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The Mackinaw team. [Foto: Louis Liljedahl]
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Utkommer v. 18
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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380 kr, familjemedlem 70 kr. Medlemskap erhåller Du genom att gå in på
SPHK’s hemsida under fliken ”Bli medlem” och fyll i där. Ni får då medlemsnummer på en
gång. Även adressändringar skall göras på detta sätt. Ditt distrikt avgörs av ditt postnummer. Detta är en regel som SPHK har bestämt.
Tänk på att byta adress i god tid då det tar flera veckor mellan att jag skickar medlemsadresser till Mia till att tidningen kommer. Frågor rörande medlemskap kontakta medlemsansvarige Eva Lindberg, huskyglimtens@gmail.com

SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojedhund. 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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070-273 75 42
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snotrollens@telia.com
013-583 73
kennel@deejasome.se
073-083 22 16
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Nytt år – nya möjligheter
När detta nummer når Er är jag förhoppningsvis
i Särna på Polardistans. Särna är, för mig, ”hemma”. Trivs som allra bäst där, i vår stuga, med
finfina hundspår direkt från gården. Jag försöker
att varje år lägga jobb och mycket annat åt sidan
och bara vara… Vara på Polardistans. Umgås och
bara njuta av allt folk och hundar.

Eldar i havet av ljung. Hamrafjäll, 2016.
[Foto: Nicole Fhors, Raxeira’s]

Varje år får jag till Polarhunden en ny berättelse
(eller flera) om årets Polardistans. Jätteroligt att
läsa varje gång och jag hoppas att detta inte ändras i år.
Jag vet att mycket redan har hänt denna säsong
och jag hoppas att allt har fungerat för dig som
DU har planerat och tänkt. Jag vet också att flera
medlemmar har haft oturen hos sig och säsongen
inte riktigt har börjat som tänkt. Vissa av Er har
kanske fått ändra planerna eller helt enkelt skjuta upp till nästa år. Sånt händer. Vi är alla bara
människor och det viktigaste är att DU kör enligt
DINA förutsättningar. Dina hundar mår bäst när
DU mår bra.
Jag säger välkommen till Er nya medlemmar och
säger även till Er, kanske SPECIELLT till er: hör
av er till mig med önskemål och förslag till vad
Polarhunden ska innehålla. Vår medlemstidning
är inget utan våra medlemmar. Och glöm nu inte
att skicka in artiklar om era äventyr med hundarna, nya som gamla medlemmar, och skicka
bilder!
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia
Omslagsfoto: Team Amarox Turbo har skapat
ännu ett konstverk utav berikningen i hundgården. [Foto: Nicole Fhors, Raxeira’s]
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LEDARSKALLET
Hej!
Visste ni att grönländarklubben bildades 1971, för att året därefter (1972) ändra
namn till SPHK som nu blev en inofficiell klubb för alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. Det var först 1977 som SPHK godkändes av
SKK (Svenska Kennelklubben) som den enda officiella specialklubben för våra fyra
polara raser. Den 30 januari 1982 fattades ett principbeslut om distriktsindelning för
att lättare kunna arrangera olika aktiviteter runt om i landet. Aktiviteter som inledningsvis var tävlingar, utställningar och träffar i största allmänhet. Först under 80-talet började det strävsamma arbetet för att få till arbetsprov/meritering som slutligen
godkändes av SKK 1991.
Under de två år jag suttit som ordförande har jag lagt mycket tid på anmälningar till
WSAs mästerskap. Detta är inte en uppgift som ingår i vårt styrelseuppdrag. Därför
kommer SPHK att tillsätta en tävlingskommitté som arbetar för dem som vill delta på
WSAs mästerskap. Kommittén ska bland annat utse lämpliga kvaltävlingar vid behov
och sköta anmälningarna till mästerskap. SPHK skickar in anmälan till WSA och
hanterar startavgiften. En representant från varje ras bör ingå i kommittén.
När det gäller WSA handlar en del frågor om ersättning för medlemmar som ska eller
vill delta på WSAs mästerskap. SPHK har inga pengar avsatta för någon tävlingsverksamhet och det är ganska enkelt. SPHK är ingen tävlingsklubb. Vi är som jag skrev
ovan den enda officiella rasklubben för de polara spetshundraserna. Vårt främsta mål
är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar
för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige.
Lycka till på vinterns utställningar, arbetsprov, tävlingar och mästerskap!
Anders Hörnlund
Ordförande

Jag ger upp, nu får det vara nog
Nä, så illa är det inte som tur är men jag känner
att det är dags att lämna stafettpinnen vidare till
någon annan när det kommer till ordförandeposten
för Västra. Vem detta kan tänkas bli har vi tyvärr
inte alls klart för oss i dagsläge men jag hoppas att
vi tillsammans kan hitta denna person som skulle
passa på posten.
Vi tar gärna emot förslag på personer som skulle
kunna tänkas vara intresserade av att få Västra att
bli ett mer aktivt distrikt igen. Som ni vet så har vi
ingen valberedning så vi får alla i distriktet försöka
hjälpas åt att hitta bra kandidater. Kom gärna med
förslag till oss både på personer och aktiviteter.
Vi har ett gäng härliga personer som vill fortsätta
jobba för Västra, en eloge till er! Tack för den tid
och den energi som ni lägger på vårat distrikt.
Lena Tano
Ordförande Västra

http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

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

Ledamot/Vice ordf.

Åsa Alexandersson, 070-981 79 38
Vårgårda, jarnviljans@hotmail.se

Sekreterare

Sofia Svalling, 070-996 29 05
Forshaga. svartisens@hotmail.com

Kassör

Henry Christensen, 070-518 81 81
Karlstad, henryc@live.se

Ledamot

Nina Finstad, 070-276 62 54
Hagfors, rdsjns@yahoo.se

Suppleant

Henrik Benon, 070-634 00 73
Göteborg, henrik@itaq.se

Kallelse till SPHK Västras årsmöte
8 april 2018
kl. 10.00
Götasalen, Hjärtum, Lilla Edet
Möteshandlingarna kommer att redovisas på
Västras hemsida

Suppleant

Jose Perez, 070-939 74 43
Arvika, jose.perez.8207@gmail.com

Utställningsansvarig

Anna Kling, 070-29 89 81
Gånghester

Medlemsansvarig

Marita Åhl, 072-538 32 00
Tibro, maritaahl@hotmail.com

Revisor/revisorsuppleant
Vakant

Valberedning
Vakant
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www.sphk.se/sodra
Ordförande

Ankie Laúrsen, 0708-55 89 12
ordforande.se@sphk.se

Vice ordförande

Louis med Smilla Dancer och Mikki feb 2016.
[Foto: Evy Liljedahl]

Isabell Karlsson Rydell
isabellrydell@hotmail.com
Gerda Nihlén Pettersson
sekreterare.s@sphk.se

Kassör

Ledamöter

Niklas Strumbecker, 076-878 59 33
niklas.strumbecker@gmail.com
Birgitta Jöneros
birgitta.joneros@gmail.com

Suppleant

Sofie Blomberg Rydberg
sofies_knott@hotmail.com

Utställningskommitté

Sammank: Cecilia Almén, 0763-45 69 30
Marita Pettersson
Catrin Paulsson

Tävlingskommitté

Sammank: Niklas Strumbecker,
076-8786933
niklas.strumbecker@gmail.com
Sverker Björk
Andreas Frisk

Aktivitetskommitté

Sammankallande: Birgitta Jöneros
birgitta.joneros@gmail.com
Cecilia Almén

Ungdomsansvarig

Niklas Strumbecker, 076-8786933
niklas.strumbecker@gmail.com

Materialansvarig

Kommittéerna ansvarar för de material
som tillhör respektive kommitté

Valberedning

Sammank: Christina Bjerstedt-Ohlsson
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson

6

Polarhunden 1/2018

Gäller t.o.m sön 1/4 2/4 - 8/4
150 kr
250 kr
300 kr
400 kr
300 kr
400 kr
300 kr
400 kr
300 kr
400 kr
300 kr
400 kr
200 kr
300 kr
GRATIS
GRATIS
50 kr
Anmäls och betalas på plats
50 kr
Anmäls och betalas på plats

Sista anmälnings- och betalningsdag är söndagen den 1 april, kl 20.00.
Alla anmälningar är bindande!
Efteranmälan via SKK t.o.m. 8 april och i mån av plats!

Sekreterare

Cecilia Almén, 0763-45 69 30
kassor.s@sphk.se

Anmälningsavgifter
Valpklass, 4-6 mån, 6-9 mån
Juniorklass, 9-18 mån
Unghundsklass, 15-24 mån
Bruksklass, 15 mån o äldre
Öppen klass, 15 mån o äldre
Championklass, 15 mån o äldre
Veteranklass, 8-10 år
Veteranklass, över 10 år
Barn med hund
Parklass

SPHK Södra inbjuder till officiell
utställning
för renrasiga polarhundar
Lördag den 28 april 2018
Plats: Vaggeryds friluftsgård
Domare
Gunilla Sandberg - Siberian husky
Erna-Britt Nordin - Alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund
*** Med reservation för ev. domarändringar ***

Anmälan
Via SKK’s internetanmälan:
http://kennet.skk.se/anmalan/
eller via mejl till:
petterssonmarita17@yahoo.se
Flerhundsrabatt
Gäller endast officiella klasser, d.v.s. gäller ej
valpar och veteraner.
Efter 2 fullbetalande hundar i officiell klass
reduceras priset till 150 kr per hund,
vid anmälan av samma ägare. Gäller endast
t.o.m söndag 1/4 kl 20.00

Veteraner över 10 år och flerhundsrabatten kan ej utnyttjas via SKK’s internetanmälan.
Betala in via internetanmälan och ta därefter kontakt med vår kassör, Cecilia
Almén via mejl: i_cecilia_a@hotmail.com så ordnar hon det.
Betalning till bankgironummer: 865-3883, SPHK Södra
OBS!
Hund, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.
Medtag giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. Gäller ej valpklass som är
inofficiell.
För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan bifogas i anmälan.
Upplysningar
Marita Pettersson
Catrin Paulsson
Cecilia Almén

0760 - 28 00 59
0708 - 34 96 84
0763 - 45 69 30

petterssonmarita17@yahoo.se
paulssonc@hotmail.com
i_cecilia_a@hotmail.com

Varmt välkomna!
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Så var ett nytt år kommet. Här i Mälardalens distrikt är planeringen i full gång och vi ser fram emot
ett spännande år av aktiviteter.

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

Helene Larsson, 070-377 44 56
Viksundsvägen 31, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

Vice ordförande

Roger Alm, 070-485 25 44
Rickebo 309, 740 46 ÖSTERVÅLA
almroger@hotmail.com

Sekreterare

Eva Zandstra, 076-945 03 40
Granitvägen 8, 725 94 Västerås
samoydriver@hotmail.com

Kassör

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

Ledamot

Jeanette Engström Edlund,
073 – 533 81 60
Åvinge kvarn 11, 147 91 Grödinge
nettis_87@hotmail.com

Suppleant

Nicole Fhors, 073 – 140 85 14
Klodalsvägen 23, 196 93 Kungsängen
artworkbysoraya@hotmail.se

Suppleant

Gabriella Nordgren, 073 – 723 81 65
Enbyvägen 7, 647 51 Åkers Styckebruk
nellanordgren@hotmail.com

Revisorer

Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Revisorssuppleanter
Tomas Dal
Pernilla Geresflod

Valberedningen

Charlotta Ludwigsson, 070 – 770 61 63
Eva Ohlsson, 070 – 536 80 17

I november höll vi en fullsatt helgkurs i Grönt Kort
ute i Fjällnora och det var roligt att möta så många
engagerade, duktiga ekipage. Efterfrågan på kursen
var så stor redan då att vi beslöt oss för att så snart
som möjligt sätta ett datum för ännu en kurs till
våren. Förstå vår häpnad när anmälningarna fullkomligen forsade in och även den kursen blev fullsatt på mindre än 17 timmar! Vad annat kan man
säga än WOW?! Vi kan väl säga att meddelandet
från er medlemmar gått fram – ni är många som vill
ta Grönt kort. Det ser vi oerhört positivt på och planeringar fortsätter för att ordna med ännu en kurs
mot hösten.
I samband med Grönt kort-kursen som hålls i mars
kommer vi i år även hålla distriktets årsmöte söndag
den 25 mars, kl. 15-17 i Fjällnora Friluftsområde.
Information och inbjudan kommer att läggas ut på
SPHK’s hemsida, samt SPHK Mälardalens Facebook-sida, så håll utkik. Vi hoppas givetvis på att få
se många av er medlemmar på plats!
Med det nya årets ingång närmar vi oss också den
årliga SPHK-utställningen i Ånnaboda. Vi hoppas
på lika härligt väder detta år som under 2017, med
många vackra polarhundar att vila ögonen på.
Glöm nu inte att hålla er uppdaterade via SPHK:s
hemsida och Facebook. Vi lägger löpande ut information kring aktiviteter och annat kul som dyker
upp under årets lopp. God fortsättning på det nya
året och såklart, en spark i baken till alla er som är
ute på tävlingsbanorna med era hundar de närmsta
månaderna!
Kära medlemmar, ha nu en härlig vinter med era fyrbenta vänner!
Nicole, suppleant
SPHK Mälardalen
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Deltagare på SPHK Mälardalens Grönt kort-kurs i Fjällnora, den 11-12 november 2017.
[Foto: Nicole Fhors]

