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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Anders Hörnlund ordforande@sphk.se
 Sandbäcken 1. Torsö 070-561 15 16 
 542 91 Torsö Ingår i arbetsutskottet
Sekreterare:  Charlie Lundgren sekreterare@sphk.se
 Vigelsjövägen 15C 076-397 53 30
 761 51 Norrtälje Ingår i arbetsutskottet
Vice ordförande Petra Dalenklint petra.dalenklint@gmail.com
  070-273 75 42
  Ingår i arbetsutskottet
Ekonomiansvarig Catrin Paulsson paulssonc@hotmail.com
 Nygårdsvägen 114-0 070-834 96 84
 231 91 Trelleborg Ingår i arbetsutskottet
  

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Elisabeth Lönnberg 0911-100 91, 070-587 32 66
Nedre Norra:  Alf Hallén  070-216 75 88
Mälardalen: Helene Larsson 070-377 44 56
Södra:  Ankie Laúrsen 0708-55 89 12
Västra:  Emma Månsson 073-421 97 11
Gävle Dala Krister Mattsson 072-725 94 01

SPHK’s rasklubbar - Sveriges enda officiella
Alaskan malamute: Karina Andreasen 070-09 33 26
 Syrentorpsvägen 20 
 837 32 Järpen ordforande.am@sphk.se
Grönlandshund: Helén Söderström 0921-651 31
 Hedsvedjevägen 30 076-14 65 131
 961 44 Boden ordforande.grl@sphk.se
Samojedhund: Camilla Nyström 073-651 18 18
 Rosenlundsvägen 10  
 746 93 Bålsta  
Siberian husky: Ylva Malmberg 076-221 11 11
 Östra Syningevägen 106 
 761 91 Norrtälje  kennelsnowstreams@gmail.com

Tävlingsekreterare Linda Almquist snotrollens@telia.com 
  013-583 73
Utställningsekr.:  Anneli Jönsson kennel@deejasome.se 
  073-083 22 16 
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En besviken redaktör...
En medlemstidning är INGENTING utan in-
skickat material från Er medlemmar. I klubben 
har vi 6 st distrikt och 4 st raslubbar. Jag är fullt 
medveten om att ett av distrikten är vilande för 
tillfället men fortfarande har vi 9 st ”klubbar” 
kvar. Av dessa NIO är det enbart TVÅ st som 
tyckte att de har någonting att berätta för sina 
medlemmar i Polarhunden. 

I detta läge ser jag två orsaker. 1 är att man fak-
tiskt inte HAR någonting att berätta. Det har 
inte hänt något, man har ingenting på gång och 
man vill inte upplysa sina medlemmar om något. 
SORGLIGT i så fall. Då undrar jag vad distrik-
tet/rasklubben gör för sina medlemmar.

Orsak 2 är att man inte tycker att Polarhunden 
är viktig nog att prioritera för att hålla sina med-
lemmar ajour. Man har andra medier och andra 
sätt. SORGLIGT igen tycker jag. För i så fall 
måste vi börja fundera på om tidningen verkligen 
behövs/önskas.

I vilket fall sitter jag just nu som en mycket bes-
viken redaktör för Polarhunden. Jag vet att tid-
ningen uppskattas av medlemmarna men de som 
faktiskt ska se till att fylla tidningen bryr sig inte 
tillräckligt. 

Jag är oerhört tacksam till Er som faktiskt skickar  
in material, både bilder och artiklar, stort tack 
till Er. Jag vet inte vad jag skulle fylla tidningen 
med utan ER! 

Decenniets första nummer består nu, i brist på 
annat, av artiklar som tidigare har publicerats i 
Polarhunden!

Ha det bra, njut av åren och ..

GLÖM INTE KAMERAN

//Mia

Omslagsfoto: Ritza, som valp, 
springer och möter spannet när 
de kommer tillbaka från träning.  
Hon blir så glad när hon ser dem 
och springer glatt med dem sista 
biten. [Foto: Linda Almquist]

Vissa kan vara lugna innan start. 
[Foto: Camilla Eklund Engvall]



LEDARSKALLET

Hej! Årets första nummer

Det viktigaste för SPHK’s medlemmar är att vi gemensamt alltid ska ha våra hundar 
i centrum.  Det innebär att vi inom olika aktiviteter förenas runt våra hundar även 
om vi har olika uppfattning. Det kan vara olika uppfattningar om arbetsprover/meri-
tering, typ av hund eller utställning. Detta är frågor som väcker känslor men någon-
stans måste vi enas runt den ras vi jobbar med. 

Problem som inte är acceptabelt inom SPHK!
Det mest allvarliga och tråkigaste av allt i enkät som följer är att ”några” anser att det 
är dålig stämning på tävlingsområdet. Tyvärr är jag är inte förvånad!

Det finns inte en enda medlem som har rätt att skapa dålig stämning vid tävlingar 
eller träffar. Det ska inte ens spela någon roll vilken typ av hund vi har eller om man 
har en eller flera hundar. Nya som gamla medlemmar ska alltid känna sig välkomna, 
det finns inga undantag för detta.

Det får inte förekomma inom SPHK att medlemmar känner sig ovälkomna. Detta 
gäller även rasklubbar, träffar och utställningar.

”om inte min uppfödare varit på träffen hade jag varit ensam, ingen presenterade sig 
eller brydde sig om mig”! Detta är något att fundera över – hur vi vill ha det?

Som medlem är man en representant för sin förening, därför ska man uppträda med 
stor ödmjukhet och respekt inför andra. Vi har alla varit nybörjare med behov av 
hjälp.

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK

Sammanställning enkäten att tävla med din polarhund

1. Vart bor du?
Vi delade upp Sverige i 4 delar från söder till norr och fick följande indelning.

1 Ystad-Jönköping 36 st
2 Jönköping-Gävle 66 st
3 Gävle- Skellefteå 40 st
4 Skellefteå-Treriksröset 13 st
5 Utland 2 st Finland, 2 st Norge, 1 st Holland, 1 st Danmark

Sammanfattning: De som svarat på enkäten bor till största del söder om Gävle och 
har då barmark större del av året.

2. Hur många hundar har du idag? 183 svar

3. Vilka raser har du?

Sammanfattning: Man kan tydligt se att Siberian Husky 43% och Samojed 38% do-
minerar inom de polara raserna. Men slår man samman de hundar som i dag räknas 
som B klass så är de hela 64% alltså fler än siberian husky som räknas som C klass.
Hur änge har du hållit på med polarhundar? 183 svar

Sammanfattning: De flesta polarhundsä-
gare äger vanligtvis några få hundar- 
färre än 2. Men 3-10 hundar är vanligt. 
Några få har större ägande antal. Vilket 
verkar ganska rimligt då de flesta bor sö-
der om Gävle och har mestadels barmark 
under året är det sällan människor med 
många hundar kan vi tänka oss.
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7. När du tävlar, vad tävlar du då? 124 svar

Sammanfattning: 68% svarar att de tävlar aktivt. Skillnaden mellan barmark 56% 
och släde 67% är inte så stor vilket borde kunna vara ett underlag för att locka ut 
fler på barmark. Då släde oftast innebär spann så borde detta vara de som håller fler 
hundar. Möjligheten för de med färre hundar borde således vara enklare på barmark.

8. Vilken distans tävlar du?

Ca 62% har svarat på denna fråga. Av svaren framgår att övervägande tävlar på 
längre sträckor såsom medeldistans eller på barmark. Fördelningen mellan de som 
tävlar sprint och långdistans har bara marginell skillnad. Barmark uppges som 3-10 
km. Resterande uppger att de endast kör för meritering på sin ras 10-30 km. 

Barmark 26%
Medeldistans 26%
Sprint 12%
Långdistans 17%
Meritering 19%

9. Om du INTE tävlar barmark, motivera gärna varför.

Sammanfattning: 30% har svarat på denna fråga och det går att konstatera att sä-
songen och det varma klimatet är det största skälet till att många avstår att tävla på 
barmark.

Ett annat argument är att de polara raserna är för nordiskt klimat och ska gå på snö. 
Frågan är hur länge till vi kommer ha detta nordiska klimat i vårt land. I denna enkät 
så visar det att de flesta bor i mellersta/södra Sverige så frågan är hur denna ekvation 
med rådande klimatförändringar blir att förhålla sig till i framtiden.

4. Hur länge har du hållit på med polarhundar? 183 svar

5. I vilka temperaturer undviker du träning/tävling med dina hundar? 176 svar

Sammanfattning: Svaren visar tydligt att polarhundsägaren är försiktig med värmen  
vilket troligtvis talar för att det inte är fler starter på barmark. Då lika många ca 50% 
lägger gränsen vid +10 grader som +15 grader så kan vi ställa det mot den säsong 
som barmarkstävlingarna i regel arrangeras och kan då se kopplingen till få starter. 
Fortfarande i södra Sverige är det vanligt att temperaturen dagtid lätt kommer upp 
runt 15 grader både tidigt på våren och in på sen höst. 

