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Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året.
Mars, juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige
och övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs, Billsjövägen 1, 777 93 Söderbärke
E-POST: polarhunden@gmail.com Tel: 072-398 65 34

Ansvarig utgivare: Anders Hörnlund, Sandbäcken 1. Torsö, 542 91 Torsö, 070-56 11 516
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
Korrekturläsare: Louis Liljedahl
Tryckeri: Pipeline Nordic AB, Stockholm

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

Helår (5 nr) Ett nummer
10 000 kr
2 500 kr
9 000 kr
2 250 kr
8 000 kr
2 000 kr
4 500 kr
1 125 kr
3 000 kr
750 kr
400 kr (obs. kalenderår)

För bokning, kontakta redaktör:
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för
medlemmar, därefter 20 kr/rad

Medlemmar annonserar gratis under vinjetten MEDLEMSANNONSER i slutet av tidningen.
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Nuataaq av Aqisseq som njuter av snön i rasthagen. [Foto: Melissa Hermans]
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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380 kr, familjemedlem 100 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: Sara Mårtensson, sara_anna93@hotmail.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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SPHK’s rasklubbar - Sveriges enda officiella
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Tävlingsekreterare
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076-14 65 131
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Camilla Nyström
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Rosenlundsvägen 10
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761 91 Norrtälje		kennelsnowstreams@gmail.com
Linda Almquist

Utställningsekr.:
Anneli Jönsson
		

snotrollens@telia.com
013-583 73
kennel@deejasome.se
073-083 22 16
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Nytt år, nya möjligheter, nya bekantskaper och
nya vänner. Det önskar jag Er alla i dessa tråkiga
Corona-tider.

[Foto: Camilla Nyström]

Tyvärr har det mesta fått ställas in i vår sport.
Även årets höjdpunkt för min del, Polardistans
2021. Jag började ett nytt jobb förra året på en
revisionsbyrå och har som mest att göra under
februari-april. Brukar kunna bli både 60- och 80timmarsveckor. MEN vid min anställning förvarnade jag om att Polardistansveckan är helig. Då
jobbar jag INTE ;-). Med lite knorr och klagomål
står det numera i mitt avtal att den veckan är semestervecka för mig, alla år :-) Och så blir det
inställt, jättetråkigt men jag kan bara hoppas på
att pandemin ger sig snart och att vi får börja
träffas, träna och tävla ihop igen.
För övrigt har ledigheterna (jul och nyår) varit
lugna för oss och vi ser nu fram emot de vackra
vårvinterdagarna som vi har framför oss. Den
bästa tiden på året tycker jag
Tidningen blev denna gång bara 44 sidor med
många av underklubbarna som inte har skickat in
något. På ett sätt förstår jag det, då det inte händer speciellt mycket nu men då ber jag er andra
att skriva ihop lite om era dagar eller varför inte
lite tips till de nya i klubben. Vi sitter på mycket
kunskap som skulle uppskatats av de nya.
Hoppas att ni njuter av era hundar och den kommande årstiden
Ha en bra vårvinter
//Mia
Omslagsfoto: Team Snow Shadow’s på härlig
fjälltur i Ansätten. [Foto: Josefin Andersson]
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LEDARSKALLET