KALLELSE!
SPHK’s distrikt Mälardalen kallar till årsmöte.
Plats: Fjällnora Friluftsområde, Uppsala
Datum: 25/3- 2018
Tid: kl. 15:00
På dagordningen: ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner ska skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare:
Eva Zandstra, Granitvägen 8, 725 94 tillhanda senast 1/3- 2018.
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Mälardalen inbjuder till officiell utställning den 10 maj

Det goda hundägarskapet från desperation till inspiration

Plats: Ånnaboda

INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING MED PRAKTISK TRÄNING

Utställning för renrasiga polarhundar torsdagen den 10 maj.
Samojedhund, grönlandshund och alaskan malamute döms av Ewa Widstrand.
Siberian husky döms av Annica Uppström.
Anmälan
Skriftlig anmälan görs på SKK’s anmälningsblankett (länk finns från sphk.se
eller direkt på skk.se), sändes per post eller e-mail till: Heléne Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna, helene.wrnr@gmail.com
Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, annars får du
kontrollera att anmälan kommit fram.
Vid övriga upplysningar kan du även kontakta:
Jeanette Engström Edlund: 073-5338160
Anmälningsavgift
Valpklass 4-6 mån/6-9 mån
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen-, championklass
Veteranklass 8-10 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass

150 kr
320 kr
280 kr
GRATIS
150 kr

Anmälan ska vara oss tillhanda: 2018-04-19.
Betalning till BG: 171-5788, SPHK Mälardalen
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2018-04-26 mot extra avgift på 100kr per
hund. Alla anmälningar är bindande.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKKs regelverk.
Varmt välkomna!
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Lördagen den 7 april klockan 12.00-15.00 i Upplands Väsbys hundhall
Föreläsare Mervi Kärki
Föreläsning – allt från utfall till att rymma iväg
Vill du förstå VARFÖR din hund gör som den gör och VAD du kan göra när situationer uppstår i er vardag? Att leva med hund är underbart men det kan också
vara stressigt och känslan av maktlöshet kan infinna sig. Många hundägare som
kontaktar mig berättar land annat om problem som:
• Överdrivet skällande
• Drar i kopplet eller tvärtom, vägrar att gå ut med dig
• Piper/gnäller vandrar i det egna hemmet, svårt att varva ner
• Överdrivet hoppig mot besökare, mötande människor m.m.
• Utfall mot andra hundar/människor/joggare/skateboards/bilar
• Separationsproblem, hunden har svårt att vara ensam hemma
• Rymmer iväg, lyssnar inte på inkallning
Med kunskap om hundens språk så hjälper det dig att utvecklas i rätt riktning
om du har en hyperaktiv, aggressiv, reserverad, osäker eller stressad hund. Det är
en livsstil, ett förhållningsätt – ingen quick fix! Tips: Ta med familjemedlemmar
så ni alla får samma information. Då blir det lättare att samarbeta hemma.
Mer information hittar du på Hundinspirations hemsida http://hundinspiration.se.
Välkommen att anmäla till denna spännande eftermiddag till ylva.runeskjold@
spray.se.
I anmälan anger du namn, telefonnummer och mejladress samt vad du önskar få
hjälp med.
Det finns 30 platser och anmälan är bindande. Kostnad 250:- per person för
medlemmar och 300:- för icke-medlemmar.
Anmälan tillhanda senast 23 mars.
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SPHK GD inbjuder till officiell utställning för alaskan
malamute, grönlandshund, samojedhund och
siberian husky i

Orsa SÖNDAG 8 april 2018
Domare: Siberian husky & grönlandshund: Christina Bjerstedt Ohlsson;
samojedhund, alaskan malamute och evt siberian husky: Sonny Ström

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Krister Mattsson, Ljusne 072-725 94 01
ordforande.gd@sphk.se

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

Karin Kundwall, Borlänge 076-848 09 48
klalarin@live.se
Kim Cerny, Järbo
kim@varghvites.com 076-204 88 24

Suppleanter

Jessica Cerny, Järbo
jessica@varghvites.com 073-628 09 79
Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

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

Årsmöte
SPHK Gävledala
7:e april 19.00-20.45
Orsa bowling
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[Foto: Camilla Nyström]

Vi inom Gävledala har under en längre period planerat för en meriteringshelg för de polara B-hundsraserna då vi har känt att dessa under några år har
hamnat i bakgrunden i distriktets arbete. 2018 hade
vi därför tänkt att baka ihop allt till en helg med meriteringar, årsmöte och utställning. I skrivande stund
har SPHK satt stopp för detta men jag hoppas att vi
har hittat en lösning när detta trycks.
Om vi lyckas hitta en lösning kommer vi behöva
funktionärer till både meritering och utställning om
någon är intresserad.
Vi får ofta höra att rasklubbarna har fler aktiviteter än vad vi i distrikten har. Detta kan bero på att
rasklubbarna har möjlighet att göra aktiviteter för
en ras och välja om de vill bjuda in någon annan
ras. Distrikten ska erbjuda aktiviteter för alla raser
och enligt det senaste beslutet får vi inte arrangera
meriterings tillfälle till en, två eller tre raser utan vi
måste göra ett arrangemang för alla raser. Tanken
är bra men arrangemangen kommer bli så stora
att meriteringstillfällena troligen kommer bli färre
i framtiden. Rasklubbarna kommer att bli tvungna
att förlita sig på tävlingar utanför SPHK till meriteringar. Till dessa kommer de att få skicka personal
som sköter meriteringsbiten samt stå för alla kostnader själva

Anmälningsavgift:
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)
180 SEK
Vuxna hundar
350 SEK
Veteranklass 8-10år
180 SEK
Veteranklass (över 10 år)
gratis
Flerhundsrabatt: Från och med tredje hund betalar man 180 SEK per
hund.
Anmälan till utställningen

E-post till ylajarvis@gmail.com eller post till Malin Sundin Grindal. Näset 2.
79492 Orsa
Använd utställningsblanketten som finns på http://sphk.se/download/sphk/blanketter/tavlingsanmalan-t2.pdf

Sista anmälnings-/betalningsdag 2018-03-10
Betalas till SPHK Gävle Dalas plusgiro 93 24 27 -8
Observera att det är aprilväder som gäller.

- Krister
Polarhunden 1/2018
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Mellandragsträffen Koppången
SPHK Gävle Dala anordnade en träff på snösäkra Koppången tre mil norr om Orsa
den 30/12. Fokus på träffen var att ha trevligt och få träna på att tävla. Vi hade 17
startande ekipage av varierande erfarenhet och målsättning. Vi hade hela åtta olika
raser på startlinjen och de flesta valde att köra släde, men även lina och pulka.
På grund av de stora mängder snö som fallit så flyttades start och målområdet till
naturreservatets parkering 2 km söder om hundstugan. Det blev lyckat även om banan då fick mer höjdmeter än annars. Alla körde samma bana som var ca. 7 km lång.
Startordningen lottades inom grupperna och när de tävlande kom till sekretariatet
fick de själva dra lott om vilken nummerlapp och starttid de fick. Istället för prisutdelning så bjöd klubben alla tävlande på hamburgare när nummerlapp lämnades åter.
Kort sagt en trevlig tävlingsträff som tävlingsdagen bara krävde tre funktionärer (En
domare som även skötte starten, en i målet och en vid grillen). Stort tack till Per Ax,
Gösta Karlberg, Erik Sundin och Malin Sundin Grindal för förstklassigt jobb med
spåren.
//Styrelsen Gävle Dala

AKTIVITETSHELG I ORSA
6-7-8 APRIL 2018
• Dagprov 60
• Dagprov 10
• Årsmöte för SPHK Gävle Dala
• Officiell utställning
VARMT VÄLKOMNA
http//sphk.se/gavle-dala/

Vi har allt för drag.
SELAR • SALVA •SOCKOR• DRAGLINOR

Grönkortutbildning
I maj kommer Gävledala ha en gröntkortutbildning i Söderhamn.
Pris: 500:- för medlemmar i Gävledala, övriga 600:Mer info på hemsidan och facebook
Anmälan skickas till: anmalan.gd@sphk.se

www.haromi.se 08-653 13 00
14
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Frågor skickas till: nattfrostens@gmail.com
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Så har 2018 dragit igång, flertalet tävlingar och
meriteringstillfällen har gått av stapeln runt om i
landet och även i vårt distrikt har vi nu då tidningen tryckts hållit Klubbmästerskapet i Gafsele 1314 januari och Nordic Open/Polarmästerskapen i
Sveg 2-4 februari. Nu hade tidningen manusstopp
före Nordic Open hade varit så en liten rapport om
den kommer i nästa nummer...
www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Annica Andersson
Rettigsvägen 7, 843 31 Bräcke

Sekreterare / Ledamot

Magnus Eklund Engvall
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå

Kassör / Ledamot

Jan-Olof Högström
Arklo 135, 860 40 Indal

Ledamot

Frida Brändström
Fårskäret 247, 914 91 Nordmaling

Ledamot

Camilla Eklund Engvall
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå

1:e Suppleant / Vice ordförande

Alf Hallén
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson
Rettigsvägen 7, 843 31 Bräcke

Revisor

Jan Nordlöf
Tängtorpet 224, 836 95 Ås
Lars Åke Lindström, 070-593 58 05

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen
Kristen Snyder

Årsmötet håller vi som ni ser i annonsen den 24/32018 i Bräcke. Vi tänkte hitta på lite trevligheter i
anslutning till denna träff och hoppas ju givetvis
att ni vill komma och ha en trevlig stund tillsammans med oss, håll utkik på Facebook och vår
hemsidan för mer information.
Vi planerar mer trevligheter då barmarkssäsongen
närmar sig: köpa valpkurs, valpkurs, vardagslydnadskurs, aktiveringskurs, dragkurs m.m. Vår förhoppning är ju att ni medlemmar ska känna att
ni vill delta och lära känna varandra och alla fina
polarhundar som finns i distriktet.
Så tveka aldrig att höra av er om ni har tips och
idéer om kurser, föreläsningar, träffar eller annat
ni kan tänkas vilja ha så ska vi göra vad vi kan för
att få till stånd en del aktiviteter.Våra polarhundar
är ju fantastiskt anpassningsbara individer överlag
och det vill vi gärna få dela tillsammans med er.
Så vi hälsar 2018 välkommen och siktar på ett
härligt år med massa aktiviteter för oss och våra
hundar.
Mvh
Styrelsen i SPHK Nedre Norra

VI BJUDER IN TILL ÅRSMÖTE
NÄR? Lördag 24/3 - 2018 Klockan 12:00
VAR? Folkets Hus, Bräcke
Vägbeskrivning kommer att finnas på vår hemsida.
Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i PDF-format på vår hemsida.
För miljöns skull ber vi er själva skriva ut eller spara dem
på medhavd telefon, läsplatta eller dator etc.
Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftligt ha inkommit till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte hålls.
De skall skickas till vår sekreterare:
Magnus Eklund Engvall, Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå
E-post: sekreterare.nn@sphk.se
Frågor och funderingar innan mötet?
Ta kontakt med vår ordförande Annica Andersson
070- 272 53 12 eller per e-post: kymcanis@gmail.com

Varmt välkomna!

Valberedning
Vakant

Eveline Koch
Raftälven 228, 830 60 Föllinge
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Klubbmästerskap i Gafsele 13-14/1-2018

November Dogshow

Så har vi haft säsongens första tävling för vårt distrikt, WSA-VM-kval och Klubbmästerskap en så kallat öppen tävling där även A-hundar fick delta.

OFFICIELL HUNDUTSTÄLLNING
11/11 2017
Sollefteå Ridhus, Sollefteå

Vi hade turen att få låna riktigt bra banor av Gafsele Slädhundsklubb, vilka även
ställde upp med några funktionärer tillsammans med Lag 42 Team Sollefteå och givetvis några egna medlemmar. Utan er vore inget av detta möjligt, så stort tack!!!
I strålande väder men drygt 25 gradig kyla så fick deltagarna verkligen känna på norrländsk vinter då den biter ordentligt i kinderna. Men med gott humör och lyckliga
hundar i lina och spann så hade de allra flesta en trevlig tävlingshelg kylan till trots...
Samtliga resultat ligger på vår hemsida för den nyfikne. Tack alla ni som deltog.