6. Tävlar du i drag? 183 svar

Sammanfattning: Svaren visar tydligt att 
flertalet drygt 30% är relativt nya ägare 
och då kanske inte ens hunnit komma i 
kontakt med dragträning och tävling. 
20% är ägare med erfarenhet sedan mer 
än 20 år. Så alltså har vi i enkätens svar 
flest fåhundsägare som de flesta bor i 
södra delarna av Sverige.

Sammanfattning: Endast ett få-
tal 10% tävlar på elitnivå med-
an det är roligt att se att nästan 
68% aktiverar sina hundar med 
att tävla och att de polara raser-
na får utföra det arbete som de 
är avlade för.
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12. Hur långt kan du tänka dig att åka för en tävling? 125 svar.

13. Om du aldrig tävlar förklara gärna varför?
Många svarar att de inte har lust, tappat sugen med dagens meriteringar, har för 
långt till tillfällena eller att de inte har kommit dit ännu. Vilket vi tolkar som att det 
är en stor andel av fåhundsägarna som svarat att de inte kommit dit ännu. Kopplat 
till motiveringen på varför man inte tävlar barmark att det berodde på den dåliga 
stämningen på tävlingsplatsen blir ännu mera högaktuellt att vi ändrar på detta och 
får en bättre och mer lockande stämning för nya tävlanden som gamla som backat.
Några tränar för att köra fjällturer och ingen tävling alls. En del av motiveringarna 
har berott på hälsomässiga skäl.

14. Vad skulle kunna få dig att vilja börja tävla?
Som svar på denna fråga var det flera som ansåg att nuvarande meriteringar var felak-
tiga, det var liksom ingen mening att åka och inte få något. Väldigt många ville också 
ha träningstävlingar, nybörjar stöd av erfarna och träningskompisar för att lockas ut 
på tävlingar. Samt enkla sammankomster, mindre tävlingar, nybörjarkurser.

15. Om klasserna A, B och C skulle göras om så att det blev en RNB-grupp med bara 
samojed, grönlandshund och alaskan malamute, skulle det öka dtt intresse att tävla 
på barmark? 175 svar

Sammanfattning: Här syns att 
de flesta kan tänka sig att åka 
relativt långt för tävling, vil-
ket då förundrar när ett flertal 
på tidigare fråga svarat att det 
ofta är för långt till tävling. 
Hela 32% kan dock tänka 
sig att köra 50 mil och nästan 
30% upp till 100 mil vilket 
är en sträcka motsvarande ca 
halva Sverige.

Sammanfattning: De flesta svarade att en RNB grupp 
inte skulle öka deras intresse för att tävla på barmark. 
71/175 svarade ja det skulle öka deras intresse av att åka 
på barmarkstävlingar. Motiveringarna visade på en stor 
variation lika många svarade att förslaget var bra som 
svarade att det inte var bra av olika anledningar. Många 
goda reflektioner i att det dels kan öka antalet startande 
men också att fler klasser ger mindre konkurrens och 
vissa tyckte att då måste man dela in B gruppen helt ef-
tersom taxar inte har en chans mot tex malinois.

De i norr tycker att det anordnas för få barmarkstävlingar där och har därför för 
långt att åka. Olycksrisken på framför allt hundar då farten ökar på barmark är ett 
annat argument och att de polara hundarna ofta får starta sent på dagen vilket oroar 
för hundarnas välbefinnande.

Många anser att det är för kort sträcka på barmark, för lätta vikter och att möjlighe-
ten till meritering inte finns. En åsikt är också att de inte vill tävla mot de “snabbare” 
raserna i B-klassen utan skulle vilja tävla på mer lika villkor mot samma raser och 
förespråkar RNB.

En tanke är, skulle en RNB-klass kunna öppna upp för ovan önskemål såsom: Längre 
sträckor, vikter på fordon, lägga klassen tidigare på dagen och tävla i mer jämn kon-
kurrens?

Något av de tråkiga som framgår är att några anser att det är dålig stämning, och 
att tävlingsområden ofta inte tillämpar sig för de som har med sig många hundar. 
Det är något vi inom draghundsporten måste se till att ändra på, alla ska känna sig 
välkomna för det uppmuntrar tävlande.

10. Om du INTE tävlar på snö, motivera gärna varför.

Sammanfattning: Av de som svarat på denna fråga kan det enkelt sammanfattas med 
att det är för långt att köra till snötävlingar och det finns helt enkelt inte möjlighet 
att träna på snö.

11. Åker du mest på meriterande tävlingar eller tävlingar i allmänhet? 123 svar.

Sammanfattning: Tolkningen på denna fråga blev något oklar har vi insett efteråt vid 
sammanställningen, då man kan ha svarat “Åker på olika tävlingar” vilket är egent-
ligen en sammanfattning av de andra 2 svaren.

Ca 27% svarade att de åker på meriterande tävlingar mestadels och 17% svarade att 
de på vintern meriterar och på hösten/våren åker på barmarkstävlingar.
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SPHK’s svar på enkäten ”Att tävla med polarhundar”

Svenska Polarhundklubben (SPHK) är en mycket komplex organisation som är svår 
att förstå. Många medlemmar förstår inte att rasklubbar och distrikt har olika upp-
drag samtidigt som båda ligger under SPHK. Det andra problemet är att medlemmar 
och en del förtroendevalda är ointresserade av att vilja förstå verksamheten. Därför 
uppstår ofta frågor där svar redan finns hos rasklubbar eller distrikt.

SPHK är en specialklubb under SKK med huvudansvar för de fyra registrerade polar-
hundraserna. Rasklubbarna har ett rasansvar med huvudsyfte att bland annat bevara 
rasernas förmåga som slädhund/draghund där rasstandarden utgör grunden.

Distrikten tillhör SPHK med sina verksamhetsstadgar och i enlighet med rasklubbar-
nas stadgar ska bevara rasernas förmåga, men med den skillnaden att distrikten står 
för aktiviteterna för alla fyra raserna. Tanken med distriktens fördelning i landet är 
att verksamheter ska finnas nära medlemmarna och då med uppgift att arrangera ak-
tiviteter som tävlingar på snö eller barmark, meriteringstillfällen och enklare träffar.

Distrikten kan vara medlemmar i Svenska Draghundsportförbundet (SDSF). Genom 
distrikten har medlemmar möjligheten att delta i grönakortetutbildning, lösa licens 
för att kunna tävla eller delta vid meriteringstillfällen. 

I enkäten framgick det att ”Väldigt många ville också ha träningstävlingar, nybör-
jarstöd av erfarna och träningskompisar för att lockas ut på tävlingar. Samt enkla 
sammankomster, mindre tävlingar, nybörjarkurser”.

Detta är önskemål som gott och väl faller inom ramen för distriktens verksamhet. 
Distrikten kan t.o.m. söka verksamhetsbidrag av SPHK C för aktiviteter. Detta skulle 
också få medlemmar att känna sig välkomna. Öppna enkla träffar är viktigt då det 
skulle ge en ökad förståelse för varandras raser.

Detta utesluter inte att rasklubbarna kan arrangera träffar med aktiviteter. 

Tävling
Som det påpekats i enkäten är våra polarhundar historiskt sett slädhundar/draghun-
dar. Samtidigt lever vi i en värld där barmarkstävlingar med bland annat kickbike är 
på stark frammarsch. Barmark en tävlingsform som är lätt tillgänglig, man klarar sig 
med få hundar och kostnaderna kan hållas på en ”rimlig” nivå. Det kan också ses 
som en inkörsport för nya medlemmar. 

Det är upp till varje distrikt om de vill arrangera barmarkstävlingar och vilka grenar 
som ska ingå. Som medlemmar i distriktet kan ni föreslå träningsträffar eller täv-
lingar, ni kan även ta ett eget initiativ och själva arrangera en enkel träff.

RNB: ”En åsikt är också att de inte vill tävla mot de “snabbare” raserna i B-klassen 
utan skulle vilja tävla på mer lika villkor mot samma raser och förespråkar RNB”. 

16. Tankar och ideér om att öka antalet polara raser på tävling

Svar:

• Prispremiering som är bättre än nu för de polara hundarna mer likt de som pre-
mieras i A. Syftar på RFs medalj för snabbaste i klassen.

• Bättre förplanering att meriteringar och tävlingar kommer ut i god tid så förarna 
kan planera in sin kommande säsong, söka ledigt mm.