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Hej på er!
Det har varit ett omtumlande år med fler tråkiga händelser där SPHK har förlorat
älskvärda, engagerade medlemmar som jobbat med hjärtat.
Ovan på detta dyker en pandemi upp på arenan som förändrar människors
levnadsvanor och tvingar föreningslivet att fatta mindre roliga beslut. Detta gäller även
SPHK där styrelsen har beslutat ställa in utställningar, meriteringstillfällen, tävlingar
och andra aktiviteter med fler än 8 deltagare fram till och med 31 maj 2021. Detta är
ett tufft beslut, men medlemmarna har fått ett besked med lång framförhållning där
de vet vad som gäller. Ett beslut som gäller för lång tid är betydligt lättare att ta till
sig, en att få nya beslut månad för månad om inställda aktiviteter.
För många medlemmar är utställning och meriteringstillfällen viktiga och jag förstår
er besvikelse. Så länge vi lever i en världsomfattande pandemi är sunt förnuft viktigare
än rosetter och förstapriser vid meritering. Den här pandemin är inte att leka med.
Oavsett hur lång tunneln än är finns det alltid ett ljus. Sveriges natur erbjuder
fantastiska upplevelser. Det här beslutet öppnar upp för nya möjligheter. Ta er tid
med era hundar och utnyttja vårljuset som sakteliga återkommer. Res till fjälls eller
områden med snö, pröva på kortare eller längre turer. Rasta vid en slogbod (vindskydd)
där det finns möjlighet att göra upp eld, laga mat eller ta en ostmacka med choklad.
Ni kanske rent av vill pröva på att övernatta i tält. Livet med polarhundar erbjuder
flera möjligheter, framförallt för den som vill uppleva vildmarken.
När pandemin släpper sitt grepp och SKK/Centralstyrelse ändrar sina riktlinjer
kommer SPHK’s styrelse att ändra sitt beslut. Det här innebär att arrangörer av olika
aktiviteter bör ha is i magen och följa utvecklingen.

Övre Norra
Roland Häggström, Jokkmokk, Philipp Bergau, Duved, Louise Wallin, Kiruna,
Olivia Boström, Piteå, Carl Ordéus, Kiruna, Nikolina Fridell, Boden.
Nedre Norra
Mlava Zachrisson, Sveg, Kristoffer Ungh, Duved, Erica Forsberg, Lillhärdal,
Hanna Viklund, Umeå.
Gävle Dala
Marcus Englund, Sandviken, Christer Afséer, Sörsjön, Helena Nilsdotter, Venjan,
Sandbybell Öberg, Gävle, Philip Nordin, Gävle, Mikael Angelryd, Gävle.
Mälardalen
Jörgen Nilsson, Köping, Natalie Niirola, Flen, Berth Ove Swanson, Danderyd,
Johan Jörgensen, Stocksund, David Nordqvist, Johanneshov, Carlos Manby, Uppsala,
Fredrik Söderberg, Steningehöjden, Jannika Larsson, Stengehöjden, Ida Enger, Pålsboda,
Domino Stalvant, Stockholm.
Västra
Lydia Cecilio Sanahuja, Göteborg, Angelica Vikström, Lidköping,
Jesper Svärd Karlsson, Lidköping, Felicia Johansson, Hjälteby, Annie Ljunggren, Göteborg,
Monica Backman Svensson, Gråbo, Julia Ström, Skövde, Mattias Falk, Claes Björkdahl,
Bredared, Simon Wiklander, Västra Ämtervik.
Södra
Oliver Schuller, Vimmerby, Magnus Stridsberg, Malmö, Jesper Jonasson, Eket, Johanna Falk,
Höör, Caroline Hager, Anna-Lena Mortensen, Linköping, Erika Friman, Vimmerby, Szilard
Varga Växjö, Anja Degerholm, Limhamn.
Utlandet
Toril Fuglesteg, Norge

Anders Hörnlund
Ordförande Svenska Polarhundklubben

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
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Du känner väl till BUP och BAP?

Sammanställt av Mari Lilja och Annica Uppström
Du som är uppfödare och/eller avelshundsägare (tik eller hanhund) har möjlighet att
erhålla BUP (Bruksuppfödarpris) och BAP (Bruksavelspris) för din uppfödning och/
eller avelshund. Om och när nedanstående meriter är uppfyllda finns avsedd blankett
att hämta på skk.se.
För våra polarhundsraser har det varit möjligt att få priset sedan 2001. Tanken är att
både i Polarhunden och på SPHK’s hemsida publicera vilka uppfödare och avelshundar som genom åren erhållit priset. Vid en närmare genomgång upptäcktes att vare
sig alaskan malamute eller grönlandshund finns representerade för BUP/BAP och det
stämmer nog inte med verkligheten. En uppmaning är att du går igenom din uppfödning/dina avelshundar och ser om kriterierna uppfylls. Lycka till!
Regler för SKKs bruksavelspris
Bruksavelspriset instiftades år 1956 och är ett erkännande åt de hundar som visat sig
vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av goda bruksdjur. Bruksavelspriset utdelas endast en gång till varje avelsdjur, och som bevis för utmärkelsen
utfärdar SKK ett diplom.
• Avelshund får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor. Minimipoäng 50.
• Avelstik får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 avkommor. Minimipoäng 25.
Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige och endast en merit per avkomma får räknas. Samtliga avkommor ska dessutom ha erhållit
lägst sufficient eller 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning i Sverige eller godkänd exteriörbeskrivning vid officiell korning eller godkänt vallhundsprov (gäller endast working kelpie och border collie). Ägare som anser sin hund vara
kvalificerad för SKK’s bruksavelspris, ska anmäla detta på härför avsedd blankett.