Klubbmästare i SPHK NN 2018:

En råkylig novemberdag bar det till, årets officiella utställning inom SPHK Nedre Norra,
vi höll till i ett ridhus i Sollefteå och domare var Ewa Widstrand. Totalt var det 6 alaskan
malamute, 3 grönlandshundar, 7 samojedhundar och 39 siberian husky anmälda. Nytt för
i år var att vi samtidigt höll en inofficiell utställning för alla andra SKK-godkända raser
där domare var Maria Hellström.
Vi vill tacka våra domare, ringsekreterare och givetvis alla deltagare som kom och visade
upp sina fina hundar, vi vill även tacka våra funktionärer som gjorde ett ovärderligt jobb,
vi vill också tacka våra sponsorer som bidrog till ett fint prisbord och en eloge till Svedea
som kom ut och hade en liten monter på plats. Fikaförsäljningen var också flitigt besökt
och det är vi glada för.
Vi hade en trevlig dag och många trevliga samtal och meddelanden har kommit in efteråt
vilket givetvis känns väldigt roligt och ger kraft för att ta tag i årets utställningar.

Sp2K Lucas Ramberg
Sp2 Tova-Liza Willenfeldt
Sp4C Sofia Ericsson
Sp4B Kirsten Poulsen
Sp6C Camilla Eklund Engvall

BEST IN SHOW
BIS 1. Bjellakis Dolce Gabbana (Samojedhund)
BIS 2. SEUCH NOUCH SE V-16 Snowstreams Magnolia Lilliflora (Siberian husky)
BIS 3. NORDUCH SE(POLAR)CH Night Trail Magical Mystery Journey (Alaskan malamute)
BIS 4. Nattfrostens Öi Verner (Grönlandshund)

Stort grattis till era framgångar!!!
Hoppas vi ses nästa år igen.

Mikki Travar, 2016. [Foto: Louis Liljedahl]

BIS BRUKSMERITERAD
1. NORDUCH SE(POLAR)CH Night Trail Magical Mystery Journey (Alaskan malamute)
2. SEUCH NOUCH SE V-16 Snowstreams Magnolia Lilliflora (Siberian husky)
3. RLD N RLD F SEUCH Svartisens Diva (Samojedhund)
BIS VETERAN
1. CIB NORDUCH SE(POLAR)CH SE V-16 Snowstreams Inachis Io (Siberian husky)
2. NORD UCH SE(POLAR)CH Night Trail Magical Mystery Journey (Alaskan malamute)
BIS UPPFÖDARGRUPP
1. Kennel LAPICUM, Siberian husky
2. Kennel NIGHT TRAIL, Alaskan malamute.
BIS VALP 2 (6-9 månader)
1. Clark Nukka De Lobo Arctic Snow (Alaskan malamute)
2. Aatelinas Peps Boom Chocolatta (Samojedhund)
3. Coastrunner's Dacabe Nordmann (Siberian husky)
BIS valp 1 (4-6 mån)
1. Shejrix Tissla Tassare (Siberian husky)
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VALBEREDNING
Jag har varit aktiv i föreningar i runt trettio år nu. Jag har suttit som suppleant, ledamot, sekreterare och ordförande i många styrelser under den tiden.
Detta har gällt allt från små föreningar med runt 30 medlemmar till större föreningar
med flera hundra medlemmar. Jag har skolats in i föreningslivet av gamla föreningsrävar,
och har under mina akvtiva föreningsår blivit en god medlare och lärt mig att se fördelen
med bredd och många individer. (vilket faktiskt är en bra sanning att ta till i avel med)
Jag har även varit med i valberedningar under massor av år i flera föreningar. Detta
uppdrag har jag alltid tagit på största allvar. Då det precis är årsmötestider, tänkte jag
komma med några tankar till andra som är i min sits. Vi som tappert jobbar på att få
ihop en fungerande styrelse till vår rasklubb eller vårt distrikt.

www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

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

Ibland finns det för många engagerade som vill sitta med i en styrelse. Detta är ett
lyxproblem, och händer alltför sällan. Tyvärr är ideella föreningar lite ute, så det blir
svårare och svårare att fylla styrelser och sakposter. Många får via sociala medier den
kontakt och hjälp de annars fått via en förening. Att vara med i en förening för att
kunna tävla kan vara en sak, men att vara med och jobba bakom kulisserna, kan vara
svårt att förstå vitsen med. Kanske ses det som något andra får fixa. Kanske tror man
att man inte har något att tillföra.

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

Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com
Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com

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

Suppleant

Sofie Grahn,
fie.grahn@gmail.com

Suppleant

Petter Larsson,
Petter.larsson@hotmail.com

Valberedning
Olga Widén,
Johanna Burström
johannabrannstrom@hotmail.com

Ratchel i årets första snö. [Foto: Nicole Fhors, Raxeira’s]

Kallelse till SPHK Övre norras årsmöte
SPHK Övre Norra inbjuder alla medlemmar till
årsmöte tisdagen den 13/3- 2018 kl. 18.15
Plats: Böleskolan. Lillmoravägen 11, 941 91
Piteå
Möteshandlingar kommer att finnas på vår
Hemsidan senast 2 veckor innan.
Anmälan av motioner och övriga ärenden skall
skriftligt ha inkommit till styrelsen senast
13 februari. Skickas till sekreterare Boel Malmström e-post sekreterare.on@sphk.se
Klubben kommer bjuda på fika.
Varmt välkommen!
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Jag försöker att alltid få till en bra bredd i en styrelse. Helst ska det ju överlappa, så
att det är några kvar från sittande styrelse, och någon ny engagerad individ med nytänk och initiativ som tillkommer. En spridning i både ålder och kön ger en hälsosam
mix och olika synvinklar. Rör det sig som här om en förening för djur, tänker jag även
på att få till en bredd när det gäller detta. Att få med någon uppfödare, någon som
“bara” är ägare, både gamla rävar och nya. Jag tar även hänsyn till olika aktiviteter.
På våra polarhundar vill jag tex inte bara ha med både uppfödare och ägare, utan
nån som brinner för utställning, nån som sätter meritering högt, någon som tävlar
samt gärna någon som nöjer sig med att ha goda turkamrater.Det vikiga är att alla
brinner för rasen! När det kommer till distrikten, så vill jag ha allt detta, men även en
spridning på alla fyra raserna. Det blir ett redigt pusslande, men det brukar gå. Ju mer
bredd man får, desto troligare är det att styrelsen får en bredd och olika synvinklar att
se på saker, så att de bäst representerar medlemmarna i sin förening. Jag kan leta upp
någon som inte varit aktiv på något år, vända mig till en ny medlem med sin första
unga polarhund. Sedan övertalar jag dem att deras syn är intressant för vår förening.
Tänk er att styrelsen formar en ring. I mitten av ringen står en hund. Vissa ser den
bakifrån, vissa från sidan, andra framifrån. Någon står och ser den lite uppifrån, en
annan sitter och en tredje ligger och ser den underifrån. Alla ser den från olika vinklar
och med sina ögon. Beskriver de hunden blir det så klart olika, men har alla rätt, de
ser den bara från sin unika synvinkel. Om alla hjälps åt, får de fram en riktigt bra
helhetsbild av hunden.
Lycka till, mina med-valberedare! Hoppas ni får ihop fina styrelser med bredd och
engagemang!
Elin Mattsson, Nattfrostens kennel, samt valberedare
Polarhunden 1/2018
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Berikning, högmotiverande beteenden hos hunden
Text: Nicole Fhors, Raxeira’s
Berikning är ett ämne som tidigt i mitt polarhundägarskap fångade mitt
intresse. Tidigare hade jag bara hört om det i samband med djurparker
där ämnet varit en mycket stor resurs inom beteendeforskning, men berikning för hundar, det hade jag inte hört talas så mycket om. Idag är
det ett utav de mest intressanta ämnen jag vet och ett som ofta upptar
mina tankar.
När jag planerar våra hundgårdar lägger
jag ned väldigt mycket tanke och energi
på att skapa intressanta miljöer för hundarna. Att en hundgård ska vara miljöberikad står faktiskt även i Jordbruksverkets bestämmelser idag. Det gäller
framförallt när hundarna bor i hundgård
mer permanent och det är lite öppet för
tolkning vad man menar med just miljöberikning och i vilken grad det ska finnas.

Själva begreppet berikning handlar om
det vi idag genom forskning vet om djurs
behov av att få utlopp för sina medfödda,
naturliga beteenden. Grundtanken är att
skapa stimulerande miljöer och möjligheter för djuren - i det här fallet hundarna

För den som aldrig hört begreppet tidigare är det säkert ganska luddigt. Så vad
är då berikning egentligen för någonting?
För några år sedan hade jag ingen aning
om vad det innebar och trodde nog det
var synonymt med aktivering, men ju
mer jag lärt mig om skillnaderna, desto
större fördelar ser jag med att lägga krut
på att finna vägar att berika hundarnas
vardag. Idag försjunker jag ofta i tankar
när jag iakttar hundarna lite på avstånd.
Vad gör dom när de "bara" är hundar
oberoende av mig? Hur kan jag skapa
miljöer och situationer som gör deras liv
rikare? Som främjar deras naturliga beteenden och ger mental såväl som fysisk
stimulans? Hur kan jag se till att de får
utlopp för dessa beteenden även när jag
inte är med dom, så att deras vardag blir
intressant även när jag är på jobbet och
inte fysiskt närvarande?
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Ratchel har alltid älskat området kring dammen
här hemma. Det är populärt att balansera på
stenarna, leka tafatt i buskagen och vila i skuggan. Numera är dammen tömd och istället har
den blivit en ypperlig sänka att gräva i, tycker
hundarna.

- att få utlopp för sina medfödda, instinktiva beteenden på ett så naturligt sätt
som möjligt. Högmotiverade beteenden
är alltså medfödda beteenden. Men inte
vilka som helst utan dessa beteenden är
såpass viktiga och essentiella för hunden
att de faktiskt kan må riktigt dåligt av att
inte få utlopp för dom. Det är beteenden
som har med själva kärnan i hunden att
göra - alltså ingenting man som ägare
egentligen kan välja om det är viktigt för
hunden eller inte. Det bara är det.
När en hund inte får utlopp för sina högmotiverade beteenden via sin vardag så
kommer den så småningom att lösa saken på egen hand. I de allra flesta fall
börjar det då dyka upp beteenden i fel
situationer. Det är det som vi hundägare
ofta kallar för "problembeteenden". För
att de i våra, alltså människans, ögon inte
är önskvärda. Det kan handla om vallhunden som plötsligt börjar valla allt
ifrån bilar till skuggor, den arbetslösa
huskyn som tuggar sönder inredning och
sliter frenetiskt i kopplet eller jakthunden
som sticker på egna jaktturer så fort den
får chansen - under allt annat än kontrollerade former. Dessa är väldigt stereotypa
exempel, det är jag medveten om, men de
är vanliga. Även hos vanliga sällskapshundar. Det kan faktiskt gå så långt att
en hund som inte får utlopp för sina högmotiverade beteenden börjar utveckla
olika former av tvångsbeteenden och/
eller drabbas av stressrelaterad ohälsa;
maniskt vankande, flanksugning, slickdermatit, magsår... Ja, de kan faktiskt bli
sjuka. På riktigt.
Det spelar alltså ingen roll vad för hund
det är eller hur den lever - alla hundar
behöver utlopp för sina naturliga drifter. Sällskapshunden, hundgårdshunden,
tjänstehunden, den stora malamuten,
krulliga lagotton, den lilla chihuahuan

Alla hundar mår bra av berikning.

och allt däremellan. Det kan däremot
skilja sig mellan raser, kön och individer
vad gäller vilken typ av berikning som är
mest relevant - med andra ord vilka beteenden som är mest betydelsefulla för den.
Så hur går man då till väga för att berika
sin hunds liv?
I huvudsak kan vi berika våra hundar på
två olika vis; via oss själva (hundägaren)
eller via miljön den lever i. Aktiviteter
såsom jaktträning, vallning, spår, vissa
bruksgrenar och dragträning är ett exempel på det förstnämnda. Det vill säga
berikning som tillförs då hundägaren
direkt är med och agerar. Vissa former
av berikning gränsar således till det vi
ibland kallar för "aktivering" - för att
hunden genom aktiviteten får utlopp för
ett högmotiverat beteende. Men där är
skillnad mellan de två begreppen, mellan
aktivering och berikning - något jag får
återkomma till i ett separat inlägg. Det
viktiga med berikning är dock inte vad
vi människor upplever eller kallar det,
utan vad hunden ifråga får utlopp för
och upplever.
Polarhunden 1/2018
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ka individer tenderar att ha olika stora
behov av olika aspekter. Vissa har exempelvis ett stort tuggbehov, medan hundar
med stor aptit ofta har ett stort sväljbehov, osv.

Födoberikning kan se ut på många olika sätt här är ett utav dom. Frukt o grönt till frukosten.