• Önskades längre distanser på barmark.
• Större chans att lyckas på meriteringar.
• Att man ska förändra stämningen kring meriteringar och göra de med mer glädje, 

ta bort kravet att alla måste meritera.
• Meritering med dogscooter en hund för mängden fåhundsägare är så stort.
• Skilja på färdig meriterade hundar och de ska går för meritering så inte champi-

ons alltid ska mätas emot.
• Kanske lite ödmjukhet inom klubben och försöka värna om nya medlemmar 

istället för att motarbeta.
• Prova på dagar, nybörjarträffar.
• Uppvisning av sporten i samband med utställningar och dylikt.
• Fler mindre tävlingar på lokal nivå så att nybörjare vågar testa.
• Vara mer öppna mellan erfarna och nybörjare, att erfarna agerar lite mentor till 

nybörjare.
• Fler små endagars tävlingar.
• Kurs för hur man förbereder sig för tävling. Grönt kort kurs finns redan.
• Ta ansvar för djurvälfärden och sänk max tillåtna temperatur.
• Sluta lägg spannklasserna mitt på dagen då det är som varmast.

Sammanfattning: 
Det var en hel del tänkvärda åsikter och tips.
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När det gäller meriteringsregler finns det alltid synpunkter, en del är bra andra mindre 
bra. Samtliga rasklubbar har på olika sätt bett sina medlemmar om synpunkter på de 
nya reviderade meriteringsreglerna som det arbetas på. Alla medlemmar i rasklubbar 
och distrikt har var och en sin fulla rätt att yttra sig över reglerna, antingen genom 
enkät eller att de på eget initiativ kontaktat rasklubben. Synpunkter kan och ska dis-
kuteras på rasklubbarnas och distriktens årsmöten. Därför är det viktigt att ni som 
medlemmar deltar.

”Större chans att lyckas på meriteringar”
När ni köper en arbetande hund är det bra att skaffa sig raskännedom. För att klara 
en meritering måste ni som ägare av arbetande hundar träna. Meritering i sig är inget 
självändamål. Meriteringar är och ska vara en avelsutvärdering. Det ska vara en ut-
värdering som ger er en bekräftelse på om ni bör eller ska använda er hund i avel.

”Ta bort kravet att alla måste meritera”.
Kravet kom till eftersom medlemmar av strategiska skäl väntade med att anmäla 
sig för att se vilka förare/spann som kom till meriteringstillfället. De ville inte delta 
om de inte visste ifall de skulle klara det eller inte. Flera meriteringstillfällen bygger 
på konkurrens och då krävs det att alla deltar för att ett tillfälle ska tillgodoräknas. 
Därför kan vi inte heller göra skillnad på färdigmeriterade hundar och hundar som 
inte är meriterade. Konkurrens är ett sätt att hålla hög kvalité på våra registrerade 
polarhundar.

Anders Hörnlund 
Ordförande SPHK

Svar till historiks slede

Jeg  vil få lov til å komme 
med noen korreksjoner 
angående dette innlegg.

Jeg husker ikke at Ingvar 
kjøpte sleden av Harris.

Harris sin kennel var aldri 
i Alaska, men i Upper 
State New York

Ingvar  var  nok den 
mes t  f ramgangsr ike 
hundekjører i Sverige, 
men ikke i Norden.

I Norge var der flere som 
kjørte bedre enn Ingvar.

God Jul til deg!

Christen

RNB står för ”Registered Nordic Breead” (RNB) dvs registrerade polarhundar anslut- 
na till FCI. Inom RNB tävlar deltagarna i 2 kategorier.

Kategori 1 omfattar: ”all sleddog breeds”
Kategori 2 omfattar: alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Kategorin 
separerar inte B-hundarna.

World sleddog association (WSA) är en organisation som står bakom mästerskap 
och arrangemang där endast (RNB) registrerade polarhundar får delta. WSA’s 
tävlingsregler skiljer sig marginellt från ”International Federation of Sleddog sport” (IFSS) 
regler. SPHK är medlem i WSA.

Inom IFSS-mästerskap finns RNB-kategorier enligt RNB 1 och RNB 2. Det bety-
der att begreppet redan finns i deras tävlingsregler. Svenska Draghundsportförbundet 
(SDSF) är medlem i IFSS. För att förstå uppdelning och vad som krävs för att dela in 
i olika klasser bör ni läsa SDSFs regler och tilläggsregler. I juni 2020 kommer WSA 
som en egen RNB-organisation ingå under IFSS ”paraply” på försök under 2 år.

Det finns önskemål och tankar om längre sträckor, tyngre fordon och möjligheten att 
tävla i jämnare konkurrens. Det har även framförts önskemål om att sänkta tempera-
turer o.s.v. Dessa önskemål är en fråga för distrikten att diskutera med SDSF. Detta är 
olika frågor som distrikten gemensamt kan motionera om vid SDSF’s stämma.

Meritering
Grunden för meritering är att prova våra hundar mot rasstandarden. Viktigt och 
svårt att förstå är också att meriteringsreglerna alltid står över SDSFs tävlingsregler, 
även fast SPHK använder sig av SDSF’s tävlingsregler. Om en annan arrangör än 
SPHK står för tävlingen kan de säga nej till meritering om de inte vill anpassa kraven 
efter SPHK’s regelverk
 
När det gäller meritering på barmark hävdar 3 av de polara raserna bestämt och med 
all rätt att raserna är slädhundar/draghundar och ska endast genomföra meriteringar/
arbetsprov på snö. Som det ser ut i dag är det endast rasklubben för samojed som kan 
erbjuda meritering på barmark.

Det är respektive rasklubb som beslutar om vilka arrangemang och hur många till-
fällen som ska vara meriterande. Den beslutar även om vilka sträckor och grenar 
som ska gälla. Flera rasklubbar har egna meriteringstillfällen. Rasklubbarna kan/bör 
också använd sig av andra arrangörer som distrikt eller klubbar anslutna till SDSF.

”Bättre förplanering att meriteringar och tävlingar kommer ut i god tid så förarna 
kan planera in sin kommande säsong”.
Rasklubbar och distrikt har alltid haft som uppgift att komma in till SPHK C med 
förslag till den 1 augusti. Syftet är att SPHK under arbetshelgen ska kunna samordna 
tillfällena. Trots påstötning har tyvärr vare sig rasklubbar eller distrikt lyckats hålla 
detta.
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Den unge mushern Alve. [Foto: Camilla Eklund Engvall]
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Övre Norra
Lisa Svanberg. Boden, Miia Murtoniemi, Haparanda, Luna Pettersson, Råneå, 
Piia Rantala, Haparanda, Anders Hertzberg, Boden

Nedre Norra
Joanna Gustafsson, Östersund, Joakim Rydkvist, Docksta, Johannes Håkansson, Mörsil, 
Jonna Linder, Järpen, Jessica Nääs, Lit, Lisa Lindblom, Brunflo, Rene Kuhls Opperman, 
Lavsjö, Nicole Opperman, Lavsjö, Beatrice Johansson, Åre, Fredrik Lind, Svenstavik

Gävle Dala 
Eva-Lotta Monie, Hedemora, Martina Nyström, Sandviken, Daniel Brogedahl, Krylbo, 
Sandra Johansson, Falun, Jonas Persson, Orsa, Gunilla Haglund Wikström, Färila

Mälardalen
Ailine Alarcon Gonzalez, Brandbergen, Melinda Karlsson, Hölö, Serena Hasselblad, Gyttorp, 
Ola Bäckman, Gnesta, Linn Snöstorm, Farsta, Fredrik Uppman, Farsta, Erika Selander 
Liden, Eskilstuna, Emeli Sundberg, Skärplinge, Karin Löfroth, Stockholm, Maha Al-Azzawi, 
Västerås, Jessica Lorin, Östhammar, Johan Lorin, Östhammar, Dorothea Ledinek, Uppsala

Västra 
Natalie Eklind, Floby, Sara Fjällglim, Västra Frölunda, Maria Hessfelt, Kungälv

Södra
Annelie Karlsson, Falkenberg, Alexandra Grue, Vellinge, Christoffer Jonsson, Eksjö, 
Madeleine Svensson, Munka-Ljungby, Morten Mirsk, Kågeröd, Johan Martinsson, 
Ängelholm, Miranda Bohlin, Malmö, Rebecka Kenne, Växjö, Fredrika Haugen, Åstorp 
Gabriel Mamaschi, Grimeton, Kaisa Hjertberg, Limhamn

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/

Sara Mårtensson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se 



Juhani Ahokas Löfgren med några av familjens siberian huskys: Wild Tribe's Funi ("Leia"), Takoda 
C'Fats Domino ("Dante") och Wild Tribe's Rejsa. [Foto: Erik Löfgren}
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Idrottslyftet

Handlar om bidrag att få för att utveckla verksamheten så att barn och ungdomar 
i åldern 7-25år ska idrotta i en förening. Finns massor av saker att göra för barn 
och ungdomar som genererar massor av pengar.
Till exempel har föreningen Lag 42 Team Sollefteå med en adjungerande ung-
dom i styrelsen. Vi har ordnat med prova på aktiviteter både barmark och släde/
nordiskt, barn/ungdomar får vara med och lära sig sporten m.m.
Föreningen Lag 42 Team Sollefteå har fått bidrag i idrottslyftet närmare 50 000kr 
under två år.

