligare notis i denna story för er
som inte känner våra kära vänner är att
Anna har opererats för diskbråck och
fortfarande har problem med ryggen så
att hoppa ut genom en bil i farten är nog
inte det lämpligaste om man säger så.
Men hon gjorde det ändå för vår och
våra hundars skull. Tack för det.
/ Vid pennan Linda Almquist

Håkan Nisula

Hendrik Stachnau 		

Karsten Grönås

		

Håkan Nisula

		

Lars Jämtsved

Vissa kan konsten att slappna av mitt i
stöket
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Foton tagna i Rogenområdet i mars 2015 av Björn Andersson

Samschas White
mountain of Kebne.

Nighttrail Ayla och
Tämjantorpets Nijak i
Västerfjäll

Tämjantorpets Nijak
på tur hemmavid i
Petbergsliden

Stora kortet:
Vårvinter i Njunjes.
[Foto: Boel Malmström]

Jag tror vi får den!! Tior
(Snowsterams Viola Elatior) hjälper husse landa
en stor Harr. [Foto Margareta Hillborg-Ljung]

Sommarträning när det
är för varmt på land.
Snow Shadow´s First
Born Star (Volki) och
husse i Ottsjön, Jämtland. [Foto: Margareta
Hillborg-Ljung ]

Gräver så det far både
vatten och grus. Togo
(Ylajärvis BG Togo) i
full fart. [Foto: Petter
Hillborg]
Stora bilden: Ska jag
bada idag? Volki (Snow
Shadow´s First Born
Star) vid en älvstrand i
Jämtland.
[Foto: Petter Hillborg]

Några bilder från en av
vinterns sista skidturer
i Fuludalen, öster om
Fulufjället i mitten av
april 2015.
Chiliways Never
Compete With Me aka
Atti (den svart-vita) och
Lapicum Chasing The
Wind aka Jolte (den
grå-vita).
Porträttbilderna på
hundarna har jag tagit,
bilden på mig och
hundarna har Maria
Persson tagit.
//Susanne Enochsson
Särna
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Alicia Hellström

Fugitive’s Torsten. [Foto: Jonas Nilsson]
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På väg från Nallo mot Sälka i Kebnekaisefjällen.
[Foto: Matti Holmgren, Working Husky Kennel]

Vårkörning i slutet av april, Saltoluokta i Lappland.
[Foto: Matti Holmgren, Working Husky Kennel]
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Sunshine Husky Izor & Ymer With Fugitive. [Foto: Jonas Nilsson]

Inbjudan till Glaverdraget
Varmt välkommen till Sulviken i Väst Jämtland på draghundsträff och meritering
i SPHK´s rasklubb för alaskan malamutes regi.
HUNDKÖRNING OCH DRAGPROV
• Dragprov 10. Hundar som kan meritera är alaskan malamute, grönlandshund
18 mars (startavgift 200 kr / spann). Första start 18.00

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49
Skogvaktarvägen 15, 830 05 Järpen
michelle@hundsteg.se

Vice ordförande

Najanins Peaceful Mauja. [Foto: Ronja Ekholm]

Therese Tess Lindman, 0769-38 87 39
Grimsjö Björkelund, 567 91 Vaggeryd
lindmantess@gmail.com

Sekreterare

Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se
Sulviken 310, 830 05 Järpen

Kassör

Ida Törnwall, 073-073 31 63
Kröcklinge 4, 731 95 Köping
tornwall@hotmail.se

Ledamot

Annelie Carlsson
annelie-carlsson@hotmail.com

1:a suppleant

Birgitta Karlgren, 0735-14 31 09
Sätuna, Kristinedal, 521 94 Falköping
birgitta.karlgren@telia.com

2:a suppleant

Frida Björcman, Björnåsen, 524 96 Ljung

Meriteringssekreterare

Michelle Ohlsson (se ordf.)