ficient eller 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning i Sverige eller
godkänd exteriörbeskrivning vid officiell korning eller godkänt vallhundsprov (gäller
endast working kelpie och border collie). Uppfödare som anser sig vara kvalificerade
för SKK’s bruksuppfödarpris, ska anmäla detta på härför avsedd blankett.
Poängtabell
Provtyp

Alaskan
malamute

Grönlandshund

Samojedhund

Siberian
husky

Polarhundchampionat

5

5

5

5

PDP (Godkänt Polarhundsprov)

4

4

4

---

1:a pris Dragprov 10

4

4

2

---

1:a pris Dragprov 60

4

4

2

---

1:a pris Dragprov 100+

4

4

4

1:a pris Dragprov 250+

4

4

4

4

1:a pris Dragprov 20+

---

---

2

4

2:a pris Dragprov 10

---

2

---

---

2:a pris Dragprov 60

2

2

---

---

2:a pris Dragprov 100+

2

2

2

---

2:a pris Dragprov 250+

2

2

2

2

2:a pris Dragprov 20+

---

---

---

2

1:a pris Dragprov Barmark

---

---

1

---

Mari Lilja och Annica Uppström

Regler för SKKs bruksuppfödarpris
Bruksuppfödarpriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare som
i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/jaktprov. Bruksuppfödarpris
utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
• Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då inte tillgodoräkna sig poäng
för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats.
• Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. Minimipoäng 35.
Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige, och endast en merit per hund får räknas. Samtliga hundar ska dessutom ha erhållit lägst suf-
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”Hundavlare som vill bevara vad man tror är ett ursprungligt utseende på sin ras, men lämnar bruksegenskaperna att förtvina, borde
omskola sig till uppstoppare. På så sätt kunde de en gång för alla
säkra rasens intressanta utseende åt eftervärlden”
Göran Ahlström
Polarhunden 1/2021
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förläggs på samma ställen för att det är där den som arrangerar känner till området.
Så känner ni till något så tipsa gärna styrelsen.
Här på Öland har hundarna aktiverats med upprepade lerbad hela hösten, solen
vet vi knappt hur den ser ut längre…. Vi har försökt precis som många av er alla
andra att hålla igång träningen men lockande är det inte när man öppnar dörren och
återigen möts av regn och inser att samojeden inte kommer ha många vita pälsstrån
när man kommer tillbaka från träningsrundan. Tvättmaskinen är välanvänd och sista
gångerna har jag bara tagit vattenslangen och spolat av mina ytterkläder från topp till
tå innan jag kunnat gå in. Eftersom hundarna bor inne så så har även de fått passera
vattenslangen på sin väg in. Tur man har varmvatten på utsidan…

www.sphk.se/sodra
Ordförande

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

Vice Ordförande

[Foto: Camilla Nyström]

Gerda Nihlén Pettersson, 072-449 23 74

Sekreterare

Denna post delas tillfälligt av Ankie
Laúrsen och Gerda Nihlén Petterson
sekreterare.s@sphk.se

Kassör

Denna post är tillfälligt tilldelad
Gerda Nihlén Petterson
072- 449 23 74

Ledamöter

Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com

Suppleanter
Richard Pettersson, 072-733 61 10
rille_12@hotmail.com
Nikola Damjanov,
wolfvenshunderi@gmail.com

Aktivitetskommité
Birgittaa Jöneros

Utställningskommitté
Carina Cansund

Tävlingskommitté
Rickard Pettersson

Valberedning

Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
Marcus Christensen
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Några korta rader från Ordförande i Södra…
Snart 1 år med corona blev ett annorlunda år och nu
är det redan ett nytt år. Hoppas verkligen att vi snart
kan se fram mot en höst 2021 där våra aktiviteter
kan komma igång som vanligt igen. Fördelen med
vårt gemensamma intresse - polarhunden - är dock
att vi ändå kunnat fortsätta vara ute med våra
hundar och träffas på ett någorlunda coronasäkert
sätt även om i princip alla tävlingar och större
aktiviteter ställts in.