https://draghundsport.se/sv/92

Bidrag att söka för distrikten

SM startande ungdom 7-25år

Alla föreningar har även möjlighet att söka ett bidrag från SDSF för att motivera 
sina ungdomar att starta på SM. Bidraget gäller alla stilar (barmark, nordiskt och 
släde) och är på 1000 kr/start/ungdom upp t.o.m. 25 år. Bidrag för genomförd 
SM-start ansöks efter genomförd tävling. Ansökan görs via mail till sdsf@drag-
hundsport.se. I ansökan berättar ni vilka som startat samt vad bidraget kommer 
att användas till. Bidraget är tänkt som ett stimulansstöd för att öka antalet del-
tagare på SM och kan användas som t.ex. bidrag till startavgift, resa, logi m.m.

https://draghundsport.se/sv/89

LOK-stöd

Bygger på bidrag som kan ges från SDSF till föreningar, ju fler föreningar som sö-
ker LOK-stöd desto mer pengar får SDSF från RF för att dela ut i form av bidrag 
till sina föreningar som är medlemmar i SDSF. LOK-stöd är riktat mot aktivite-
ter som görs för barn/ungdomar 7-25år och det ges mer i bidrag om aktiviteter 
görs för handikappade ungdomar (handikappad kan vara ADHD, språkstörning, 
grava synfel, ryggmärgsbråck m.m.).

Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidrag delas ut brett för att göra draghundsporten känd, samt för 
att få till fler arrangemang.
När man söker arrangemangsbidrag vill vi ha budget och en liten skrivelse där 
man berättar om arrangemanget och vad man tänkt att ha bidraget till.
Bidragets storlek baseras på budgeten ni skickar in.

När arrangemanget är avslutat så skickar man in en redogörelse på hur det gått. 
Är det en tävling skall alla resultat vara inskickade i rätt format, först då betalas 
bidraget ut. 
Fyll i och maila sedan in denna blankett till hans.pettersson@draghundsport.se

Kan t.ex. vara att söka för ett arrangemang som “prova på-aktivitet” där man då 
beskriver att arrangemanget är till för att få fler aktiva inom sportens bredd.

https://draghundsport.se/sv/15

SDSF-NYTT
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Lukas tips till nybörjare: 
“Hjälp hunden och håll dig 

på cykeln!”
Lukas berättar att han har hållit på med draghun-
dar i tre år och att han kör scooter på barmark och 
släde med två siberian husky på vintern. Han tränar 
och myser med hundarna på fritiden.

På frågan hur Lukas började köra med draghundar 
berättar han att det var när hans mamma började 
arbeta på hästgården Sätersbo. Han följde med dit 
och träffade där draghundsföraren Micke Eriksson 
som lärde honom köra med sina siberian huskies. 
Lukas fick följa med Micke till hans stuga i Hällesjö 
i Jämtland där de körde med hundarna och sedan 
var intresset väckt!

Efter att ha fått provköra med Mickes siberian huskies 
visste Lukas att det var draghundar han ville hålla 
på med. En tid senare kom siberian husky-valpen 
Mickes Siberian Race Akus “Gus” in i familjen och 
det är med denna hund Lukas tävlar med numera.

Ett positivt minne Lukas har är från barmarks-SM 
i Gävle i höstas.
• Ett positivt minne är såklart från i höstas när jag 

vann barmarks-SM 2019 i klassen DS1K. Klart 
det var roligt att få vinna ett SM!

Lukas tips till nybörjare: 
”Hjälp hunden och håll dig på cykeln!”

Vad tycker du man ska tänka på när man ska välja 
hund? 
”Välj en hund som är ganska bra på att lyssna och 
är den inte det får man lära den det. Man ska mest 
tänka på att välja en hund som har bra kontakt med 
dig.” 

Mycket kloka ord från denna unge man som vi lär 
få se mer av på tävlingar framöver med sin Gus.

Skribent Camilla Eklund Engvall, 
foto Erik Löfgren.

Intervju med Lukas Ramberg, 11 år



[Foto: Emma Marklund]

Ordförande
Ankie Laúrsen, 070-855 89 12
ordforande.s@sphk.se

Vice Ordförande/Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson, 072-394 41 20
sekreterare.s@sphk.se

Kassör
Cecilia Almén, 076-345 69 30
I_cecilia_a@hotmail.com

Ledamöter
Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com

Niklas Strumbecker, 076-878 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com

Suppleanter
Richard Pettersson, 072-733 61 10
rille_12@hotmail.com

Nikola Damjanov,
wolfvenshunderi@gmail.com

Aktivitetskommité/Ungdom
Cecilia Almén (sammank)
Birgitta Jöneros
Niklas Strumbecker-Ungdomsansvarig

Utställningskommitté
Cecilia Almén, 0763-45 69 30 (sammank)
Marita Pettersson
Carina Cansund

Tävlingskommitté
Niklas Strumbecker, (sammank) 
Sverker Björk
Andreas Frisk
Rickard Pettersson

Valberedning
Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
Marcus Christensen

www.sphk.se/sodra
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Kallelse till Årsmöte 2020 för SPHK 
Södra.

Lördagen den 25 April 2020 ca. kl. 17 

i samband med SPHK Södras 
utställning i Vaggeryd. 

Mötet kommer att hållas i lokalen på 
utställningsområdet. 

På dagordningen ordinarie 
årsmöteshandlingar. 

Motioner skickas skriftligen och 
underskrivna samt vara styrelsens 

sekreterare tillhanda senast 4 veckor 
före årsmötet d.v.s. 2020-03-25. 

Alla handlingar finns tillgängliga hos 
sekreteraren från samma datum.

Välkomna önskar styrelsen!

För handlingar kontakta
Södras Sekreterare 

Gerda Nihlén Pettersson
Döshultsvägen 453

263 65 Viken
sekreterare.s@sphk.se

Nässjö Arctic Race 

På grund av klimatförändringarna så 
tvingas vi inse att det inte kommer att 
vara genomförbart med en snötävling 
i södra Sverige! Det är djupt beklagligt 
men inget som vi kan göra något åt, så 
därför kommer denna tävling att ligga 

vilande tills väderförhållandena är 
bättre lämpade för en snötävling!
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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 mailas till carina.cansund@telia.com, 
för registrering hos SKK och sen anmälas via internet, så vänta inte till sista dagen.

Upplysningar
Carina Cansund 073- 036 16 55 carina.cansund@telia.com 
Cecilia Almén 0763 - 45 69 30 kassor.s@sphk.se

Varmt välkomna!

Takoda C’Fats Domino (”Dante”). [Foto och ägare: Erik Löfgren]

SPHK Södra inbjuder till 
officiell utställning 
för renrasiga polarhundar

Lördag den 25 april 2020 
Plats: Vaggeryds friluftsgård

Domare
Gunilla Skallman - Siberian husky
Eva Borg-Liljekvist - Alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund
*** Med reservation för ev. domarändringar ***

Anmälan
Via SKK’s internetanmälan http://kennet.skk.se/anmalan/

Anmälningsavgifter  Gäller t.o.m torsd 2/4 3/4 – 9/4 kl.12.00
Valpklass, 4-6 mån, 6-9 mån 200 kr 300 kr
Juniorklass, 9-18 mån 380 kr 480 kr
Unghundsklass, 15-24 mån 380 kr 480 kr
Bruksklass, 15 mån o äldre 380 kr 480 kr
Öppenklass, 15 mån o äldre 380 kr 480 kr
Championklass, 15 mån o äldre 380 kr 480 kr
Veteranklass, 8-10 år 200 kr 300 kr
Veteranklass, över 10 år GRATIS GRATIS
Barn med hund 50 kr Anmäls och betalas på plats
Parklass 50 kr Anmäls och betalas på plats

Flerhundsrabatt
Gäller endast officiella klasser, d.v.s gäller ej valpar och veteraner. Gäller endast t.o.m 
torsdag 2/4. Efter 2 fullbetalande hundar i officiell klass reduceras priset till 200 kr 
per hund, vid anmälan av samma ägare.

Sista anmälnings- och betalningsdag är torsdagen den 9 april.
Alla anmälningar är bindande!
Efteranmälan via SKK t.o.m. 9 april och i mån av plats!

Veteraner över 10 år, anmäls via mail till carina.cansund@telia.com.
Flerhundsrabatt, anmäl alla hundar via internetanmälan och mejla därefter till vår 
kassör Cecilia Almén, kassor.s@sphk.se, bifoga kvitto på anmälda hundar samt 
kontouppgifter så betalar vi tillbaka.