Avelsråd

Linda Söderström, 0739-38 03 55
polarcollie@gmail.com
Göran Dernebo,
Anki Heinonen, vetanki@gmail.com
Anki Emanuelsson, 0295-431 03
Gillermossen 101, 74891 Österbybruk
cahppes@gmail.com

Utställningssektion

Jennie Kraft Hult - Certifierad utst.arr.
(CUA) (Sammankallande)
072-21 35 227 alt. 033-27 10 32
tama.icequeen@gmail.com
Annelie Carlsson
annelie-carlsson@hotmail.com
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Hej!
Äntligen är det VINTER! I hela landet snöar det
när denna ledare skrivs och på facebook kan man
följa den ena underbara vinterbilden efter den andra! Vi hoppas att ni alla njuter av snön! Några
som vi vill uppmärksamma extra är de nybörjare
som nu vågat sig på att ställa sig på starlinjen för
första gången för att testa en meritering. Vi startade
i höstas en facebookgrupp där målet var att stötta
och komma med tips och råd och vara bollplank för
de som ville testa på att meritera sin hund. Lycka till
vidare hela gänget under resten av vintern! Och alla
andra också så klart!
Näst på tur är malamuteveckan i Grövelsjön med
tillhörande årsmöte där vi så klart hoppas på att
vi ses! Därefter stundar klubbens sista aktivitet för
vintern, Glaverdraget i Sulviken, med chans på
både dp 10 och dp 60.
En god vinter och många roliga evenemang och turer hoppas vi på att få läsa om i nästa nummer!

• Dragprov 60. Hundar som kan meritera är alaskan malamute, grönlandshund samt samojed
Heat ett 19 mars, heat två 20 mars (startavgift 450 kr / spann) Första start
10.00
• Motionsklass. Alla hundar är varmt välkomna, dock behöver de vara över
12 månader gamla
10 km, start 18 mars (startavgift 100 kr)
30 km, start 19 mars samt 20 mars (startavgift 150 kr/dag)
Sekretariatet för registrering är öppen:
18 mars 16.00-17.00 i Sulviken samt 19 mars 07.30-09.00
Förarmöte DP10, fredag 18 mars 17.00
Förarmöte DP60, lördag 19 mars 08.30
BOENDE: Boende rekommenderar vi hos Kallsedets fjällcenter som ligger 15
km ifrån Sulviken och startplatsen. Där finns allt från stugor till rum att boka
i olika standard och pris. Vi rekommenderar att ni är ute i god tid med er
bokning.
http://www.kallsedet.com/ Bokning: 0647-80173 alt. info@kallsedet.com
GEMENSAM MIDDAG LÖRDAG KVÄLL: Under lördagskvällen kommer det
att vara knytkalas i Sulviken, mer information om detta utkommer i PM ca. en
vecka innan träffen.
ANMÄLAN: Anmälan sker till Therese Lindman på mailadress: lindmantess@
gmail.com alternativt 076-938 87 39 senast 7 mars. Efteranmälan till 16 mars
mot en extra kostnad på 100 kr. Ange följande information i din anmälan:
• Vilken klass du vill delta i, om du kör släde eller pulka samt antal hundar du
planerar köra
• Vilken ras du har
• Om du önskar att meritera, vilket dragprov du vill göra
Varmt välkomna önskar SPHK`S rasklubb för alaskan malamute!
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som underlag tillsammans med en enkät där alla medlemmar har möjlighet att lämna
sina synpunkter. Jag hoppas att så många som möjligt av er har tagit chansen att vara
med och påverka klubbens framtida struktur. Det som debatterats är hur vi skall organisera oss internt inom klubben samt vilka sidoorganisationer vi skall tillhöra/vara
medlemmar i mm.
Önskar er alla en fin vårvinter med mycket hundkörning och annat skoj J
//Camilla Nyström, ordförande SPHK samojed.  
http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
Ordförande

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

Vice ordförande

Michael Berglöf, 070-727 37 71
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd
qola@msn.com

Sekreterare

Emma Månsson, 073-421 97 11
Splintvägen 6, 83172 Östersund
emma.mansson@gmail.com

Kassör

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

Ledamöter

Lotta Johansson, 073-073 59 99
Såggatan 4, 311 74 Falkenberg
Lotta. D.Johansson@gmail.com
Lars Jämtsved, 073-626 92 84
Lundsvedja 138, 742 94 Östhammar
lars@jamtsved.se
Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 58599 Linköping
snotrollens@telia.com

Suppleant

Sara Jonsson, 073-054 75 01
Dylta bruk 276, 718 97 Dyltabruk
sarajonsson90@live.se
Karin Olsson, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
musherkarin@gmail.com