Det är med sorg som vi i december bara några dagar före jul nåddes av beskedet om
vår kassör Cecilia Alméns bortgång efter en tids sjukdom. Cecilia var mycket aktiv i
Södras utställningskommitté och brann verkligen för utställningen i Vaggeryd. Hon
satt även med i aktivitetskommittén och hållt i flertalet medlemsträffar. Våra tankar
går till hennes döttrar med familjer.
Själv ämnar jag i och med årsmötet att avgå som ordförande då jag ställt mig till
förfogande för andra uppdrag inom SPHK, ett beslut jag tog redan innan Corona
lamslog världen. 2020 har styrelsen egentligen inte gjort något mer än det vi måste
för att hålla distriktet flytande så jag känner att när världen förhoppningsvis vaknar
upp igen under våren så är det ett utmärkt tillfälle att lämna över till någon med nya
tankar och ideér.
Men nu ser vi framåt och snart lyser solen igen! Vi tar nya tag och planerar för en
aktiv höst i Södra distriktet.
/Ordförande Ankie Laúrsen

I Södra hoppas vi att äntligen kunna avhandla
årsmöte om än digitalt så fort vi kan så ny styrelse
kan börja dra i trådarna och planera för framtiden.
Om det nu går att genomföra så är ju tanken att vår
utställning för sista gången förläggs till Vaggeryd
då den 2022 flyttas till Degeberga. Södra måste
också hitta en ny tävlingsbana då vi tyvärr inte har
tillgång till tidigare längre, så är det någon medlem
som sitter på ett bra förslag tar styrelsen emot detta
tacksamt. Övriga aktiviteter behöver planeras och
återigen tar vi tacksamt emot tips på sådana från
våra medlemmar. Vårt distrikt är stort och vår
ambition är att försöka arrangera så nära alla som
möjligt men vi behöver då er hjälp med tips på
platser, körvägar m.m. då det annars lätt blir att allt
Polarhunden 1/2020
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www.sphk.se/nedrenorra

http://malardalen.sphk.se
[Foto: Peter Wilhelmsson]

Ordförande

Ordförande

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

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

Vice ordförande

Hej!

Sekreterare

Nytt år med nya möjligheter brukar man väl alltid
säga men för 2021 så känns det lite extra viktigt.
Efter ett tungt och aktivitetslöst 2020 så hoppas vi
verkligen att vi kan få komma i gång med viss verksamhet i sommar.

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

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
Frank Ochterlony

Valberedningen

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

Sekreterare

Polarhunden 1/2021

Kassör/Ledamot

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

Ledamot

I skrivande stund har vintern äntligen anlänt till
Stockholm. Tyvärr får vi sällan tillräckligt med snö
för att kunna köra hund några längre sträckor men
men vet, kanske får vi det denna vinter. Om inte så
är det i allafall superskönt att slippa leriga golv en
tid.

Eleonore Andersson, Hede
070-396 20 44
ellie_17609@hotmail.com

Mälardalens utställning i Ånnaboda är tyvärr inställd men vi ser fram mot oktober då vi ses i Vilsta,
Eskilstuna. Även vårt årsmöte har skjutits upp och
så fort vi får klartecken så lyses det ut på hemsidan
och i Facebookgruppen så håll utkik.

1:e Suppleant/Vice ordförande

Ledamot

Allan Zvar, Hede
072-004 21 62
allan.zvar@hotmail.com

Alf Hallén
Torpshammar
070-216 75 88
alfhallen@telia.com

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson, Bräcke
070-650 52 13

Som vanligt vill vi uppmuntra er alla i distriktet att
höra av er om ni är sugna på någon aktivitet. Vi
kommer ha gott om tid att planera under våren för
att sedan utföra så snart restriktionerna dras tillbaka. Fördelen med våra aktiviteter är vi rör oss på
stora ytor och det är lätt att hålla avstånd.