Att tillföra berikning via miljön innebär
istället att skapa förutsättningar för hundarna att utföra vissa givna beteenden
utan vår direkta medverkan. Skillnaden
med att berika genom hundarnas miljö
är att de i allra högsta grad helt själva
kan och får avgöra när och hur dessa
beteenden utförs. Valet är deras, men vi
ger dom möjligheten. Många gånger är
det därför bland den bästa berikningen,
eftersom det i störst mån liknar den situation där beteendet skulle komma i vilt
tillstånd och för att det hela tiden är på
hundens egna initiativ. För hunden är det
nämligen också viktigt att ha en känsla
av egenkontroll. Berikning ska alltså heller inte skapa en stress i hunden, utan
snarare tvärtom.
Men först av allt, för att överhuvudtaget
få till en bra berikning, behöver vi veta
vad våra hundars högmotiverade beteenden är för några:
Ätbeteenden
Ätbeteenden innebär alla slags beteenden
som är relaterade till föda. Exempelvis
tuggande, ätande, sorterande, sväljande,
smakande, gömma mat, söka mat... Oli-

24

Polarhunden 1/2018

Idag får de allra flesta hundarna sin mat
serverad i skål, en eller två gånger om dagen. Det är ofta samma mat, ex ett visst
torrfoder, varje dag vid samma tidpunkt
och inga större överraskningar. Den vilda
hunden lever knappast så. I det vilda söker och fångar hundarna själva sin föda.
De äter inte enbart kött utan rötter, bär
och mycket annat som de först måste
undersöka om det är ätbart eller inte. De
smakar, sliter, gnager, tuggar och sväljer
sin föda. De gräver ned den, gömmer den
och sparar den till senare.
Födoberikning är någonting som alla
hundar mår bra av, oberoende av ras. Av
hälsoskäl är det kanske bäst att inte mixtra för mycket med innehållet av hundens
mat då magarna inte alltid tål det, men
det finns oändligt många och enkla sätt
att göra födan mer intressant för hunden.
Även för den som är kräsen!
Exempel:
• Fodersök - strö ut/göm maten och låt
hunden leta upp det. Vill man försvåra så kan man sprida det i högt gräs, i
snön, över en lurvig matta eller varför
inte gömma det i trädens bark?
• Överraskningar i matskålen som hunden själv får undersöka och sortera ut.
T.ex. frukt, grönsaker, matrester, ett
kokt ägg, en pinne (nepp, det behöver
faktiskt inte vara ätbart)... Det viktiga
är inte att den äter upp det nya inslaget, utan att den får undersöka och
sortera.
• Göm maten i en Kong, PET-flaska,
kartong eller något annat där hunden
får slita och greja för att få sin mat.

• Ben och andra tuggisar ger hunden utlopp för tugg- och slitbehovet.
• Låt hunden gömma sina ätbara skatter o ta fram dom senare (om möjligt).
Jaktbeteenden
Jaktbeteendet handlar inte bara om själva jakten i sig, utan om alla de beteenden
som på olika vis är kopplade till jakten.
D.v.s. välja ut, spåra, söka och lokalisera
bytet. Smyga, valla, springa, anfalla, gripa och döda. Även bära, slita och tugga,
gömma och försvara. Bland annat. Ni
märker kanske också att det på sätt och
vis angränsar till ätbeteenden?
Det finns oändligt många beteenden här
att välja på och som man kan skapa fantastiska förutsättningar för hunden att få
utlopp för. När det kommer till jaktberikning handlar det därför ofta om att klura
ut vad just individen och rasen har störst
behov av. Den här typen av berikning är
t.ex. väldigt enkel när det kommer till polarhundar - de har nämligen i princip alla
dessa beteenden kvar. Man brukar tala
om att de har hela "jaktkoden". Fågelhundarna däremot är ofta i större behov
av apporteringen och vallhundar följer
ofta hela jaktkedjan men utan att greppa/döda sina byten. Men alla raser har
jaktbeteenden kvar, bara mer eller mindre mycket. Därför är också alla sorters
hundar i behov av jaktberikning, men på
olika vis. Med lite efterforskning kring
sin ras och observationer av individen är
det ofta ganska enkelt att sen finna ut hur
man ska gå till väga.
Exempel:
• Jakt, apportering, vallning, dragträning (bygger i stort på jaktinstinkten),
lure coursing är alla exempel på berikning som tillförs via människan i olika
grad.

Den hängande gottestubben i hundgården erbjuder rörelse-, jakt- och födoberikning allt i ett.

• Spår - särskilt blod-/viltspår är en fantastisk jaktberikning.
• Pipleksaker att fånga, tugga på och
"döda". Att de dessutom låter som
döende djur ökar berikningen.
• Djurhudar/fällar att slita och dra i. Eller varför inte hänga upp en nötnacke
i trädet som hunden själv får upptäcka
att den finns där och sen slita och
kämpa för att fånga och "fälla" det?
En mycket uppskattad variant härhemma.
• Jakt- och kamplekar.
Revirbeteenden
Det här är ett behov som finns i mycket
högre grad hos vissa raser, t.ex. boskapshundar och gårdshundar. Det är ett beteende som helt sonika handlar om att
vakta, bevaka och undersöka sitt revir.
Att patrullera, med nosen kolla av och
Polarhunden 1/2018
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Vilobeteenden
Vilobeteenden tillgodoser man genom
att tillåta hunden dels få tillräckligt med
vila/sömn, men också genom att skapa
förutsättningar för en trygg, mysig och
lugn viloplats. Hur tycker din hund om
att vila? Öppet eller undangömt? Föredrar den att ligga högt upp, varmt eller
svalt? Här ingår egentligen även bobeteenden; många hundar uppskattar ett eget
litet krypin som är en trygg plats.

Sally roar sig ofta med att smyga på övriga
flockmedlemmarna. Rätt som det är attackerar
hon i ett försök att dra igång en skojig jaktlek.

även markera sitt revir hör också det till
berikande beteenden som hunden bör ges
tid och utrymme att göra. Man kan också
ge hunden utkiksplatser eller liggplatser
som ger dom översikt över territoriet. Eller varför inte intill ett fönster om man
bor i lägenhet, som ger hunden möjlighet
att spana över sina "ägor"?
Personligen har jag inga vakt- eller gårdshundar, men jag märker att även mina
huskies uppskattar sina utkiksplatser och
har ett visst behov av att ha koll på sitt
territorium. Eldar t.ex. använder flitigt
altanen där han får en bra översikt över
alla grannar och samtliga katter som envisas med att inkräkta på hans revir. Ratchel står ofta på bakbenen och kikar ut
genom staketet när någon rör sig nere på
vägen, tyst men uppmärksam. Men tydligast var kanske ändå Smella, som alltid
larmade med sitt hesa yl när någon gick
för nära vår uppfart. Den damen hade
stenkoll på sitt revir!
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Exempel:
• Halm, filtar och annat "bäddbart" är
utmärkt berikning för den individ som
tycker om att bädda, krafsa och snurra
runt innan de kommer till ro.
• Mysiga kojor och gömställen är bra
berikning för den hund som vill gå undan och vila.
• Insynskydd i hundgården för ökad
trygghetskänsla vid vila.
• Tillräckligt mycket sömn (hunden behöver generellt 12-18h sömn per dygn)
och återhämtning.
• Höga liggplatser för hunden som gillar
att ligga högt upp.
• "Fria zoner" - d.v.s. platser där hunden får vara ifred. Själv har jag alltid
filttränat mina hundar och sedan tagit med mig filtar när vi varit på vift.
Dessa filtar blir hundarnas "fria zon"
även på bortaplan där de kan välja att
lägga sig när de vill ha lite utrymme,
vilket alla som känner oss också får
lära sig att respektera.
Sociala beteenden
Att hunden är ett flockdjur är ingenting
nytt. De har således alla ett behov av att
få socialisera och samspela med andra
levande varelser. Extra viktigt att umgås
med andra hundar är det för ensamhunden. För trots att vi människor kanske

Här i flocken är de upphöjda ligg- och utkiksplatserna mycket flitigt använda.

räcker en god bit på vägen så kommer
vi aldrig kunna täcka hundens behov av
socialt samspel med sin egen art.
Social berikning har att göra med all
form av interaktion såsom lek, vårdande,
fostran, konflikthantering, kel och att
helt enkelt leva någon form av familjeliv.
Det handlar också om att få utveckla sitt
språk i umgänget med andra hundar och
att inte uteslutas ur flocken.
Yngelvårdsberikning är också viktigt.
Alla som någon gång haft dräktiga eller
skendräktiga tikar känner igen beteenden
som att de "boar sig", bäddar och förbereder sig inför rollen som mammor på
olika vis. Extra filtar att bädda med, halm,
kojor och dylikt ger dom möjlighet att få
utlopp för dessa beteenden. Skendräktiga
tikar kan få yngelvårdsberikning genom
att tillåtas adoptera mjukisdjur, strumpor
eller andra ”valpar” att ta hand om då
hon inte får några riktiga. Behovet finns
faktiskt även hos vuxna hanhundar. Att
låta dom få träffa valpar att leka med,

De olika halmbäddarna och kojorna är också
oerhört populära. Hundarna tycker det är rena
julafton varje gång de får ny halm i kojorna att
bädda med.

rå om och fostra kan vara en fantastisk
berikning för hanar - dessutom ges dom
möjlighet att utvecklas som individer. Eldar är ett tydligt exempel på en hanhund
som, trots att han varit väldigt osäker
socialt, växt enormt genom flockliv och
att få fostra yngre hundar. Även för Kit
är detta viktigt och han har en mycket
viktig roll som valpuppfostrare sedan
länge. Ofta kallar vi honom skämtsamt
för världens mest skendräktiga hane; han
lägger nämligen mycket av sin fritid på
att adoptera och omsorgsfullt vårda bollar, äpplen, diverse leksaker och andra
gosiga föremål.
Kroppsvårdsbeteenden
Alla hundar behöver få utlopp för beteenden som har med kroppsvård att göra
och det ingår litegrann i sociala beteenden. Att putsa, massera och tvätta sig
själva - och även andra - hör till det mest
naturliga. Liksom att klia sig, gnida sig
mot saker, göra hälsokollar på kompisarna, rulla sig på marken, bada i lera
Polarhunden 1/2018
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Att ta hand om familjen är viktigt för hunden
som art.

och sand... Låt dom få berikningen det
innebär att vårda sig själva och sin familj,
vare sig den familjen består av hundar,
människor eller andra djur.
Samarbetsbeteenden
Det är precis som det låter - att samarbeta är för många hundar oerhört viktigt. All form av aktivitet som innebär ett
samarbete mot ett gemensamt mål med
en annan hund/hundar och/eller människa är således ett sätt att få utlopp för
detta beteende och därför också ganska
lätt att tillgodose med tanke på att de
allra flesta hundar lever med åtminstone
en människa. Hundar som lever i en flock
samarbetar ofta vid till exempel lek och
jakt, men i en trygg flock även vid fostring av yngre hundar.
Brukshundar är exempel på hundar som
ofta har ett mycket stort behov av detta.
För att återigen ta polarhunden som exempel så finns det få saker som är så roligt
som att få springa tillsammans med sina
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Härliga flockliv.

kamrater i ett spann, mot ett gemensamt
mål. Dragträningen är således inte enbart
jaktberikning utan även samarbetsberikning. Och det räcker faktiskt inte där för
dragträningen täcker även nästa punkt:
Rörelsebeteenden
Alla hundar har ett behov av att röra sig.
Oavsett ras - allt ifrån den lilla chihuahuan till polarhunden. Rörelsebeteenden
innebär all form av rörelse; skritta, trava, galoppera, hoppa, gräva, balansera,
klättra, simma... Ja, ni förstår. Även om
alla sorters hundar behöver få utlopp för
dessa beteenden så finns det också raser
som har extra stort behov av vissa specifika beteenden.

Två grävtokiga tjejer samarbetar. Målet är knappast att göra matte tokig, utan snarare har de
funnit något de finner vara mycket stimulerande
och roligt. Att gräva är inte bara berikande för
hunden, det är också ett bra sätt att stärka
kroppens muskler.

Att arbeta i ett spann handlar i allra högsta
grad om att samarbeta med både kamrater och
matte/husse.

gårdar in. Det är egentligen oerhört lätt
att med lite kreativitet skapa levande miljöer där hundarna kan balansera, hoppa
och klättra på stockar, stenar och springa
på. Sandlådor eller andra möjligheter att
gräva är också bra berikning för hundar
som gärna gräver. Rastgårdar med en
mer "levande" miljö såsom t.ex. kuperad
terräng, buskage, stockar och stenar är
oftast att föredra framför en fyrkantig,
platt gräs- eller grusplan.

Nu när vi har benat ut vad hunden som
art har för högmotiverande beteenden vad ser du för beteenden extra ofta i din
hund? Hur kan du finna vägar att berika
livet för din fyrbenta vän? Vilka beteenden är viktiga för just honom/henne? Har
du egna idéer på skojig berikning som
inte nämns här?