SPHK Mälardalen inbjuder 
till officiell utställning 

torsdag den 21 maj 2020 i Ånnaboda

Domare 
Karsten Grønås dömer siberian husky

vakant dömer samojedhund, grönlandshund och alaskan malamute

Håll utkik på hemsidan samt fb
Med reservation för ev. domarändringar

 
Anmälan

Via SKK’s internetanmälan, https://hundar.skk.se/internetanmalan
Per post/mail: Använd SKK’s blankett ”Tävlingsanmälan” (finns att hämta på 
www.skk.se) skicka den per mail till  utstsphkmalardalen@gmail.com eller via 

post till Helene Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna. Anmälningsavgiften 
sätts in på SPHK Mälardalens bankgiro: 171-5788 senast 11/5-2020 

 
Veteran över 10 år samt flerhundsrabatt går inte att utnyttja via 

SKK’s internetanmälan 
 

Anmälningsavgifter: 
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån: 150 kr 

Junior-, unghund-, bruks-, öppen, championklass: 320 kr 
Veteranklass 8 – 10 år: 280 kr
Veteranklass över 10 år: Gratis

Flerhundsrabatt; halv avgift fr.o.m. 3:dje hunden som anmäls med samma ägare
 

Sista anmälningsdag och betaldag är den 11/5-2019
 

Alla anmälningar är bindande! 
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk. 

Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK. 
För utlandsägd hund måste kopia på stamtavlan bifogas i anmälan.

Ha alltid med giltigt medlemskort i SPHK till utställningen, officiella klasser.

Upplysningar:
Jeanette, 073-5338160 eller Helene W 070-4120683  utstsphkmalardalen@

gmail.com 

Varmt välkomna!

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

Vice ordförande
Johanna Lekhammar, 076 – 877 34 61
Nickbo 284, 744 95 Vittinge
geminaarts@gmail.com

Sekreterare
Jeanette Engström Edlund, 
073 – 533 81 60
Åvinge Kvarn 11, 147 91 Grödinge
Sekreterare.m@sphk.se

Kassör
Helene Werner, 070-412 06 83 
Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna 
sphkmalardalen@gmail.se

Ledamot
Mikael Olander, 070 – 831 04 92
Älvkvarnsvägen 2, 197 93 Bro
Mickey.olander@speedmail.se

Göran Anderson, 070 – 687 81 39
Hjälstavägen 8, 749 62 Örsundsbr0
brian@gbos.se

Suppleant
Gun Andersson, 070 – 726 61 84
Stenibgebacken 2, 762 95 Rimbo
samojed@elia.com

Revisorer
Tomas Dal 
Susanne Dal
 
Revisorssuppleanter
Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Valberedningen
Eva Ohlsson, (sammank) 070 – 536 80 17
Ann Engström, 070 – 118 73 10

http://malardalen.sphk.se

Kallelse till Årsmöte 2020 för 
SPHK Mälardalen

Söndagen 5 april 2019 klockan 14.00 
på Hjälsta bygdegård i Örsundsbro

Motioner skickas skriftligen och underskrivna 
samt vara styrelsens sekreterare tillhanda 

senast 4 veckor före årsmötet dvs 2019-03-08. 

Motionerna skickas till:
Jeanette Engström Edlund

Åvinge Kvarn 11
147 91 Grödinge

Varmt välkomna önskar Styrelsen Mälardalen
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Ivrig ”Ace”. [Foto: Camilla Eklund Engvall]



Ordförande
Annica Andersson, Bräcke. 
070-272 53 12 
ordforande.nn@sphk.se

Sekreterare
Lars Jämtsved, Bräcke 
073-626 92 84 
sekreterare.nn@sphk.se 

Kassör/Ledamot
Jan Olof Högström, Indal 
070-561 47 83 
framakad@gmail.com

Ledamot
Eleonore Andersson, Hede
070-396 20 44
ellie_17609@hotmail.com 
 
Ledamot 
Allan Zvar, Hede
072-004 21 62
allan.zvar@hotmail.com 

1:e Suppleant/Vice ordförande
Alf Hallén
Torpshammar 
070-216 75 88 
alfhallen@telia.com 

2:e Suppleant
Nicklas Nilsson, Bräcke 
070-650 52 13 

Revisorer
Jan Olof Nordlöf 
Frits Bakker 

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen 
Lotta Eriksson 

Valberedning
Anne Rosander (sammankallande) 
Eveline Koch

www.sphk.se/nedrenorra

Slädhundskörning i 22 minusgrader 
på Ångermanälven. [Foto: Erik Löfgren]

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

Sekreterare
Nikki Ek, 070-273 19 56

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

Ledamöter
Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12
Lottis Nilsson, Bollnäs 070-219 11 10

Suppleanter
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster
Krister Mattsson

www.sphk.se/gavledala www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande 
Helen Söderström, 076-146 51 31

ordforande.on@sphk.se

Vice ordförande 
Elisabeth Lönnberg, 070-587 32 66

eles@telia.com 
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här som de genetiska metoderna kommer 
in för att reda ut problemen.

Det är som sagt ganska knepigt att få en 
klar bild av tamhundens ursprung och 
utveckling. I varje fall kommer äldsta nu 
kända säkra hundfynden från Tyskland, 
Frankrike och Schweiz, vilka är 13 500 
–15 500 år gamla (Pitulko och Kasparov, 
2017; Sinding, 2020). Tamhunden måste 
ha kommit till Nya Världen tillsammans 
med människorna, eftersom idén att tam-
hunden i Nordamerika skulle ha utveck-
lats från den amerikanska vargen numera 
har avfärdats av forskarna. Låt oss se på 
de olika invandringsvågorna av människ-
or, som innebar att också hunden skom 
till Nya Världen.

Invandringar till Nya Världen 
(bild 1 och 2)

Våg 1. Det har skett åtminstone fyra stör-
re migrationsvågor av människor från 
Sibirien till Nya Världen. Den äldsta ut-
gjordes av människor som för ca. 23 000 
år sedan avskildes från sina asiatiska 

släktingar. De bebodde under flera tusen 
år Beringia, en region som dels innefatta-
de landområde i Sibirien och Alaska och 
dels det som idag är havsbotten i Berings 
sund. De vandrade vidare österut för ca. 
14 500 år sedan. Denna våg av männis-
kor, som man benämner First Americans, 
befolkade sedan Nord- och Sydamerika 
(Flegontov et al., 2019). 

Våg 2. Den andra vågen av folk skedde 
för ca. 12 600 år sedan vars släktingar vi 
träffar på idag i Amazonområdet i Syd-
amerika.

Våg 3. Nästa större omgång av invand-
rare var de tidiga Paleo-eskimåerna, som 
kom från Sibirien över Berings sund till 
Nordamerika för ca. 5 500 år sedan. De 
nådde Grönland några hundra år däref-
ter och försvann för ca. 2 800 år sedan. 
Kulturerna under denna period i Alaska 
benämns Northern Maritime Tradition. I 
östra Arktis kallas perioden beroende på 
de geografiska läget antingen Pre-Dorset  
(Kanada/Nunavut) eller Saqqaq (Grön-
land). 

Bild 1. Förenklat schema över eskimåkulturernas utbredning i tid. 

Förhärligande av den egna rasen

Om man läser rasböcker, på hemsidor el-
ler i andra medier om olika hundar, ser 
man ofta hur den egna rasen beskrivs 
vara särskilt speciell och unik. Den är 
en av de allra äldsta raserna, med röt-
ter långt bak till antiken och tusentals år 
bortom den. Man skryter om en ärorik 
historia och om heroiska insatser och 
liknande imponerade ting och då det gäl-
ler våra hundar att polarhunden varit en 
förutsättning för människans befolkande 
av Arktis.

Först och främst kan myten om åldern på 
rasen enkelt avlivas, eftersom ingen ras 
är äldre än sisådär 150 år. Rasbegrep-
pet kom till när man i England under 
senare delen av 1800-talet skapade och 
registrerade hundar med stamboksförda 
föräldraindivider, som selektionsavlades 
tills man fick en något så när enhetlig 
typ, som man kallade ras. Då kom ras-
beskrivningen för en ras till, och först då 
registrerades raserna officiellt.

Tamhundens ursprung

Om vi börjar från allra första början, 
så har frågan om tamhundens ursprung 
länge varit föremål för forskning. Olika 
teorier om när och var tamhunden kom 
till har lagts fram. Idag är det många 
forskare som sysslar med frågan, och de 

senaste rönen pekar på att tamhundens 
ursprung går ca. 33 000 år tillbaka med 
början i Sydostasien. För ca.15 000 år 
sedan migrerade en del av ursprungs-
hundarna till Mellanöstern och Afrika. 
Till Europa kom de för ca.10 000 år se-
dan. En av de asiatiska grupperna som 
utvandrade till ovan nämnda områden 
vandrade sedan tillbaka österut. I Kina 
blandade de sig med ursprungslinjerna, 
innan en del fortsatte sin vandring till 
Nya Världen (Wang et al. 2015).  