[Foto: Camilla Nyström]

Äntligen kom vintern som många av oss väntat på,
kyla med låga temperaturer och på sina håll har
snön börjat lägga sig så kommande tävlingar och
meriteringar förhoppningsvis kommer kunna genomföras enligt planering.
På agendan för oss med samojed är vår vintersamling den stora händelsen som även i år går av stapeln i Furudal. Mycket av det senaste styrelsearbetet har handlat om förberedelser inför vinterveckan.
De stora problemen vi brottas med är att fylla alla
funktionärsposter. Det är viktigt att vi alla hjälpas
åt att driva våra arrangemang för allas trevnads
skull. När detta går i tryck så har Samojedveckan
varit och förhoppningsvis är vi alla hemma igen
med fina minnen och längtan till återseende om ett
år igen. Jag vill också passa på att tacka alla som
på något sett bidragit under vinterveckan, ni är guld
värda.

SAMOJEDUPPFÖDARE TILLDELAS HAMILTONPLAKETTEN.
Vid 2015-års kennelfullmäktige tilldelades en av våra medlemmar det hedersamma priset Hamiltonplaketten.
Stort grattis Christina Bjersteth-Ohlsson, Swedsams kennel.

Arbetet med meriteringsreglerna har gått mot sitt
slut och är nu inskickade till SKK för granskning.
Stort tack till er alla som aktivt engagerat er i detta
arbete. För Samojeds del har det inte skett några
förändringar i slutskedet av arbetet utan det som vi
gemensamt kommit fram vid olika möten, enkätintervjuer, remissrundor, mm. är också det som gått
det förslag som gått in till SKK.
Arbetet med organisationsöversynen fortgår och
har i skrivande stund kommit till det stadie att arbetsgruppen tagit fram ett förslag som nu ligger ute
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Träning i Lillholmsjö. [Foto: Malin Granqvist]

Siberian husky

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande Camilla Eklund Engvall,
073-040 27 18, sarmik@wildtribes.se

Vice ordförande Helle Bülow Sörensen
076-105 89 71, polarpilen@gmail.com

Snowcutters Hardworking Maximus och Nordic Sleddogs
Black Bitch (Rusa), skymd, spanar efter ren i Grövelsjöfjällen.
[Foto: Ulf Åkerman]

Sekreterare Pernilla West,
073-049 07 46, sekreterare.sh@sphk.se

Kassör Jenny Larsson,
070-205 65 29, jennylar1@hotmail.com

Ledamot Charlie Lundgren,
076-397 53 30,
Charlie.Lundgren@hotmail.com
Suppleant Agneta Henriksson,
070-376 99 09
kennel-lapicum@hotmail.com

Valp och omplacering/till salu
Ann Wessman, 0651-220 87
annwessman@telia.com

Meriteringssekreterare
Andreas Sande, 070-340 10 31
andreas.sande@tjautjas.se

Domarkontakt Annika Uppström,
070-578 17 16, nordviken@home.se

När ni läser detta har årsmötet redan varit och kanske har siberian husky-klubben en ny styrelse fast vi
alla hoppas på att få sitta kvar.
Vintern börjar bli till ända och säsongens vintertävlingar börjar ta slut. Vissa kanske är på Polardistans
och tampas om Rasmästerskapstiteln andra väntar
på BTT, Tobaccotrail och KM i Kiruna.
En del har säkert redan börjat planera våren och
sommarens utställningar och barmarkstävlingar. Så
skoj att många av våra medlemmar är aktiva med
sina huskysar, det ser vi som positivt i styrelsen.