I princip all form av rörelseberikning får
dagens hundar från människan genom
promenader, lösspring i olika terräng och
olika motionsformer. Men man kan också skapa förutsättningar för hunden att
få rörelseberikning hemmavid, via miljön. Här kommer hundgårdar och rastPolarhunden 1/2018
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Jag Robine. [Foto: Jenny Nars]

Tova-Liza Willenfeldt och Alexandra Sjöberg Laul. [Foto: Jenny Nars]

Team Vuaja

Text: Robine Guldbrandsson
”Team Vuaja bildades sommaren 2017 av Robine, grundaren till www.
vuaja.se. En hund och friluftslivsbutik på nätet - med gårdsbutik i Lofsdalen. Ordet Vuaja betyder ”köra” på samiska. Tova-Liza Willenfeldt är
precis det Vuaja står för, så henne ville jag få med. Hon tackade ja och
Team Vuaja började ta fart.

T.v.: Amanda Vikner. [Foto: Jenny Nars]

Jag vill tacka och hylla våra fantastiska
tjejer. Tova-Liza Willenfeld, Alexandra
Sjöberg Laul, Amanda Vikner, Annica
Korsby, Noomi Lundqvist, Nicole Fhors,
Linnea Lindmark, Lotte Halvorsen, Victoria Gideonsson, Hannah Eigentler
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Teamet består av 10 tjejer i olika åldrar,
med unika egenskaper och är från Sverige, Norge och Österrike. Tjejerna är
”handplockade” av en anledning. Team
Vuaja handlar om att stå emot och vara
sig själv, ha roligt och bra tillsammans
med hundarna. Med en förkärlek till djur
och natur, kan man säga.

HUNDSLÄDAR & TOLKBÄLTE

Team Vuaja finns på både Facebook och
Instagram. Häng gärna med på vår resa!”
Med vänlig hälsning Robine

För att bli bäst, behöver man bra förutsättningar. Jag vet precis hur det är att
starta som nybörjare i en sport - till att
kravla sig upp i placering. Därför är det
så viktigt för mig, att alla våra tjejer får
synas och vara delaktiga i det som rör
Vuaja.se och teamet. Att man stöttar och
finns där för varandra. Det är en fantastisk teamkänsla och det gör mig så otroligt glad!

Polaris
Polaris Tolkbälte

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

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

BORNS SNICKERI, RÄTTVIK

Gösta Karlberg 070-6214386
www.kallasgarden.se kallasgarden@telia.com
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Fånga dagen, natten och tillfället

Malamutens många ansikten

Text: Annica Andersson

Av Louis Liljedahl

Livet är skört och bräckligt och när som helst kan olyckan vara framme.
Under fjolåret avled 2 personer som varit mina Facebook-vänner under
lång tid. Den ena i en tragisk olycka och den andra p.g.a. sjukdom.

För de flesta av oss polarhundsmänniskor betyder säkert termen
’malamute’ hundrasen alaskan malamute. Om man däremot fördjupar
sig lite i Nordlandets historia, kommer man i kontakt med andra, olika
betydelser av termen. Med denna artikel vill jag visa att det ingalunda är
en rak, enkel väg att vandra, när man vill ta reda på hur hundlivet tedde
sig i Nordlandet för sisådär 150 år sedan. Istället finns det en massa
snåriga sidovägar, som kan vara nog så intressanta att traska in på.

Skador kan i vår sport/intresse drabba
både oss och hundarna. Ibland skador
för livet, andra gånger går det bra. Alla
gånger det händer blir tillvaron konstig
och den drabbade känner frustration,
sorg, ilska o.s.v. Jag bröt mitt knä i en
slädhundsolycka i januari och känner
mig desperat efter att få köra hund, jag
letar efter en permobil för att få kunna
vara självständig. Ja ni hör ju..
Alla de här sakerna har fått mig att tänka
och fundera på hur man som bäst tar tillvara på sitt liv. Jag har ingen mirakelmetod men jag har insett att jag är omgiven
av en mängd lysande älskvärda människor som finns där när man minst anar det.
Så jag känner att det bästa man kan göra
för att fånga dagen, natten och tillfället,
är att göra det tillsammans med alla de
fina människor du faktiskt har runt dig.
Även de människor som bara är en flyktig bekant över Facebook, dom fyller ditt
liv med någonting dom också.
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Bråka inte med varandra om småsaker.
Skäll inte på dina barn, fru, make, arbetskamrater. Ta ett djupt andetag och fundera om du kan formulera om det du vill
få fram. Skäll inte på dina djur, dom har
kanske inte förstått vad du menar.
Jag är rörd till tårar, ja jag gråter faktiskt,
över den värme och omtanke som finns
här och där. Folk som hjälper till att placera ut hundar, hjälper till på alla möjliga
sätt. Snälla var rädda om varandra och
era relationer. Var inte heller rädd för att
be om hjälp, det är inget skamligt i att
inte kunna själv.
Så fånga dagen, natten och tillfället. Lev
här och nu.
//Annica

Termen malamute kan betyda en hel del
olika saker, faktiskt. Om vi tar oss tillbaka ca. 150 år i tiden, kunde man i princip
dela upp hundarna i Nordamerikas norra
delar i ett antal hundtyper, nämligen inuiternas hund ofta kallad ’husky’, indianernas hund kallad ’geddie’, hundar från
Europa och Sibirien samt blandningar
av alla dessa. Men det var inte alltid att
de som gjorde observationerna hade så
mycket kunskap om hundar, så ibland
kunde det bli ordenligt fel när man berättade om dem.
Husky
Termen ’husky’ anses av vissa forskare
härstamma från urbefolkningen i Qué1. Inuithundar som ser ut att vara av
ursprungsstorlek. Alaska, 1890.

bec och Labrador i östra Kanada, där
Montagnais-indianernas
’ayaskimew’
(person som knyter en snösko), över
spanskan ’esquimao/esquimal’ till franska ’Esquimaux’, som på engelska ’Ehuskemay’ (1743) och ’hoskey’ (1830), och
på newfounlandsdialekt blev till ’Huskermaw’ som sen blev ’husky’ alltså betydande folkgruppen eskimåer (inuiter som
det heter idag). Slutligen kom termen
’husky’ att betyda eskimåhund (bild 1).
Det blev på engelska först ’Ehuskermay’
som slutligen blev ’husky’. Men det är
inte riktigt så enkelt med termen ’husky’
för den kom även sedan att omfatta även
icke-eskimåhundar (bild 2).
2. ”Spring, the Champion Huskie of the
Yukon.” Yukon, Kanada, 1899.
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för ’Malamuter’ (flera olika stavningar),
som de vita (felaktigt) uppfattade som en
stam. Termen ’malamute’ kunde också
betyda andra grupper, vilket jag har skrivet mer utförligt om i Polarhunden nr.1,
2017. Vissa av de s.k. malamuterna var
ledande handelsmän och for vida omkring, bl.a. långt in i landet uppför floderna. De hade täta kontakter framför allt
med indianer (främst atabaskaindianer)
men även med vita ända in i Yukon-territoriet i Kanada. Här låg f.ö. Klondike,
som ju var Guldruschens hjärtområde,
vilket kom att ha betydelse för namnförvirringen då det gällde hundarna.

3. Ursprungliga bildtexten lyder ’Malamuter’, men troligen är de mackenziehundar. Alaska 1930-talet.

Här är ett annat exempel på vad som
1906 kunde kallas ’husky’.
”Den vildsinte huskyn, vars vilda natur
påminner mer om vargens än malamutens, kommer från Mackenziefloden öster om Klippiga Bergen. Hans namn härstammar enligt somliga från namnet på
ett samhälle nära Mackenzieflodens mynning. Han är större än malamuten, men
liknar den senare i det varglika utseendet och byggnaden, förutom att huskyns
öronspetsar hänger framåt.”
Hunden som beskrivs kallas rättare för
’mackenzie river husky’, som var en
blandrashund mellan de infödda hundarna och stora europeiska hundar, som
pälshandelns folk skapade. Ett mer rättvisande namn är ’mackenziehunden’, då
den inte bara fanns längs själva floden
utan i hela Mackenzeiflodens bäcken,
vilket är ett enormt område. Bild 3 visar
ett spann som troligen är just ’macken-
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ziehundar’, men som i boken som bilden
finns i, kallas för ’malamuter’! Ytterliggare ett exempel på namnförvirringen.
Malamute
Den här termen är ännu lite lurigare att
bena ut. En individ av rasen alaskan malamute kallas naturligtvis för ’malamute’
eftersom termen ingår i rasnamnet. Men
den kan betyda mer, som vi just såg ovan.
Pälsjägare, guldgrävare och andra vita
kallade nämligen en större draghund generellt för ’malamute’. Några sa att termen syftade på en hund som malamuteinuiter hade, andra menade att malamuten härstammade från Yukonområdet.
Det senare påståendet är givetvis inte
korrekt.
I början av 1800-talet fanns det 10 grupper av inuiter i Alaska, som bodde vid
norra kusten av Kotzebue-sundet. De
talade en dialekt av Inupiaq som kallas
Malimiut, och dessa människor kallades

Under guldruschen mötte guldletare handelsmännens hundar, som kom både med
malamuteinuiter och atabaskaindianer.
Och då kunde de ibland se en lite större
hund än de indianhundar som de var vana
vid i dessa trakter. Visserligen var inuithunden aningen större än indianhunden,
så det kan ha varit normalstora inuithundar som kom från Alaskas västkust. Men
det kan också ha varit en något uppblandad variant av den ursprungliga inuithunden från Alaska, eftersom mycket tyder på att den ursprunglige inuithunden
var mindre. I slutet av 1800-talet var det
enligt samtida vittnesmål svårt att finna
något så när rena stammar av inhemska
hundar, inuit- såväl som indianhundar, i
Alaska. Bild 4 och 5 visar alaskainuiter
från förra sekelskiftet med hundar som
ser alltför stora och grova ut för att vara
ouppblandade. Just de malamuteinuiter,
som var välkända som drivna, duktiga
handelsmän, kunde nog ha haft nytta av
lite mer storväxta hundar, som kunde dra
tunga lass med handelsvaror, än de mindre hundar som de inuiter hade, som livnärde sig på traditionellt vis som jägare.
Bilderna 1, och 6 visar inuithundar i den
storlek, som jag tror mer överrensstämmer med den ursprungliga. Lägg också

4. Alaskainuit med sin hund, som ser lite för
stor ut för att vara ouppblandad. Alaska, 1907.

5. Inuiten Billy Natkusiak med sin hund Mike,
som verkar alldeles för stor ut för att vara
ouppblandad. M’Clure Strait, söder om Melville
Island, Northwest Territories. Kanada. 10e april,
1916.
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märke till på bilderna, att dessa inuithundar från Alaska, precis som inuithundarna i övriga Arktis, kunde ha vilken
färgteckning som helst.

6. Inuithundar som ser ut att vara av
ursprungsstorlek. St. Michael, Alaska, 1910.
7. Ursprunglig bildtext är ’Malamuter’,
vilket övre bilden nog visar, medan den
undre troligen är en mackenziehund. Alaska
1930-talet.