Problem med identifikation

Problemen är många då det gäller att be-
stämma om ett gammalt fynd är varg el-
ler hund. Likheterna kan vara stora och 
dessutom har man ytterst få fynd av äldre 
vargar och därmed sämre kunskap om 
variationen i utseende hos dessa. Den nu-
varande vargarten, Canis lupus och tam-
hunden, Canis familiaris anses båda här-
stamma från en gemensam, numera ut-
död vargsläkting. De var således i början 
av sin utveckling väldigt lika i utseende. 
Detta gör att man inte sällan har stora 
svårigheter att skilja äldre vargfynd från 
tidiga hundfynd. Ännu besvärligare blir 
det med identifikationen när man vet att 
de båda djurarterna hela tiden har blan-
dats. Domesticeringsprocessen var dess-
utom kontinuerlig, och därför kan man 
inte säga exakt när tamhunden verkligen 
var en hund och inte längre varg. Det är 

Gamla myter och nya forskningsresultat
Av Louis Liljedahl

Polarhunden har funnit i många tusen år och är en ’ren’ hundtyp utan in-
blandning av andra hundar. De är några av de påståenden som inte sällan 
förekommer inom polarhundskretsar. Man kan också få höra att hunden 
har varit en förutsättning för människans befolkande av Arktis, under-
förstått polarhunden. Den här artikeln försöker klarlägga forskningsläget 
för att se om dessa påståenden är myter eller verklighet.
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vikingar i Grönland och blev då smittade 
av dödliga sjukdomar. En annan förkla-
ring kan vara att de dukade under då de 
inte klarade av en klimatförändring till 
kallare tider. 

En färsk undersökning av Howse och 
Friesen, 2016, visar på smärre skillnader 
i försörjningssätt mellan de sista Dorset-
folket och det tidiga Thule-folket i det 
centrala Arktis (Nunavut). Det verkar 
vara så att Thule-folket var mer speciali-
serat på vissa bytesdjur, som gav mer och 
säkrare fångster. Dorset-folket, däremot, 
hade inte någon speciell basföda utan fick 
jaga fler sorters byten, vilka gav mindre 
mängd mat och osäkrare vinterförråd. 
Så även om de båda kulturerna hade mer 
gemensamt än det fanns skillnader dem 
emellan, kanske dessa skillnader tillsam-
mans med kulturella, religiösa och andra 
faktor gav Thule-folket en fördel som re-
sulterade i Dorset-kulturens undergång.

Våg 4. Den senaste vågen av nordliga 
invandrare till Nya Världen var Birnik- 
respektive  Thule-folket. De senare är 
förfäder till alla dagens inuiter/eskimåer, 
och kom från Sibirien till Alaska för ca. 
1 000 år sedan. De bredde ut sig längs 
Kanadas kust och nådde Grönland för 
ca. 800 år sedan (Howse och Friesen, 
2016). På samma gång ersatte de Birnik-
folket i Alaska och Dorset-folket i Östra 
Arktis. Banden mellan Thule-folket och 
dagens Inuiter är biologiska, kulturella 
och språkliga. Och, som vi nedan skall 
se, är deras hundar direkta förfäder till 
dagens polarhundar i Nordamerika och 
Grönland.

Hundarnas intåg i Nya Världen 

Exakt när hunden kom över från Sibirien 
till Nordamerika kan man idag inte säga, 
men ungefärliga tidsangivelser har man 
kommit fram till. Man kanske tycker 
att det skulle vara logiskt att de första 

människorna som kom till den norda-
merikanska kontinenten hade hundar 
med sig. Men så verkar inte vara fallet, 
då man inte funnit några arkeologiska 
bevis för detta. Istället pekar genetiska 
modeller på, att hundar kom först unge-
fär 4 500 år efter de första människorna, 
d.v.s. för ca. 11 500 år sedan. De äldsta 
kända hundresterna i Nya Världen är ca. 
9 900 år gamla och hittades i Illinois (Le-
athlobhair et al. 2018). 

För-Dorset

Från denna första immigrationsvåg av es-
kimåer har man endast funnit sporadiska 
fynd av hund (Arnold, 1979). En syste-
matisk analys från tiotusentals samlingar 
av material som sträcker sig över 3 000 
år av förhistoria från Högarktis i Kanada 
och Grönland visar en nästan total av-
saknad av hundrester (Darwent, 2001, 
2004)! Hundfynd har förvisso gjorts från 
de tidigaste Paleo-eskimåerna, men de är 
som sagt ytterst få. I Grönland har man 
från Saqqaq-kulturen grävt fram de allra 
äldsta hundresterna i västra Arktis, vilka 
är mellan 2 925 och 3 975 år gamla. Fyn-
den har gjorts på tre platser, 41 stycken 
skelettdelar från Qeqertasussuk, 21 från 
Qaja och 17 från Nipisat. Från Igoolik 
på Nunavuts fastland har man funnit 
fyra postkraniala delar (d.v.s. inte huvu-
det) och ett komplett kranium med käkar 
(Möhl, 1986).

Äldsta fynden av polarhund i Alaska är 
mellan 2 400 och 2 750 år gamla (Dar-
went, 2019). På den välkända arkeo-
logiska lokalen Ipiutak, som ligger vid 
Point Hope i Alaska, har man funnit kra-
nier av hund som är mellan 1 400 och 
2 200 år gamla. Hela kranier är ovanliga 
och värdefulla för tolkningen av ett fynd. 
I storlek är de mindre än nutida inuit-
hundar från Ellesmere Island, Grönland 
och Labrador i Östra Arktis. Ett av kra-
nierna överensstämmer anmärknings-

En Paleo-eskimå, som levde för mellan 
4 500 och 3 400 år sedan i Grönland, un-
dersöktes genetiskt. DNA-analysen visa-
de att han hade blodgrupp A+, hade ge-
ner som tydde på köldanpassning, bruna 
ögon samt brunaktig hudton. Vidare såg 
man att han varken är besläktad med da-
gens inuiter/eskimåer eller indianer (Gil-
bert et al., 2008). Studien visar också, att 
det bland dessa immigranter fanns väl-
digt få kvinnor. Det är till och med möj-
ligt att det endast var en enda äventyrlig 
kvinna, som följde med den ursprungliga 
populationen över till den Nya Världen 
(Rasmussen et al., 2010) 

Dorset-folkets kultur, som ersatte Saqqak- 
folket, delas in i tre separata perioder, Ti-
dig Dorset, Mellan-Dorset samt Sen Dor-
set. De äldsta levde för ca. 3 000 år se-
dan. Deras kulturer varade i drygt 2 000 
år och försvann för ca. 800 år sedan. 

Dorset-folken representerar en genetisk 
blodslinje, som skiljer sig från den senas-
te invandringsvågens människor, Thule-
folket. Det vill säga, dessa två människo-
grupper blandade sig inte med varandra 
(Morrison, 1999). 

Dorset-folket är en gåta för vetenskapen. 
De levde mer eller mindre isolerade från 
sina grannar i två tusen år och avstod 
från att blanda sig med de moderna inu-
tiernas förfäder och indianerna söder om 
dem. Annars är det vanliga i historien, att 
när främmande folk möts, så blandar de 
sig med varandra. Man tänker sig att ef-
tersom Dorset-folkets kultur byggdes på 
en väldigt stark shamanistisk religiös tra-
dition, kan detta kanske förklara deras 
isolerade livsval. Hur de dog ut är också 
en klurig nöt som arkeologerna ännu inte 
knäckt. Man har förslagit möjligheten 
att de kom i kontakt (genom krig) med 

Bild 2. Eskimåers vandringsvägar från Sibirien in i Nya Världen.
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Europeiska hundar kommer sist in på 
scenen

Den vite mannen kom till Arktis redan 
på 1500-talet men först under 1600-ta-
lets andra hälft kan man räkna med att 
europeiska hundar började påverka den 
inhemska hundstammen i norr. Det var 
framför allt de olika pälshandelsbolagen 
med Hudson Bay-kompaniet i spetsen, 
som under flera århundraden tog in tu-
sentals och åter tusentals hundar från Eu-
ropa. Speciellt under guldruschen i slutet 
av 1800-talet togs det in enorma mäng-
der av europeiska hundar till Alaska och 
angränsande områden i Kanada. På foto-
grafier från guldruschen ser man allsköns 
blandning av hundtyper med mer eller 
mindre tydliga spår av de inhemska hun-
darna. Bild 3 är från guldrushen i Alaska 
och visar hundar med mer eller mindre 
polarhundsblod. 

En färsk omfattande undersökning av 
polarhundar, levande såväl som gamla 
skelettrester, ger en bild av vad som kan 
ha hänt hundarna i Arktis (Ameen et al. 
2019). De olika arktiska folken som kom 
till Nordamerika hade med sig sina egna 
speciella typer av hundar. Undersök-
ningen visar nämligen på skillnader mel-
lan folkgruppernas hundar både genom 
morfologiska analyser och genetiska un-
dersökningar. Rent kroppsligt är dagens 
polarhundar i Nordamerika och Grön-
land större och kraftigare än vad deras 
förfäder var för ca. 1 000 år sedan. 