Representant SPHK valberedning 2016
Nisse Uppström, 070-248 20 05
nordviken@home.se

Valberedning
Runa Jacobsson, 070-358 03 07
runa.jacobsson@geo.su.se
Marie Israelsson, 070-191 63 79
marie@marieisraelsson.se

Webmaster Dalia Ramström,
070-205 48 42, dalia95@gmx.net

Revisorer
Freddie Åkerlind, 0565-604 46
freddie.akerlind@telia.com
Catrine Pulsson,

Revisorssuppleanter
Börje Jansson, Petra Nielsen
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Även om kylan förhoppningsvis har släppt sitt
grepp om Sverige så vill vi ändå tipsa om att köpa
kläder från Ullmax och då samtidigt sponsra oss genom att köpa via oss.
Nu med vårsidan och kanske tankar på avel vill vi
tipsa er om att fundera på avelns syfte.
Med vänlig hälsning, Ordförande

Malin Granqvist med ett gäng nöjda hundar i Lillholmsjö.
[Foto: Kenneth Svensson]
Träning på Viggesjön. [Foto: Johan Olsson]
Turer runt Nybygget hos Ljusvattutjärns Kennel.
Ledarparet: Ljusvattutjärns Nordiska Nanna & Vox Celesta’s Hasta La Vista. [Foto: Ulf Sahlman]

Fjälltur april 2012 med 4
tyska turister och
34 lyckliga siberians.
[Foto: Monika Karlsson,
Lappland Dream kennel]

54

Polarhunden 1/2016

Polarhunden 1/2016

55

nart och Ulla Andersson, Anders Larsson, Lasse Hammarfalk och även ägarna av restaurangen i Hamra Kristina med make. Utan spår blir det ingenting…. Utan mat blir
det ingen trivsel…… och utan Hélène Ouchterlony blir det ingen meriteringsordning!
Så, en stor tack-kram till alla som kom till Hamra för att stå bistå arrangemanget och
till alla som stod på startlinjen, nästa år kör vi igen!
Rasklubben för grönlandshund kommer att fortsätta med det goda samarbetet i styrelsen och med focus på nyttan för grönlandshunden. Vi ser även fram emot ett fortsatt gemensamt arbete inom SPHK.

www.gronlandshund.sphk.se

Jag vill passa på att flagga för säsongsavslutningen i Jonsgård som sker i april, gå
in och kika på hemsidan och till alla er som kör polardistans denna vecka….ha en
trevlig tur!

Ordförande

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

[Foto: Helene Söderström]

Sekreterare

Sofia Brännström

Kassör

Reiné Taekema, 0174-261 04, 070-88 77 005
Upplands-Väsby 22, 740 10 Almunge
mejtaekema@telia.com

Ledamot

Lena Tano, 070-337 04 38
teamasasaq@hotmail.com
Helénè Ouchterlony,
frankochhelene@telia.com

Suppleant

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

Suppleant

Eva Johansson, 070-272 55 53
Evajohansson74@hotmail.com
Daniel Andersson

Avelsrådet

Maria Lütken, marialutken@yahoo.se
Helénè Ouchterlony,
frankochhelene@telia.com

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

Repr. SPHK valberedning. (2016)

Nicole Schwarz , zeckenzwecke@aol.com

Meriteringssekreterare

Lena Tano, teamasasaq@hotmail.com

Valberedning

Kenth Hjelm, mikka@telia.com
Jan-Olof Högström, jo@framak.se
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Hälsningar
Helen söderström
Ordförande i rasklubben för Grönlandshund

Hej!
Även om informationsflödet generellt går väldigt
snabbt nu för tiden så börjat jag med att presentera
nya medlemmar i styrelsen för vår rasklubb. Presentationen är inte längre än att jag nämner namn, sen
får styrelsemedlemmarna ge sig till känna själva.
Nya i vår styrelse är Sofia Brännström, sekreterare
och Daniel Andersson suppleant. Ni får gärna gå in
och läsa på hemsidan, då får ni full koll på läget.

Sphk deltog med rasmontrar på Stockholms hundmässa. [Foto: Frank Ouchterlony]

Rasklubben för grönlandshund har i januari genomfört vinterträffen med meriteringar i Hamra, en träff
som blev lyckad även denna gång och tack och lov så
kom snön i sista minuten.
I år så provade vi något nytt vad gäller prisutdelning,
vi hade inte ”vanlig” prisutdelning utan vi gjorde
diplom som de ekipage som klarade första och andra pris fick utdelat vid en gemensam samling efter
meriteringen.
I skrivande stund har vi inte hunnit utvärdera prisutdelning med diplom, men en del som jag saknar i
efterhand (eller inte såg till att det blev gjort) är att
ge en stor och varm tacksamhetskram till er som
finns på orten i Hamra eller ”nära” Hamra. De jag
främst tänker på är Monica och Kent Hjelm, LenPolarhunden 1/2016
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Ovan: Lena Tano på väg mot mål vid meritering i Hamra
Nästa sida, nedan: Målgång för Fabian O vid meritering i Hamra.
[Foto: Frank Ouchterlony]
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Nils, nybörjarmuscher. [Foto: Helen Söderström]
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Vila efter 4 mil. [Foto: Helen Söderström]