Andra malamuter
En författare skriver 1902 “Husky- eller malamutehundens ursprung är inte
säkert fastställt. Orden ‘husky’ och ‘malamute’ är verkligen synonyma…Ordet
‘malamute’ tycks helt enkelt vara namnet
på dessa djur i Alaska och på några ställen i Yukon, medan ‘husky’ är namnet
som man gett denna hund i norr, och som
är samma i hela Kanada.”
Det betyder, att det som somliga benämnde ’husky’ och ’malamute’ helt enkelt var
en och samma hund, vilken fanns i hela
Kanada och Alaska. Detta bekräftas av
andra hundkunniga människor från den
tiden.
En annan författare skriver: ”Den klass
av hund som används mest av den vanlige resenären skiljer sig från de stora huskyna. Dessa är mamelukerna (han skriver faktiskt så) eller den infödda ’indianhunden’.” Notera här att han skriver att
huskyna är större än malamuterna, samt
att malamuten är en indianhund! Troligen betyder ’husky’ här ’mackanziehund’
som ju var en blandrashund. Och i vissa
äldre källor kallas inuiterna för indianer.
Som vi ser, är det en enda röra då det
gäller nomenklaturen inte bara för hundarna i Nordlandet. Men förvirringen
fortsätter. Jag har en bok vars författare
var pälsjägare i Alaska på 1930-talet,
och på ett av fotografierna i boken ser
man hans spann av vad han benämner
malamuter (bild 3). Troligtvis rör det sig
här om ’mackenziehunden’ istället. Men
i samma bok kan man på andra fotografier se en annan typ av hund, som också

36

Polarhunden 1/2018

8. “The Native dog of
Klondike … the malamute.”
Los Angeles Herald 1905
March 5th

kallas malamute (bild 7). För mitt öga ser
den övre hunden på bild 7 mer ut som
en ’inuithund’ medan den undre som en
typisk blandrashund.
I en tidningsartikel från förra sekelskiftet
kan man läsa om ”Yukon-malamuten”
och i en annan om “… en ung sibirisk
malamute — den märkliga blandningen
mellan en varg och en hund.” Mer från
tidningsurklipp: “den infödda hunden
från Klondike...malamuten.” (bild 8.)
Journalisterna var, liksom de ofta är idag,
inte helt pålästa då det gällde det som de
rapporterade.
Fler vittnesmål
I dagstidningen New York Times kunde
man 1906 läsa: ”Det finns tre stora grupper av hundar i norr: den luriga medelstora malamuten, en varghund vars sluga
ansikte förvrängts i ett spydigt flin; den
vildsinta huskyn, också en varghund, ett
djur med ofantlig styrka och elaka anlag,
och ’den utifrån kommande hunden’.
Den sista gruppen omfattar alla hundar
som tagits till norr från civiliserade länder. Malamuterna har högst anseende
av de tre, och deras namn är så intimt
förknippat med inlandet, att när man hör
det ena, så tänker man på det andra (poetiskt uttryckt d.v.s. malamuten är synonym med inlandet). … dessa starka slädhundar kom ursprungligen från nedre
delen av Yukonområdet, och deras namn
enligt vad indianerna säger, härstammar
från ordet Malamoot, namnet på en eskimåstam som lever vid kusten av Berings

Sund, de första infödda som anses ha utvecklat slädhunden i Alaska.”
Att man skriver att malamuterna urpsrungligen kom från nedre Yukon-området, kan möjligen tolkas som att de vid
tidpunkten för skrivandet var annorlunda än ursprunget, d.v.s. en något större
hund än den ouppblandade inuithunden
från Alaska. I vilket fall, så stämmer det
ju att malamuterna kom från Alaskakusten.
I en bok från 1943 berättas om Klondike Mike och hans hundar när han var
i Dawson City före den stora ruschen
1898. ”Mike hade ett av de mest inspirerande spannen man kunde se i Dawsontrakten. Tre av hundarna var huskies och
tre malamuter, som betyder en blandning
mellan den infödda huskyn och någon av
de halvt dussin arbetsraser som tagits in
i området utifrån.” Citatet är ännu ett
exempel på vad som kunde kallas malamute, men som antingen var en blandrashund av allehanda slag, eller så kan
det ju också betyda att det verkligen var
malamuter, men då av den lite större typen, d.v.s. med lite ’nytt’ blod i sig.  
Jeffrey Dinsdale, hundhistoriker från
Vancouver Kanada, skriver 2014: “Termen Malamute användes först under
guldrushen i Klondike. Det verkar som
om den användes för att hänvisa till en
hund från norr som såg ’traditionell’ ut,
i motsats till en av de många hängörade hundarna som Jack London kallade
Polarhunden 1/2018
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

9. Atabaskaindianska med sitt barn och sina
indianhundar, s.k. ’geddies’. Okänd ort i Alaska
eller Kanada.

’Främlingar’. Under guldrushen verkar
termerna malamute och husky ha använts utbytbart, och de hade ingen anknytning till den hund som idag är känd
som alaskan malamute.   ...   Mahlemutfolkets hundar var verkligen inte annorlunda än de hundar som förknippas med
alla grupper inuiter längs Arktis kustlinje
och några få inlandsområden i Alaska,
Kanada och Grönland. Alaskan malamute, å andra sidan, är det namn som
getts till den människotillverkade rasen
av hund, som inte existerade förrän rasen
blev registrerad av den amerikanska kennelklubben 1935.”
Flera författare skriver att det ibland kunde vara svårt att skilja en inuithund från
en indianhund, vilket naturligtvis berodde
på att båda hundstammarna säkert också
blandades mer eller mindre, precis som
vad som hände med deras herrar, inuiter
och indianer. Bild 9 visar en atabaskakvinna med barn och indianhundar. Bild
10 visar en atabaskaman från Nulato,
som var ett viktigt centrum för handeln
mellan atabaskaindianer och inuiter från
1830-talet och framåt. Hundarna är typiska indianhundar, som för det otränade
ögat kanske säger inuithundar.
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10. Atabaskaindian med sina indianhundar.
Nulato, Yukonfloden, Alaska, 1906.

Många ansikten
Således, om man läser någon berättelse
från Kanada eller Alaska vid tiden för
guldrushen som benämner en hund ’malamute’, så vet man egentligen inte vad
som menades. Emellertid vet vi åtminstone vad det inte var, nämligen det som vi
idag kallar för alaskan malamute, eftersom en sådan hund inte fanns då. Alaskan malamute är ju en ras som är ’tillverkad’ av människan (och som renavlades
från hundar som lustigt nog huvudsakligen kom från östra Kanada), och den
blev som sagt inte till förrän 1935.
Som vi har sett, kunde termen ’malamute’ betyda i princip vad som helst, d.v.s.
allt ifrån den inhemska inuithunden från
Alaska, och som f.ö. i princip såg likadan
ut längs hela den arktiska kusten ända
fram till Grönland; någon av de inhemska indianhundarna, som ibland kunde
vara praktiskt taget oskiljaktiga från inuiternas hundar; och slutligen till någon av
de blandrashundar som översvämmade
Nordlandet vid tiden för guldruschen.
Och dessa sistnämnda kunde ju se ut hur
som helst! Hunden som i historien har
benämnts ’malamute’ har i sanning uppvisat många ansikten.

Övre Norra
Ann-Sofi Ahlbäck/Gunnarsbyn, Mia Jannasdotter/Boden
Nedre Norra
Petra Hultgren/Tavelsjö, Catharina Haarstad/Själevad, Linnéa Jelbring/Skellefteå,
Lisa Lindblom/Järpen, Ritva T Säberg/Ullånger, Gustav Enmark/Östersund, Robine
Guldbrandsson/Lofsdalen, Henrik Lövgren/Sörberge
Gävle Dala
Jacqueline Barendregt/Vansbro, Ann-Louise Kristoffersen/Älvdalen
Mälardalen
Erika Wallenberg/Sorlunda, Alexander Andersson/Märsta, Kent Eklund/Bålsta, Emil
Arvidsson/Vedevåg, Sandra Andersson/Ålberga, Liza Palmqvist/Tullinge, Michael
Zimmermann/Finneröja, Ida Pettersson/Lindesberg, Sandra Geurts Sandlöv/Tyresö,
Pär Krantz/Mullhyttan, Andreas Sannerman, Nacka
Västra
Malin Schälin/Alingsås, Gustav Svenhard/Alingsås, Jennie Johansson/Nol, Kristofer
Larsson/Stenstorp, Fredrik Söderberg Sjögren/Malmö, Ida Persson Wremert/Osby
Södra
Katrin Elm Blåholtz/Åstorp, Helena Vuorisalo Sanhueza/Motala, Michael Rolin/
Helsingborg, Viktor Ljunggren/Huskvarna, Jörgen Nilsson/Kristianstad, Linda
Allwood/Karlskrona
Ut och njut!

Du som vill bli medlem i SPHK gör så här:
Gå in på SPHK’s sida och titta under ”bli medlem” och gör detta online.
Snabbaste och enklaste sättet. Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.
Glöm inte att ändra din adress i god tid om Ni flyttar och gör detta online här:
https://www.skk.se/sv/medlem/Andra-dina-kontaktuppgifter/
Eva Lindberg/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till huskyglimtens@gmail.com
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Siberian Husky ägare enkät som gjordes feb-maj 2016

Av alla 316 som svarat på enkäten framkom att 96st är medlemmar i SPHK och
146st inte är medlemmar i SPHK, en del av de är enbart medlemmar i SKK och
76st är inte medlem vare sig i SKK eller SPHK. En skrämmande siffra då det
borde vara så att de flesta Siberian Husky ägare är medlemmar i SPHK och
därmed i Siberian Husky klubben.

Som man kan avläsa av diagrammet ovan så är det väldigt många som haft rasen
mindre än 10år, hela 73%. Mindre än 10% har haft rasen i mer än 15år. Vilket då
också kan avspeglas i kunskapen om rasen Siberian Husky.
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Det är också nästan 70% som har max 5st Siberian Huskys som kan ses i
diagrammet nedan, alltså många nya husky ägare med få hundar.

28,5% har svarat att de bedriver avel och föder upp Siberian Huskys, vilket kan
förklaras av att det är få med många hundar och många års erfarenhet av rasen.
En person som kanske äger max 5 hundar är inte så sannolik att också bedriva
avel.

Som man ser i diagrammet ovan så är det tyvärr övervägande del som inte
ställer ut sina hundar. Tyvärr därför att utställning är en kvalitéts bedömning
och avelsutvärdering av hunden.
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De ägare som tävlar tävlar generellt sett inte så många gånger per säsong som
kan utläsas i diagrammet ovan, störst andel ligger på 58,1% och 1-3 ggr.

Som kan avläsas i det övre diagrammet tävlar de flesta inte med sina Siberian
Huskys, vilket är synd. Dessutom har de som hållit på med rasen länge sett en
minskning av antalet startande på tävlingar, en notering gjord på tävlingar.
I det andra diagrammet kan man se att av de som tävlar är det störst andel
inom barmark 53%, en gren som vuxit enorm de senaste åren. Nästan jämlikt är
sprintdistans på släde med 52,1%. Minst andel har långdistans med 14%.
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På frågan om man använder Siberian Husky i yrkesmässig verksamhet svarade
hela 87,3% att de inte gör det. 6,3% svarade ja turistkörning och 6,3% svarade
ja annan verksamhet. Att det är så stor andel som svarat nej kan dels bero på
att få turistkörare har svarat på enkäten och dels för att det i enkäten
framkom att det är väldigt många med få hundar.
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Vad kan vi då dra för slutsatser av denna enkät?
Vi har sett att många äger få hundar och sysslar med barmark och har haft
rasen i få år. Tendensen ökar till att färre tävlar med sina hundar, samma gäller
utställningar. Väldigt positivt att ändå väldigt många kör drag i olika former fast
de ej tävlar eller kör turister.
Man kan summera att det är aktiva ägare då de flesta aktiverar sina huskysar på
ett eller flera sätt.
Barmark framkom vara den största tävlingsgrenen av de som tävlar, anledningen
kan vara att många med få hundar och som bor i landets delar med mindre eller
ingen snö alls har lättare för att tävla i barmark, skoj att de drar med sina
hundar ändå tycker vi.

Av stapeldiagrammet ovan kan man se att av de 20 som svarat ja på om de kör
turistkörningar med sina hundar så är det 14st som kör halvdags/heldagsturer,
10st kör fikaturer och endast 6st gör övernattnings turer med sina hundar och
turister.
På frågan om man aktiverar sin Siberian Husky på annat vis än tävling och
utställning så svarade otroligt många att de drar med sina hundar, vilket är jätte
positivt då detta är en draghundsras. Andra aktiviteter var bland annat:
●
●
●
●
●
●
●
●

Agiliy
Lydnad i alla former
Simträning
Spår och sök
Promenader
Mental träning/hjärngympa
Cykling
Canicross

Att det är färre som ställer ut sina hundar visade enkäten och en summering av
utställda hundar visar också på en minskad tendens de senaste åren. Kan det här
bero på att möjligheterna till CERT har minskat i och med de nya
utställningsreglerna? En bra fråga att ta upp till diskussion, för även om CERT
endast ska kunna tas av en draghund och således i bruksklass så bör klubben
arbeta för att fler ställer ut sina hundar så vi får en helhetsbedömning av
rasens kvalité utseendemässigt. Utseendet hör ju till mångt och mycket ihop
med hundens egenskaper inom drag också.
I enkäten framkom att det var fler som ej var medlemmar i SPHK än det var de
som är medlemmar. Det kan vara så att svaren påverkas av att några är
medlemmar i gruppen Siberian Husky Sverige på facebook, och att kanske inte
alla där har renrasiga Siberian Huskys. Och det kan förklara det höga antalet
som inte är medlemmar i SPHK.
Tyvärr framkom att många inte ens visste om att Siberian Husky klubben finns.
Hur ska vi nå ut till Siberian Husky ägare för att få med de i klubben, för att få
en fortsatt stabil ras med drag som huvudsyfte?
Vi som gjort enkäten tackar alla som svarat!
Charlie Lundberg, Matti Holmgren och Camilla Eklund Engvall

44

Polarhunden 1/2018

Polarhunden 1/2018

45

Hejsan!