Den genetiska delen av den aktuella un-
dersökningen visade följande. Alla värl-
dens hundar kan delas in i sex genetiska 
grupper, fyra större A, B, C och D och 
två mindre E och F. Samtliga undersökta 
hundar i Nya Världen tillhör grupp A. 
Man kunde dela in materialet i grupp A i 

Bild 3. Hundar från guldrushen. Iditarod, Seward, Alaska, 1917.

värt väl med den berömda hundföraren 
Leonhard Seppalas ledarhund Togo, som 
finns bevarad på Peabody Museum (Mu-
rie, 1948). Författaren Murie diskuterar 
möjlig inblandning av större hundar i de 
moderna polarhundarna för att förklara 
den mindre storleken på Point Hope-
hundarna, vars storlek de anser represen-
tera de ursprungliga tidiga polarhundar-
na. Som vi kan se längre fram, var detta 
en välgrundad gissning.

Andra fynd av hund från För-Dorset 
är några ryggkotor från Banks Island 
i Nunavut, som uppvisar förändringar 
som kan tyda på hårt arbete, antingen 
orsakat av att de varit lastade eller så 
kan de ha dragit slädar (Arnold, 1979, 
1981). Även om det verkligen rör sig om 
ryggkotor från hund, vilket ju inte ens 
är säkerställt, behöver det inte nödvän-
digtvis vara på detta sätt. Man har näm-
ligen funnit ryggkotor av både vilda och 
tama hunddjur som aldrig använts som 
last- eller dragdjur (Morey och Aaris-Sö-
rensen, 2001). Dateringen av dessa fynd 
är dessutom osäker. Det kan också vara 
fråga om Dorset-tid. Andra fynd klassa-
des som ’möjlig hund’ från För-Dorset är 
från Devon Island, Nunavut (McCartney, 
1989; Helmer, 1991). Andra forskare är 
dock inte övertygande om att dessa fynd 
är fråga om tamhund (Morey och Aaris-
Sörensen, 2002).

Dorset

För närvarande har man från denna två-
tusenåriga period endast gjort ett (1!) 
fynd som anses säkert vara av hund. Det 
är daterat till Tidig Dorset, d.v.s. är ca. 
2 200 år gammalt, och gjordes på Baffin 
Island i Nunavut (Cleland, 1973). Andra 
sporadiska fynd från Dorset bedöms som 
möjligen ”vargliknande hundar” (McG-
hee, 1996; Min översättning) men anses 
tvetydiga som bäst (Morey och Aaris-
Sörensen, 2002).

”De allmänt utbredda hundfynden från 
den senare kulturen Thule står i stark 
kontrast till den i princip totala avsakna-
den av hund från Dorset-kulturen” (Mo-
rey och Aaris-Sörensen, 2002; Min över-
sättning). Trots att man har grävt fram 
tiotusentals andra djurben från Dorset-
perioden, hittar man inte fler hundrester 
än de ovan nämnda. Man kan således 
inte förklara avsaknaden av hundben 
med dåliga bevaringsmöjligheter. Istället 
drar man slutsatsen att Dorset-kulturens 
folk i princip inte hade några hundar. De 
kan ju ha haft tillgång till hund om de 
träffade andra grupper, men DNA-stu-
dier indikerar, som tidigare nämnts, att 
Dorset-människorna inte blandade sig 
med Thule-eskimåer, som de levde sam-
tidigt med i något hundratal år i slutet 
av sin tid. 

Thule

Arkeologerna har funnit hundrester 
på de flesta arkeologiska lokaler från 
Thule-perioden (Morrison, 1984). 
Man har tolkat det så, att hunden 
spelade en mycket central roll för 
människorna då. För många av de 
regionala grupperna var hunden vik-
tig för landtransport (som slädhund 
på vintern och klövjehund på som-
maren). Hunden var också ovärderlig 
under flera typer av jakt, exempelvis 
på isbjörn och myskoxe men också 
vid vildrensjakt. För centraleskimå-
grupper var hunden oumbärlig för 
att finna snötäckta andningshålen för 
säl. Man kan således svårligen tänka 
sig den traditionella eskimåkulturen 
utan hund (Park, 1987). Thule-eski-
måernas hund var mindre än nutida 
inuit-hundar (Morrison, 1984) och 
troligen också mindre än tidiga Paleo-
eskimåernas hundar (Morey och Aa-
ris-Sörensen, 2002). 
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kanske endast periodiskt förekommande 
del av människornas liv i Arktis i Västra 
Hemisfären. 

Vi vet idag att Thule-folket och dess 
hundar härstammar från den s.k. Birnik-
kulturen i Alaska för mellan 1 000 och 2 
000 år sedan. Dagens polarhundar i Väs-
tra Hemisfären (d.v.s. grönlandshund, 
alaskan malamute samt kanadensisk inu-
ithund) härstammar från Birnik/Thule-
folkens hund och kan således genetiskt 
följas mellan 1 000 och 2 000 år tillbaka. 
Påståendet att polarhundarna kan spå-
ras längre tillbaka verkar således vara en 
myt, åtminstone med dagens kunskaper. 

Samma gäller frågan om inblandning av 
andra hundar i polarhundarna. Dagens 
polarhundar är ingalunda ’rena’ utan 
har en ganska stor andel blod i sig från 
europeiska raser. Detta ser man speciellt 
tydligt på stora polarhundar. De uppvisar 
ofta typiska mastiffdrag, såsom på tok 
för stor kroppsstorlek, överdrivet grov 
benstomme, hoptryckt skalle med tyd-
ligt stop, runda, utskjutande ögon, lösa 
hängande läppar, fel päls etc.

Det sista påståendet, att hunden har varit 
en förutsättning för befolkandet av Ark-
tis, kan enkelt också avskrivas om det 
arkeologiska materialet visar på en verk-
lighet, vilket vi har all anledning att anta, 
d.v.s. att det i princip saknades hundar i 
Arktis under ca. 2 000 år. Människorna i 
Arktis klarade sig tydligen bra ändå utan 
hund.
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fyra mindre grupper, A1a, A2a, A1b, och 
A2b. Grupperna A1b, A2a och A2b har 
tidigare observerats i de arktiska hundar-
na, medan A1a finns i de flesta moderna 
europeiska hundar.

Av de provtagna hundar som kom före 
de olika eskimå-grupperna, hade alla en 
genetisk uppsättning endast tillhörande 
A2b. Alla Paleo-eskimåhundar hade 80% 
A2b och 20% A2a. De hundar som kom 
in för mellan 1 000 och 2 000 år sedan 
(Birnik/Thule) hade ca. 55% A2a, 29% 
A1b, 13% A2b och 3 procent A1a. (Bild 
4a). De historiska hundarna, d.v.s. de som 
levt efter mötet med européerna hade 
40% A1a, 37% A2a, 22% A1b och 3% 
A2b. (Bild 4b). Således ser vi hos de histo-
riska polarhundarna en minskning av de 
inhemska generna på bekostnad av en stor 
andel av den europeiska genetiska enheten 
A1a, efter det att de inhemska polarhun-
darna hade mött de europeiska raserna.

Man kunde med hjälp av de genetiska 
undersökningarna således konstatera, att 

de allra äldsta polarhundarna som kom 
till Amerika, och som tillhörde de s.k. 
Paleo-eskimåerna för ca. 5 500 år sedan, 
inte närmare är besläktade med de polar-
hundar som kom senare. Hundarna som 
kom därefter tillsammans med Birnik/
Thule-folken för mellan 1 000 och 2 000 
år sedan, däremot, är förfäder till dagens 
polarhundar i Nordamerika/Grönland. 
Efter kontakten med européerna får 
dessa hundar nästan hälften av sin gen-
uppsättning från europeiska hundar.

Slutsatser

Paleo-eskimåfolk och inuiter har befolkat 
Nya Världens Arktis under mer än 5 000 
år, och  här har det bara skett ett enda ut-
byte av populationer, nämligen Thule för 
mindre än 700 år sedan (Raghavan et al. 
2014). Då det gäller hundar anser man 
idag att Paleo-eskimåer hade hund endast 
sporadiskt. Särskilt under Dorset-tid var 
det extremt ont om hundar, d.v.s. det var 
i princip hundfritt. För Paleo-eskimåerna 
var hunden troligtvis bara en mindre och 

Bild 4. Diagram över genuppsättningen hos polarhundar. A. Före kontakt med européerna, 2 000-300 
år sedan. B. Efter kontakt med européerna, 300 år sedan till nutid. Lägg märke till hur spektakulärt den 

europeiska andelen A1a har ökat efter kontakt.
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Mikki och Dancer. [Foto: Louis Liljedahl]



Marknadsföring av polarhundar 
och draghundsport

Text och foto: Erik Löfgren

I höstas kontaktades draghundföreningen Lag 42 Team Sollefteå av den 
lokala tidningen Sollefteåbladet som ville göra reportage om polarhundar 
och draghundsport med vinkeln ”Redaktionen testar nya sporter”.