Revisorer

Jan Olof Nordlöf
Frits Bakker

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen
Lotta Eriksson

Njut nu av den vinter vi får och gör som valparna på
vilden .... nu blickar vi framåt.
Hälsningar Styrelsen i Mälardalen
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Lars Jämtsved, Bräcke
073-626 92 84
sekreterare.nn@sphk.se

Valberedning

Min fina grönlandhund Kalaallit Sermeq Proppen ”Iluq”.
[Foto: Jacqueline Barendregt]

Anne Rosander (sammankallande)
Eveline Koch
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www.sphk.se/ovrenorra

www.sphk.se/gavledala

Ordförande

Ordförande

Tussaq drar en efterkälke. [Foto: Henrik Lövgren]

Helen Söderström, 076-146 51 31
ordforande.on@sphk.se

Nikki Ek, 070-273 19 56
ordforande.gd@sphk.se

Vice ordförande

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

Kassör

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

Sekreterare

Boel Malmström, 070-602 29 22
sekreterare.on@sphk.se

Kassör

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

Ledamot

Sara Mårtensson
sara_anna93@hotmail.com

Ledamot

Emma Marklund
Emma_Marklund@hotmail.com
Lene Krewer
denlene@hotmail.com
Elina Wanhatalo
aatelinas@hotmail.com

Suppleant/Webbmaster

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

Hej!

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

Som vi alla vet så är alla aktiviteter satt på paus
då pandemin pågår. För oss inom distriktet innebär
det att den planerade meriteringen blev struken och
kommande årsmöte blir 2021.

Suppleanter
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha utställningen i Piteå i Juli så mer info kommer när vi har
något att meddela er.

Webmaster

Krister Mattsson

Kör era hundar och nyttja vår fina säsong så får vi
säga på återhörande.
//Styrelsen Övre Norra

Suppleant

Anna Westerlund
Annawesterlund8@gmail.com

Revisor

Frank Ochterlony

Valberedning

Johanna Burström (sammankallande)
johannabrannstrom@hotmail.com
Olga Widén
olgawiden@gmail.com

[Foto: Camilla Nysträm]
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Idag, när jag skriver detta, är det den 15:e Januari 2021.
Klockan har passerat midnatt för en liten stund sedan, och idag är det manusstopp
för Polarhunden.
Jag sitter i ett rum i ett hus i en liten stad. Det är inte min hemstad, men den känns
ändå hemma. I husets övriga sovrum sover mina släktingar. Min syster med sambo
och hund sover i ett rum ovanför mig, min pappa ligger i ett rum mitt emot. Min
faster och hennes man ligger ett par dörrar bort, och mina kusiner i ett rum precis
intill. Huset har tillhört min farmor och farfar, tills för exakt ett år sedan, då min
farfar gick bort. 11 månader senare gick också min farmor bort, den 15:e December 2021. Det är därför vi är här. För att ta avsked av henne, det som var hennes
väsen.
Men, mina tankar är inte bara här. Mitt sinne är splittrat. Idag begravs inte bara
min farmor. Vi tar också farväl av en kär vän, en uppfödarkollega, en styrelsemedlem, en mentor och en fantastisk människa. Cecilia Almén, en fantastisk frisk
fläkt, har lämnat oss. En underbar person, med nära till skratt och med känslorna
nära till hands när de behövdes.
Jag träffade Cecilia för några år sedan. Allt för sent kan jag tycka själv, självisk
som en ofta är. Hon hade alltid ett leende på läpparna (och inte allt för sällan en
cigarett däremellan också), och fick en alltid att känna sig välkommen. Cecilia
hade ett sätt som gjorde att man aldrig behövde känna någon skam för vad man
hade på sig, eller för vad man hade i andra änden av sitt koppel. Hade din hund
ett öga och tre öron så var den ändå den finaste hunden, just för att den var din
och för att du älskade den som den var. Det räckte för Cecilia. Att du älskade dina
djur och att du var lite trevlig tillbaka.
Cecilia var med när jag vann min första titel med en av mina hundar. Hon vann
också en titel då, och tillsammans med Shahkaela och Emma (vars tik tog lika
många titlar som min och Cecilias hundar tillsammans) firade vi glatt. Härliga
och fina minnen. Cecilia var också med under min första utställning i Danmark.
Vi kände varandra inte så bra då, men skulle dela rum. Jag var lite nervös inför att
dela rum, men det gick över så fort Cecilia kommit in i rummet. Härliga skratt och
glada miner. Lite extra skratt när det visade sig att vi fått det största rummet, fast
vi hade minst antal hundar..