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49
Skogvaktarvägen 15, 830 05 Järpen
ordforande.am@sphk.se

Vice ordförande

Therese Lindman, 0767-92 63 40
Grimsjö Björkelund, 567 91 Vaggeryd
lindmantess@gmail.com

Sekreterare

Amanda Vikner, 0730-80 17 19
Duvberg 233, 842 94 Sveg
sekreterare.am@sphk.se

Ledamot/Kassör

Ida Törnwall, 0730- 73 31 63
Kröcklinge 4, 731 95 Köping
tornwall@hotmail.se

Ledamot

Peter Hultgren, 0767-90 65 22
Österbacka 11, 922 67 Tavelsjö
peter.hultgren@umu.se

1: a Suppleant

Frida Björcman
Björnåsen, 524 96 Ljung
F.b@live.se

Just nu är vi mitt i säsongen och allt roligt som det
innebär. Jag hoppas att ni alla har en trevlig vinter
oavsett snötillgång. Även om malamutetassar gärna
springer på snö så finns det alltid möjlighet att hitta
på alternativ träning. Exempelvis barmarksdrag i alla
dess former, kanske med en cykel om det inte är för
halt eller ett däcksläpandes. Själv brukar jag passa på
och få lite dragträning när vi tar soporna till sophuset längre bort i byn. En gammal pulka med last blir
perfekt dragträning för många hundar. Klövjande är
också en bra sysselsättning för att tillgodose deras
behov.
Se bara till att du har rätt sele för rätt typ av drag och
att klövjeväskan sitter rätt.
Förutom sedvanliga Björnrundan och Rasspecialen
kommer klubben även i år att försöka få till en uppfödarträff. Så ”heads up” alla uppfödare, det är något
alla som sysslar med uppfödning av vår ras bör vara
med på.
Datum och innehåll för denna träff kommer på hemsidan.
Styrelsen kommer även att ha en arbetshelg för förtroendevalda, har du några tankar eller frågor som
du vill att styrelsen arbetar med dessa dagar, hör av
dig.

2: a Suppleant

Då jag efter årsmötet i februari kommer att tacka för
mig som styrelsemedlem så önskar jag kommande
styrelse och ordförande lycka till.

Meriteringssekreterare

Önskar er alla en fortsatt trevlig vinter och jag hoppas att vi ses där ute.

Lisa Lithammer, 0702-83 37 24
Vasagatan 40, 722 15 Västerås
lisa.lithammer@gmail.com

Michelle Ohlsson (se ordf.)

Med vänliga hälsningar Michelle Ohlsson ordförande SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
(i skrivande stund)
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Från vänster. BIR Bruks: Noatak’s Explorer Vitus Du Apatcha.
Uppfödare och ägare: Christer Afséer och Kristin Esseth.
BIM Bruks: Noatak’s The One And Only Shaszta.
Uppfödare och ägare: Christer Afséer och Kristin Esseth.

Malamutespecialen 2017
Helgen inleddes på fredagskvällen med ett medlemsmöte för dem som
hunnit ta sig till Gafsele. Det bjöds på smörgås och kaffe till mötet och
senare på kvällen var vi några tappra som gav oss ut i skogen och provkörde spåret som skulle användas på söndagens rasmästerskap i barmark.
Lördagen bjöd på fint utställningsväder
med några minusgrader och till största
delen blå himmel. Under ledning av domare Boo Lundström samt de två ringsekreterarna Maria Ragnarsson och Berit
Johansson flöt utställningen på bra och
vi fick se många fina malamuter. Totalt
hade vi 45 anmälda hundar. Efter utställ-

ningen höll Boo en föreläsning med lite
referat från dagen och lite smått och gott
kring sin syn på exteriörbedömning av en
arbetande ras som malamuten. Det fanns
även tid för frågor och reflektioner samt
en och annan anekdot från både föreläsare och åhörare.
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Från vänster. BIR: Mihakias Iceflower Jura. Uppfödare och ägare: Kirsten Poulsen
BIM: Tanana Red Quilaq. Uppfödare Edyta Langer. Ägare: Ida Törnwall

Bästa uppfödare: Kennel Mihakias, Kirsten Poulsen, Strömsund

Från vänster. BIR Veteran: Cahppes Chikuminuk. Ägare och Uppfödare: Henrik & Ann-Catrin Emanuelsson.
BIM Veteran: Uyak Kalamals Arapaho Ana. Uppfödare: Julie Kalamaja Ägare: Kirsten Poulsen

Championat: ”Noatak’s Explorer Vitus Du Apatcha” som fick Cert och därmed blev
Utställningschampion denna dagen.
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Bästa unghundstik
Från vänster. 1:a Mihakias Iceflower Jura. 2:a Mihakias Iceflower Skye, 3:a Cheenik’s Red Rock Axa,
4:a Mihakias Iceflower Islay.

Bästa Junior:
Från vänster 1:a Biisaiyowaq Tiqaani, 2:a Cheenik’s Redwood Quila,
3:a Team Snowquest’s Willow of Idita

Bästa Brukstik
Från vänster. 1:a Noatak’s The one and only Shaszta, 2:a Mihakias Great Lionhearts O’Nelly, 3:a
Cheya’s Saintline Runs to Cahppes, 4:a Terra Polar’s Extream Rössi

Lördagen avslutades med gemensam middag på Gafsele Hostel och hela middagen
ackompanjerades (till gästernas blandade
förtjusning och förfäran) av dansbandsoch schlagerdängor framförda på dragspel. Tänk vilka överraskningar man får
vara med om som arrangör. Trevligt verkade det flesta ha det i alla fall, dragspelsälskare eller ej.
På söndagens barmarksrace kom 10 st
tappra ekipage till start och även om det
för någon blev lite väl dramatiskt med
tappat hjul på vagnen så genomförde alla
ekipage tävlingen på ett fint sätt. Det var
tunga moln på himlen men inte förrän
de sista ekipagen kommit i mål kom de
första snöflingorna som senare övergick
i regn. Efter den avslutande städningen

av hembygdsgården hölls en storslagen
prisutdelningsceremoni för deltagarna i
barmarksracet och det bjöds på de hamburgare som fanns kvar efter lördagens
grillning.
Ett stort tack till alla som var med och
bidrog till 2017 års upplaga av Malamutespecialen! Vi ses väl igen på specialen
2018 i Vaggeryd 2-4 november?
Vi pennan tangentbordet,
Lisa Lithammer
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http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
Ordförande

Camilla Nyström, 073-651 18 18
Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta
ordforande.sam@sphk.se

[Foto: Camilla Nyström]

Vice ordförande

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

Hejsan :)

Ledamöter

I skrivande stund så jobbas det för fullt med slutspurten av förberedelserna inför Samojedernas stora
vintervecka. Även om mycket av arbetet vid denna
tid på året handlar om förberedelser för vinterträffen så jobbar vi också med översyn och utvärdering
av vårt RAS-dokument. Statistik och information
behöver uppdateras samt mål och strategier ses över
så de på ett bra sätt går att utvärdera och följa upp.

Anna Palmblad, 070-795 26 88
Hulta Lugnet, 511 99 Sätila
anna.palmblad1@gmail.com

Till nästa nummer hoppas vi kunna presentera mer
materiel kring vår vackra samojedhund. Reportage
från arrangemanget, info och diskussioner kring
RAS och mycket mer.

Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

I övrigt så önskar vi er alla en underbar vintersäsong.

Sekreterare

Emma Månsson, 073-421 97 11
Lillfjällvägen 4c, 831 72 Östersund
sekreterare.sam@sphk.se

Kassör

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

Monica Berglöf, 073-612 47 29
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd
monika_101@hotmail.com

Smilla med ben. [Foto: Louis Liljedahl]

Suppleanter

Lotta Johansson
lotta.d.johansson@gmail.com
Karin Olsson, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
musherkarin@gmail.com
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Siberian husky är med i projektet ”Hundras i Fokus”

Siberian husky

Under 2017 kommer ett antal hundraser att uppmärksammas lite extra på Svenska
Kennelklubbens annonsplats för valpar, Köpahund.se. Detta sker inom projektet
”Hundras i fokus”, vars syfte är att lyfta fram fördelarna med att köpa en rashund.
Projektets bakgrund
Bakom ”Hundras i fokus” står Arbetsgruppen för Rashund och Medlemsrekrytering
som påbörjade sitt arbete i januari 2016.

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande Ylwa Malmberg,
Östra Syningevägen 106,
761 91 Norrtälje, 076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

Vice ordförande Linda Nordlund,
Duvedslsgatan 32, 591 60 Motala
0730-82 95 24
linda.nordlund@icloud.com

Flockmatte Nicole med Eldar och Smella, de två huskies som var början på livsresan tillsammans med
de fantastiska polarhundarna. [Foto: Nicole Fhors,
Raxeira’s]

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö
070-548 93 09
vanervind@gmail.com

•
•
•
•

Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
070-205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

Ledamot Lotta Antoniusson,
Box 61, 780 67 Sälen
070-647 59 49
lottanaprapat@gmail.com

Inbjudna rasklubbar
De medverkande rasklubbarna kan beställa material som syftar till att göra det
enklare för dem att prata om fördelarna med att köpa en rashund från en uppfödare
inom SKK.

Parkvägen 6, 241 65 Harlösa
073-908 15 34
dintradgard@live.se

De utvalda hundraserna kommer under två veckor var få lite extra synlighet på
Köpahund.se och uppmärksammas på den nylanserade Facebooksidan Hund för alla
– Köpahund.se. Under våren kommer fler rasklubbar bli inbjudna att vara med i
projektet.

Suppleant Kenneth Svensson,

Tingsvägen 386, 244 93 Kävlinge
070-345 65 03
kenneth@starax.sem

Revisorer
Freddie Åkerlind
0565-60446, 070-5420720

Börje Jansson 070-2958972
Nisse Uppström 070-2482005
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Ha en hög placering på jämförelselistan - Jordbruksverket/SKK
Vara en hundras som ofta blandas med andra raser
Vara en hundras som är mycket eftersökt på andra annonsplatser, t.ex. Blocket
Vara en god ambassadör för SKK

Utöver detta bör man i urvalet eftersträva en spridning mellan rasgrupperna.

Suppleant Therese Lindahl,

Revisorsupleanter:

Hur väljs hundraserna ut?
Utifrån denna statistik blev tio rasklubbar initialt inbjudna att vara med i projektet.
När projektet sedan gick in i nästa skede breddades urvalskriterierna något.
Hundraserna i projektet bör uppfylla ett eller flera av nedanstående kriterier:

Kassör Jenny Larsson,

Catrine Paulsson
Nygårdsvägen 114-0, Ekeliden,
Trelleborg, 040-4575 34, 0410-33 49 81,
070-8349684

De började med att jämföra statistik över antalet registrerade valpar i Svenska
Kennelklubbens, SKK’s, register med antalet hundar i Jordbruksverkets ägarregister.
Man upptäckte då att det inom vissa raser fanns betydligt många fler hundar i
Jordbruksverkets register än i SKK’s, och drog slutsatsen att det inom de raserna borde
finnas många individer som inte är registrerade rashundar i Svenska Kennelklubben.

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Arbetsgruppen för Rashund och
Medlemsrekrytering. Du hittar kontaktuppgifter, mer information om gruppen, dess
uppdrag och ansvarsområde via länkarna nedan.
Ville (Samospeeds Evil) och
Walle. [Foto: Filippa Bergman]

Läs mer på köpahund.se samt på deras Facebook-sida.
Hälsningar
Styrelsen
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Hej!