Vi ställde oss naturligtvis positiva till 
detta.

I samband med en medlemsträff under 
Allhelgonahelgen i början av november 
bjöd vi in Sollefteåbladet att prova på 
olika discipliner av draghundsport på 
barmark när vi ändå var samlade vid fina 
Resele elljusspår utanför Sollefteå.

Det blev en trevlig heldag där tre report-

rar och deras familjer med fruar och barn 
fick träffa några av medlemmarnas po-
larhundar, och – framförallt - pröva på 
draghundsport barmark i form av scoo-
ter och canicross. Vi inledde med teore-
tisk genomgång för både vuxna och barn 
och sedan fick de låna utrustning och 
hundar och testa att köra en liten slinga.

Det blev många skratt och hundarna 
skötte sig exemplariskt med dessa ”ny-
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börjare”. Allra populärast var när de 
yngsta barnen fick springa med några av 
våra huskyvalpar… 

Resultatet blev ett stort, trevligt reporta-
ge i tidningen och dessutom en film från 
dagen på Youtube.

Kul när media visar intresse såväl för po-
larhundsraserna som för draghundsport 
och ännu roligare när resultatet blir bra 
marknadsföring för det vi älskar allra 
mest att hålla på med!

Ps. Länk till Sollefteåbladets Youtu-
bekanal och filmen från ”testdagen”: 
https://youtu.be/QWrW-8bo7Wc

Erik Löfgren
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Som liten valp (6 mån) är det mycket man måste lära sig innan blir vux-
en, precis som det är för människobarnen bara det att allt ska läras in så 
mycket fortare har jag förstått. Nu var det dags för mig att se hur det kan 
gå till på en dragtävling och jag fick följa med ”brollan” på Barmarks-SM 
i Gävle för att liksom insupa tävlingsatmosfären där. Jag misstänker att 
jag också fick följa med som gosedjur till mina människor. Det kändes så i 
iallafall, fast det sa dom aldrig så jag hörde det.

Det första nya intrycket var att åka hus-
buss. Min Henke hade fått låna den av 
en snäll kompis, den var stor och sjukt 
annorlunda att åka i jämfört med mina 
vanliga bilar. Men jag är ju inte en sån 
som bryr mig så mycket om det händer 
nya saker så efter någon mil sov jag res-
ten av resan ner (vän av ordning får hålla 
för ögonen men eftersom vi lånat bilen så 
blev det så den här resan) i mittgången.

Väl framme på plats så hade jag stora 
förväntningar på allt kul som skulle hän-
da men det var tydligen bara han som 
hade åldern inne som fick göra allt ro-

ligt. Trots att jag försökte berätta att jag 
också ville köra järnet så var det ingen 
som lät mig vara med, jag fick vänta i bi-
len jättemånga gånger då han Den Dära 
skulle starta två gånger om dagen.. Det 
gjorde jag snällt...hmm efter några små 
protester eventuellt förstås. En dag hade 
de missat att ta undan lite god hundmat 
som stod på diskbänken och snacka om 
påkommen i sängen när matte kom till-
baks för att hämta ut mig! Visste inte 
vart jag skulle ta vägen när hon öppnade 
dörren! Gömde huvudet under madras-
sen så jag inte skulle synas. Hon hittade 
mig ändå och skönt ändå att hon inte 

Stuor-Irkes De-Tussaq på fortbildningsresa,  
“My story”
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blev sur för det var ju trots allt hennes fel 
ändå tycker jag. Dessutom.. va ska man 
göra när man är liten, har tråkigt och inte 
får vara med på draget?

Brollan (Asasaqs Kanerneq) skötte sig 
exemplariskt och drog sjukt bra, han är 
verkligen någon jag ser upp till och jag 
kommer att försöka ge honom en ordent-
lig match i tävlingsspåren. Nu har jag 
fått varit med och kolla målgångar och 
insupit atmosfären på tävling så nu vet 
jag vad jag siktar på. Nästa år då jälar 
kommer jag också att få vara med och 
jag börjar med Hamra v5. Nu tänker jag 
träna järnet för att ge de andra en utma-
ning som heter duga!!

I´ll be back!
/Tussaq
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Favorit i repris: Polarhunden Nr 5 1988
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Bild 1: Aina fra Vikerkollen. 

Bild 2: Slädhundens Frej med moder Svea 
av Vargevass (närmast kameran) i led på ett 

träningspass. 

Bild 3: Träningspass team slädhunden. Aina och 
Edda fra Vikerkollen i led. Nymånens Lihtti och 

Svea av Vargevass i Swing. Slädhundens Frej och 
Sylar av Vargevass i wheel. 

[Foto: Uffe Åkerman]

Bild 1

Ovan: bild 2 och nedan: bild 3
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Snart är vintern här Tior i sin favoritmiljö. [Margareta Hillborg Ljung]

Bilderna rån vintern 2018 i Grövelsjön.

Bild 6 vår dotter Alice 9 år , Ylanjärvis Iitsho & Isa
Bild 3 julaftonstur, ylanjärvis iitsho & Isa
Bild 5 tidig vintertur med grövelsjön i bakgrunden , ylanjärvis iitsho & Isa
Bild 4 påsktur Alice och Ylanjärvis Grynet njuter av utsikten

[Foto: Johnny Sjöfjäll]
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Favorit i repris: Polarhunden Nr 5 1986



Bixie och Ritza. Bixie är Ritzas bästa kompis i gänget [Foto: Linda Almquist]

Polarhunden 1/2020   5958   Polarhunden 1/2020



 [Foto: Madelene Karlsson]



Meritering
Tobacco Trail kommer att vara en meriterande tävling för siberian husky i 
Dragprov DP 20+ (150 km) och PD 250+ (300 km)

Vi vill därför göra dig uppmärksam på följande:

•	 Åldersgräns för meritering DP 20+ är lägst 18 månader och för DP 250+ lägst 
24 månader

•	 Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören före start.

•	 Stamtavla i original ska uppvisas för samtliga hundar

•	 För utlandsregistrerade hundar ska kopia av stamtavlorna bifogas merite-
ringsblanketten. Kopia på stamtavlorna kan mailas i förväg till sekreterare.
sh@sphk.se

•	 Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden 
vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

•	 För att tävlingen ska vara meriterande måste det vara minst tre startande si-
berian husky-spann i varje klass och i DP 20+ måste minst tre spann gå i mål.

•	 Om det är färre än tre startande på DP 250+ i 8- eller 12-spannsklassen kan 
klasserna komma att slås ihop ur meriteringssynpunkt.

Inbjudan till Tobacco Trail  2-5 april

Tobacco Trail är meriterande för siberian husky i lång- och medeldistans.

Meriteringsdomare: Magnus Eklund Engvall, magnus@wildtribes.se

Tobacco Trail kördes första gången 2012 då i Kiruna Slädhundsklubbs regi. 2016 
bildade arrangörsgruppen en egen klubb, Torneälvens Slädhundsklubb, vars syf-
te är att verka för  lång- och medeldistans med slädhundar. 2020 gör vi delsvis 
ett nytt upplägg och har start och mål i Lannavaara. En blomstrande by där vi 
tidigare haft checkpoint, som blivit mycket uppskattad. Vi kan erbjuda start och 
mål, samt boende på samma ställe. Spåret följer en kommunal skoterled. För 
långdistans gäller två checkpoint, en naturcheckpoint, Makkaravaara och en vid 
Paksuniemi, nära Jukkasjärvi. För medeldistans blir det Makkaravaara med obli-
gatorisk vila och sedan samma väg tillbaka.

Tobaksleden är en gammal transportled från Jukkasjärvi till Ryssland, därav 
namnet.

Spåret går i en vänlig lågfjällsterräng med bra spår och vacker natur..

Vi gläder oss åt att Tobacco Trail 2020 är meriterande för siberian husky och 
hälsar alla spann välkomna.

Mer info www.tobaccotrail.se Just nu är hemsidan på engelska, men översätts 
inom kort. 
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Hundspannstur hos CAMAS. [Foto: Camilla Eklund Engvall]Salo

Salo är en ung hane på 1 år och 2 månader. En stor 
och ståtlig herre för sin unga ålder. 

Matte ser fram emot att få spendera mycket rolig 
tid i skidspåret tillsammans. Vi har börjat dragträna 
och Salo springer på med bravur. 

Salo har BIS-valp från midnattssolsutsällningen i 
Gällivare 2019 och vi ser fram emot i framtiden ha 
kul på utsällning och tävling. 

Hund: Nordic Paws Salo
Uppf: Kennel Nordic Paws  Ägare: Olivia Johansson
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Läs mer och beställ en gratis katalog på 
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50

Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker 

Fjellkullorna Ida och Mimmi

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.

Fjellkullorna Ida och Mimmi
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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.

Här ute krävs bra tält –
välj Hilleberg.
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