När vi skulle beställa dricka ville de flesta i sällskapet ha öl till maten. Precis innan
vår servitris ska gå säger Cecilia att hon gärna ville ha en ljus öl. Servitrisen nickar
glatt, klottrar ner något i sitt block och skyndar iväg. Hon kommer tillbaka efter
en liten stund och ställer ner öl till två av oss, vin till två och till Cecilia ställer hon
ner ett glas med.. ÄPPELJUICE!
Servitrisen har missförstått det skånska “ljus” för juice.. Ett gott skratt som följd,
och Cecilia drack sin juice. Det är ändå så jag minns henne. Okomplicerad och
rolig. Och vimsig, snurrig, lite uppe i det blå. Och helt fantastiskt underbar.
Jag önskar att vi alla kunde vara mer som Cecilia. Öppna och välkomnande. Spelar det egentligen någon roll om du har en hund från arbetande linjer och vill ställa
ut på SKK’s utställningar, eller om du har en hund från show-linjer som du vill
ställa på rasklubbens eller polarhundklubbens utställningar? Nej, det gör det inte.
Visst, domaren dömer enligt sin preferens, men det betyder inte att vi ska döma ut
varandra sinsemellan. Cecilia välkomnade alla, så länge du älskade din hund var
du välkommen.
Jag har haft förmånen att få träffa en del av hennes valpköpare. De flesta gröna,
förstagångsägare. Och, alla har varit så fina. Glada, härliga och framförallt intresserade!
Cecilia fick dem intresserade hela vägen. De är fortfarande engagerade i vår primära sport, de bjuder in andra gröngölingar och det gör mig varm i kroppen.
Tusen tack fina, goa, glada, fantastiska Cecilia. Tack för alla de ljusa minnen du
bidragit till! Tack för att jag fick vara med om din resa under Polardistans (som
egentligen skulle kunna beskrivas i en helt egen saga). Tack för att du givit så
många chansen att uppleva gemenskap och glädje! Tack för att du gett hela din
själ och för att vi alla fått ta del av den. Och framförallt; tack för att du tog dig tid
att lära känna mig, och för att jag har fått kalla dig för Vän.
När dina barn och deras familjer, din familj, för dig till din sista vila finns du i
våra hjärtan.
Mot de evigt vita vidderna
Tills vi ses igen
//Sara

Vi gick ut för att äta mat tillsammans med övriga i sällskapet efter utställningens
första dag. Vi hittade en Kinakrog som verkade trevlig, och vi satte oss för att
beställa. Jag som har danskt påbrå (tack fina farmor) hade inga problem med
språket, utan hjälpte till att beställa.
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Elfi

Det finns hopp om livet

Kimassok´s Northern Breeze & Pathseekers
High Mouintain Tjaahkk.

Amanda Vikner
Hon är snart inne på sitt 12 år. Hennes berättelse kommer få er alla att
förstå att det finns hopp om livet.
Dagen jag hämtade henne på en ICA-parkering i en by någonstans i norra Lappland var en dag jag för första gången i
mitt liv såg en sån rädd hund att jag inte
trodde det var möjligt att det här var
verklighet. Jag tyckte så synd om den här
hunden som skulle hoppa in i min bil,
med en fullkomligt främmande människa
som hon var livrädd för, sitta i bilen i 4
timmar för att sedan komma till ett främmande ställe med ännu mer främmande
människor och hundar.

hunden skakade och irrade omkring sökandes efter en flyktväg. Jag kände en
sån extrem ångest krypa ur i mitt bröst,
hur ska jag någonsin få den här 8-åriga
gamla damen till att känna sig trygg med
mig? Samtidigt som den där ångesten
var krälandes inombords så växte en
känsla av ansvar hos mig, jag förstod
att det är hos mig eller att bli till aska
springandes fritt på de eviga fjällen. Flera
gånger slog det mig att det kanske vore
bäst för henne om det slutade så ändå.