Ovan: Helen och Sofia tar fikapaus i sen eftermiddags sol i Februari. [Foto: Helen Söderström]
Nedan: Bibbi på väg över saggat med sina huskeys. [Foto: Carolina Lundmark]

Mycket rosetter blev det för Fräna av Trolldom på Mälardalens höstutställning.
[Foto: Sofia Ouchterlony]
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Lärare:

Sandra Tellström
(beteendevetare)

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

Medlemsannonser
GRÖNLANDSHUND

SIBERIAN HUSKY

Kennel Asasaq planerar valpar mellan
SeUCh PolarCh Nordisk vinnare 2015
Shan-Calees Thriller (Diini) och SeUCh
PolarCh Nordisk vinnare 2015 Tinka’s
Örnippaa (Örni), parning troligen sen
vår 2016. Båda föräldrarna är duktiga
ledarhundar med både god mentalitet
och god fysik med riktigt fina vägvinnande rörelser. De har tävlats framgångsrikt i mitt spann. Valparna bör bli av
den högre men lättare modellen.

Siberian husky valpar väntas
SE (polar)Ch Ylajärvis SM Greenhart
“Grynet” parades 17jan med Siberian
sleddog Ittoq. Båda ögonlysta UA.
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Nisse Uppström
(långdistansförare,
kennelinnehavare)

MUSHERSKOLA
20-23 oktober 2016

Annica Uppström
(ordförande i Svenska
kennelklubbens Avelskommitté,
30 år som uppfödare)

En spännande utbildning med hunden som draghund i fokus!
För dig som vill lära dig mer om att köra hund!

Uppfödning av arbetande alaskan malamutes
www.sulviken.se/team-snowquest

www.asasaq.se
teamasasaq@hotmail.com
070-337 04 38

Frida Lundin
(fysioterapeut för hund)

Ittoq fullföljt två Iditarod. Grynet VMguld. Tidigare kombo av linjerna mycket
lyckad!
Malin Sundin
070-639 85 36
www.ylajarvis.se

Utbildningens föreläsare:
- Nisse Uppström: Kört Femundlöpet flertalet tillfällen, kennelägare, ”Hunden som
atlet”
- Annica Uppström: Ledamot i SKK centralstyrelse, ”Regler och bestämmelser””.
Samt exteriördomare ”Hundens anatomi”
- Frida Lundin: Fysioterapeut på hund, ”Skador, massage och streching”
- Sandra Tellström: Beteendevetare och hundspannsförare. ”Hundens beteende”.
Vi har gemensam körning kvällstid och beger oss till Nästtjärn där vi grillar
och för den som vill badar bastu och badtunna.
Utbildningens innehåll:
Utrustning. Träningsformer. Köra släde och pulka. Problemlösning. Hundens anatomi.
Massage och stretching. Försäsongs träning. Sommarträning. Valpens dragträning!
Klövja med hund. Tillverka linor och lära sig knopar. Överhettning. Kost och kosttillskott. Långdistanskörning och träning. Tävling, spår och regler. Djurskyddslagen.
Inlärningspsykologi. Vett och etikett inom sporten. Hundens språk och beteende,
flockdynamik. Hundens motivation. Gemensam hundkörning.
Stugor och rum finns att hyra för den som önskar.
Pris: 3500 kr Familjepris: 6000 kr (max 3 personer)

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

POLARHUNDEN
Maria Gustafsson
Ekorrsele 35
922 91 Vindeln

Här ute behövs bra skydd.

Välj Hilleberg.

jannu
Mycket starkt, lätt och väldigt mångsidigt
fyrasäsongerstält för två personer. Ingår i
vår red label-serie.
Jarle Eide/jarleeide.com

Läs mer och beställ en gratis katalog på
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50
Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker