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande
Helen Söderström, 0921-651 31,
076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
ordforande.grl@sphk.se

Sekreterare
Sofia Wallin, 070-396 83 01
sekreterare.grl@sphk.se

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, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant
Carina Olsson, 070-760 46 76
micambox303@hotmail.se
Elin Mattson, 070- 542 24 33

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
marialutken@yahoo.se
Monica Hjelm, 072-743 32 99
Irkes@telia.com

Repr. SPHK valberedning. (2017)
Lennart Andersson, 073-050 45 49
2luba@telia.com

Meriteringssekreterare
Lena Tano, teamasasaq@hotmail.com

Valberedning
Ulla Andersson, 0171 57 969
Josefine Dömstedt.
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Nu är vi i full gång med den bästa säsongen för oss
och våra hundar. Vi i rasklubben för grönlandshund
står nu inför vinterns andra arrangemang Dp 100+
på Beaver Trap Trail. Vi har fått god hjälp av huvudarrangörerna och vi gör detta även i samarbete
med distriktet Övre norra. Funktionärer är fixade
och i läsande stund borde anmälningsantalet vara
sky högt. Personligen gillar jag långa turer oavsett
det är en lördag och jag ska ut med mina hundar
eller att det planeras för fjälltur. Jag skulle önska att
vi hade fler möjligheter att köra lite längre tävlingar,
ett av problemen kan nog vara logistiken kring start
där vi med B-hundar borde få en dag till en halv
dags försprång, annars hinner vi nog inte till sedvanlig middag…eller?? Så ni med B-hundar som önskar
köra en lite längre meritering är hjärtligt välkomna
till Beaver Trap Trail den 22-24 mars i Norråker.
Vi i rasklubben pratar även en hel del om hur vi ska
göra för att komma tillbaka till träffar och arrangemang utan meriteringstankar och tävlingsstress.
Ett arrangemang som finns tillgängligt varje år är
Grönlandshundsamlingen i Johnsgård, i år är träffen den 13-16 april, en fin trivselträff med fjällkörning, föreläsningar och trevligt umgänge så boka in
en april tur till Johnsgård.
Njut av vårvintern så hörs vi!
//Helen

Tine Solbakk. [Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Helén Söderström. [Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Vinterträff i Hamra med Grönlandshundmeriten
och Grönlandslöpet
- ett meriteringstillfälle för alla våra fyra polara raser.
När julhelgen är över då rasslar det till
och plötsligt är det dags för vinterträffen
i Hamra.
I år hade vi rekordmånga anmälda, hela
77 ekipage och då var det fortsatt möjlighet till efteranmälan till söndagens löp
och motionslopp.
Hamra bjöd på massor med snö i år, så
pass mycket snö att terrängen var svår att
preparera efter de sista 40 cm med snö
som behagade ramla ner under veckan
inför meriteringarna!!! Som alltid har
vi så fin hjälp av engagerade grönlandshundsägare så spåren, skyltning, skottning och annat fix inför café verksamheten var i ordning.
Det vi kan konstatera efter helgen är att
hundar och förare har fått jobba i spåret,
det var lite mjukt vilket innebär att allt

går lite tyngre. Sedan några år tillbaka
har vi valt att ha en saftkontroll efter ca.
14 km och detta är en riktig höjdare. I
år stod Kent Hjelm och Lars Hammarfalk och langade varm saft åt oss, de hade
även varit finurliga så på prisutdelningen
hade de instiftat ett nytt pris ”langarnas
pris” och den som fick ta emot detta pris
var Johanna Burström som hade spridit
glädje och ljus i spåret och varit den som
på bästa sätt uppmuntrat sin hund -samojeden Loke, något för alla att tänka på
trots att vi har nummerlapparna på oss.
Till söndagen så hade vädret börjat vända, det var lite kallare och solen kikade
fram. Vi genomförde avslutande sträcka
för siberian huskey Dp 20+ och vi hade
Dp 10 för alla B-hundar. Nu knarrade
snön under skidor och slädar, hundar
jobbade på och vi kunde avrunda med
en prisutdelning (nog så snabb pga att
Polarhunden 1/2018
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klockan rusade lite) och som vi uppfattar
det så var arrangemanget trevligt för alla
deltagare.

Grönlandslöpet 10 km, Hamra 22 januari 2018

Resultat Dp10
Pulka1/ AM, GRL & SAM

Vår domare för helgen Eva Nätteldal
hade även hon långa intensiva dagar och
jag ska erkänna att jag missade tacket
till Eva i samband med prisutdelningen
så det kommer nu- Tack Eva för helgen i
Hamra, hoppas att den varit inspirerande
för kommande uppdrag.

Plac. Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tack till er alla både funktionärer och
deltagare, vi ses på vinterträff nästa år
igen!
Styrelsen för Grönlandshund.
Sofia Wallin. [Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Lennart Andersson
Helén Söderström
Gösta Karlberg
Louisa Wanhatalo
Ida Andersson
Elina Wanhatalo
Peter Hultgren
Boel Malmström
Sara Jonsson
Eva Persson
Diana Karlsson
Peter Jacobsen
Sofia Eriksson
Karin Lundwall
Stefan Eriksson
Fredrik Petri
Petra Hultgren
Micke Nordanlid

Ras2/
GRL
GRL
GRL
SAM
AM
SAM
AM
AM
SAM
AM
SAM
AM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
AM

Tid

(hh:mm:ss)
00:42:32
00:50:56
00:52:57
00:54:08
00:54:40
01:00:16
01:03:40
01:03:56
01:04:17
01:05:40
01:15:33
01:23:09
01:24:17
01:33:12
DNS
DNS
DNS
DNS

Släde AM, GRL & SAM

Vinterträffen i Hamra, Grönlandshundsmeriteringen. Söndagen DP 20 siberian husky och DP 10.
En mycket vacker och solig dag.

Plac. Namn

1
Torbjörn Tellström
2
Ann-Chritine Laúrsen
3
Sofie Blomgren Rydberg
4
Elisa Perkiö
5
Niklas Karlsson
6
Michael Zimmermann
7
Helena Graúers Johansson
8
Isabell Karlsson Rydell
9
Emanuel Lindgren
10 Sandra Tellström
1
/ Kval till VM

2

/ AM Alaskan malamute
GRL Grönlandshund
SAM Samojedhund

Ras2/

Tid

(hh:mm:ss)
AM
01:00:34
SAM
01:04:26
SAM
01:05:12
SAM
01:05:46
GRL
01:07:51
SAM
01:11:31
Motionsklass - pulka
SAM
01:17:01
SAM
01:26:56
Ras1/
AM Plac. Namn
DNS
Jonny
SH
AM 1
DNSSjöfjäll
2
Henrik Lövgren
SAM
3
Karin Olsson
GRL
1

/ AM Alaskan malamute
GRL Grönlandshund
SAM Samojedhund

Motionsklass - pulka
Plac. Namn
1
2
3
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Gösta Karlberg.
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Jonny Sjöfjäll
Henrik Lövgren
Karin Olsson

/ AM Alaskan malamute
GRL Grönlandshund
SAM Samojedhund

Ras1/
SH
SAM
GRL

Tid

(hh:mm:ss)
00:44:03
01:02:29
01:04:29

Tid

(hh:mm:ss)
00:44:03
01:02:29
01:04:29

Grönlandsmeriten, Hamra 20-21 januari 2018

Resultat - Dp20+

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plac.
1
2
3
4
5
6

Namn

Ras

Pär Jansson
Malin Granqvist
Sofia Holmgren
Johan Stjernéus
Eva Lundberg
Kim Jensen
Jenny Larsson
Emelie Brandt
Helena Hasselquist

Tid dag 1

SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH

Namn

Tarja Pyykkö
Joakim Andersson
Camilla Buvall Juhlander
Annika Janssson
Christer Johansson
Ylwa Malmberg

Ras

Tid dag 2

Total tid

(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)

00:24:42
00:26:58
00:28:28
00:27:25
00:27:23
00:31:25
00:30:47
00:37:49
00:45:54

00:23:25
00:24:41
00:24:11
00:25:19
00:25:44
00:27:30
00:28:47
00:33:13
00:30:59

00:48:07
00:51:39
00:52:39
00:52:44
00:53:07
00:58:55
00:59:34
01:11:02
01:16:53

Tid dag 1

SH
SH
SH
SH
SH
SH

4-spann, 2x10 km

6-spann, 2x14 km
Tid dag 2

Total tid

(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)

00:35:22
00:36:07
00:37:34
00:38:28
00:40:57
DNF

00:33:24
00:34:07
00:35:07
00:36:04
00:42:15
00:00:00

01:08:46
01:10:14
01:12:41
01:14:32
01:23:12
DNF

Grönlandslöpet 10 km, 21 januari 2018

Resultat, kval till VM
Lina
Plac. Namn
1
2
3
4
5
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Mats Larsson
Lisa Lindblom
Simon Pualin
Ulrika Karlsson
Petter Hillborg

Polarhunden 1/2018

Ras
SH
SH
SH
SH
SH

Tid

(hh:mm:ss)
00:26:32
00:26:42
00:26:52
00:28:53
00:30:12

Vinterträffen i Hamra, Grönlandshundsmeriteringen.
Fredagen DP60 både släde och pulka.
Tunga spår och snöfall.

Grönlandshundsmeriten 2 x 30 km, Hamra 19-20 jamuari 2018

Resultat - Dp 60

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Namn

Gösta Karlberg
Lennart Andersson
Helén Söderström
Rasmus Helbo
Fabian Ouchterlony
Sofia Wallin
Boel Malmström
Peter Hultgren
Sara Jonsson
Johanna Burström
Ida Andersson
Kenneth Johansson
Kristofer Larsson
Micke Nordanlid
Peter Jacobsen
Sara Mårtensson

Ras

GRL
GRL
GRL
AM
GRL
GRL
AM
AM/GRL
SAM
SAM
AM
AM
AM
AM
AM
SAM

Pulka AM, GRL & SAM
Tid dag 1

Menllantid

Tid dag 2

Total tid

(hh:mm)

(hh:mm:ss)

(hh:mm)

(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)

01:15
01:13
01:15
01:20
01:22
01:50
01:31
01:24
01:24
01:48
00:00
02:01
01:13
01:28
01:36
02:37

03:02:59
03:04:41
03:13:07
03:09:59
03:19:35
03:08:32
03:27:00
03:24:03
03:42:52
04:31:50
00:00:00
05:15:44
04:59:20
03:58:32
04:47:01
DNF

01:03
01:08
01:04
01:11
01:18
01:10
01:24
01:20
01:25
01:28
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

02:38:15
02:47:47
02:42:14
02:48:47
02:53:09
03:10:12
03:03:09
03:11:08
03:21:20
03:32:21
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

05:41:14
05:52:28
05:55:21
05:58:46
06:12:44
06:18:44
06:30:09
06:35:11
07:04:12
08:04:11
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF

Menllantid

Släde 6-spann, AM & GRL

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Namn

Tine Solbakk
Karina Andreasen
Henrik Emanuelsson
Jennie Kraft Hult
Niklas Karlsson
Sandra Tellström
Torbjörn Tellström
Lena Tano

Namn

Fredrik Petri
Dan Palmblad
Michael Berglöf
Elisa Perkiö
Ann-Christine Laúrsen
Diana Karlsson
Isabell Karlsson Rydell
Lovisa Wanhatalo

Ras

GRL
AM
AM
AM
GRL
AM/GRL
AM
GRL

Ras

SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM

Menllantid

Tid dag 1

Menllantid

Tid dag 2

Total tid

(hh:mm)

(hh:mm:ss)

(hh:mm)

(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)

01:11
01:20
01:21
01:42
01:41
01:18
01:36
00:00

02:57:05
03:18:04
03:12:41
04:03:37
04:08:47
02:59:13
04:02:40
DNS

01:10
01:17
01:29
01:49
01:47
00:00
00:00
00:00

02:44:12
02:53:06
03:11:41
04:04:15
04:12:49
00:00:00
00:00:00
00:00:00

05:41:17
06:11:10
06:24:22
08:07:52
08:21:36
DNF
DNF
DNS

Menllantid

Tid dag 1

Menllantid

Tid dag 2

Total tid

(hh:mm)

(hh:mm:ss)

(hh:mm)

(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)

01:14
01:25
01:18
01:27
01:31
01:36
01:45
01:47

03:00:55
03:26:57
03:27:46
03:32:59
03:52:13
03:53:54
04:41:25
04:38:52

01:07
01:16
01:23
01:23
01:21
01:27
00:00
00:00

02:36:50
03:01:09
03:07:05
03:14:57
03:12:05
03:18:58
00:00:00
00:00:00

05:37:45
06:28:06
06:34:51
06:47:56
07:04:18
07:12:52
DNF
DNF

Släde SAM
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Meritering Dp100
Anordnas för grönlandshund, samojedhund
och alaskan malamute
Meriteringstillfälle dp100 för grönlandshund, alaskan malamute
och samojedhund.
Plats: Norråker
Datum: 22-24/3-2018
Klasser
Pulka- och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter
Obligatorisk utrustning enligt tävlingsreglerna för Beaver trap classic.
Förarmöte torsdag kväll 22/3, lottning av startordning samt bangenomgång och
regler.
Start för meritering 23/3, beräknad målgång 24/3. Mer info om tider kommer i PM
samt på hemsida.
ANMÄLAN OCH STARTAVGIFT
Anmälan görs på särskild blankett, se http://sphk.se/dokument/blanketter/
Tips: spara ner dokumentet på datorn, stäng ner filen och öppna upp den på nytt,
data skriv sedan all info och skriv ut. Lättare vid ”inskrivningen” i sekretariatet
med dataskrivna anmälningar.
Den skall sändas till Sofia Wallin, sekreterare.grl@sphk.se. Startavgift: 600 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass ska anges på betalningen. Anmälnings- och inbetalningsdag med lägre avgift fram till 19/2-2018 .
Anmälan möjlig fram t.o.m 18/3. Höjning på efteranmälan med 500kr = 1100 kr.
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Ville (Samospeeds Evil) och Walle med Börje (Samospeeds Borge) skymtandes i
bakgrunden liggandes under eken. [Foto: Filippa Bergman]
Kit i Rösaring. [Foto: Nicole Fhors, Raxeira’s]

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
Eva Lindberg
Vedbyvägen 72
264 37 Klippan

Vill du ha en bra tur?

Välj rätt tält!

keron
Mycket starkt, rymligt och mångsidigt
fyrasäsongerstält i vår black label-serie.
Perfekt för vilket äventyr som helst – året
runt. Finns som 3- och 4-personerstält.
Matty McNair/northwinds-arctic.com

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