Jag såg på henne hur hon bara ville
krypa ur sitt eget skinn och dö. Hela

1,5 dygn efter att hon kommit till mig så
lyckades hon smita. Förtvivlat hörde jag
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av mig till den förra ägaren som gav mig
inget annat än hopplöshet tillbaka «she
will die out there». Aldrig att hon ska
dö från mig livrädd där ute tänkte jag!
Vi var många som sökte henne, såna där
vardagshjältar jag inte alls har en aning
om vilka dem är, men alla vi hoppades
på att hunden skulle hitta tillbaka igen.
Efter ett dygn på vift i -30, livrädd i en
främmande stad med en same hotandes
att skjuta henne lyckades vi lokalisera
och omringa henne på en bilväg 3,5 mil
hemifrån, när jag såg henne så kastade
jag mig ur bilen i farten och fick tag på
kopplet hon hade släpandes efter sig
och fick precis fatt på änden av kopplet. Jag grät. Elfi var fortsatt livrädd.

Efter den dagen lovade jag henne att aldrig mer släppa taget om henne. Jag lovade henne att hon skulle aldrig mer behöva vara såhär rädd igen. Mitt livs bästa
beslut, utan tvekan!
Resan vi påbörjade blev en lång brant
uppförsbacke, men efter knappt en månad så vågade hon äta sin mat när jag
stod utanför hundgården med ryggen
vänd från henne, jag behövde inte längre
gå in i huset och gömma mig för att hon
skulle komma ut. En månad... Tänk er
dem ärren hon har i sin själ.
Jag spenderade oändliga timmar i hennes
hundgård, pratade med henne så att hon
skulle förstå att min röst var lika vänlig
Polarhunden 1/2020
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som mina händer skulle bara den dagen
hon lät dem röra vid henne. Jag minns så
väl den dagen jag äntligen fick klappa på
henne försiktigt, på hennes villkor. Jag
fick inte titta henne i ögonen, men jag
fick åtminstone röra henne. På hennes
villkor och med hennes premisser, utan
tvång och orimliga krav så kunde jag till
slut se hur den skygga grönlandshunden
bli en ståtlig, reslig och framförallt lycklig hund. Hennes svans började viftas på
när jag kom ut till hundgården, jag fick
smygpussar på henne. Vägen till hennes
hjärta var en brokig resa, men idag är
vi oskiljaktiga. Hon är skämtsam, rolig,
frisk, lycklig och hon älskar att jobba.

Minns så väl den dagen hon tittade mig
rakt i ögonen och sa TACK. Jag grät, och
tackade henne tillbaka för att hon lät mig
bli en del av hennes liv. Tacksam att få
styra över hennes sista tid i livet och se
till att hon aldrig någonsin behöver vara
rädd igen, det är jag tacksam över.
Hennes liv har inte varit enkelt, men jag
kan med handen på hjärtat säga att hon
kommer gå vidare till de eviga fjällen
som en lycklig hund. Men inte än på ett
tag. Vi är långt ifrån redo att skiljas, jag
och min föreviga älva.

[Foto: Melissa Hermans]

”Yaisa med två tassar på bollen” - Yaisa står med två tassar på bollen
men är på väg att hoppa upp ...

Balansbollsträning
Text: Ann Johansson, Foto: Stefan Johansson
Vi vill berätta lite om balansbollsträning för hundar, vi har rätt nyligen
börjat och våra hundar tycker att det är jättekul!
Varför?
Hundarna tycker om det plus att det stärker hundens självförtroende och samspelet med sin människa. Det är en form av
stryrketräning som tränar upp musklerna, även de små musklerna kring lederna
stärks så att lederna blir starkare och så
tränar man upp balansen förstås. Vill
man köra någon form av aktivering med
sin hund men har lite tid så är balansbollsträningen perfekt.
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Hur gör man?
Underlaget ska vara halkfritt, det kan
vara bra att tänka på om man är innomhus att man håller till på en matta. Bollen ska hållas stadigt så att den inte åker
undan, den stora bollen klämmer jag fast
mellan benen.
Bollen ska ha rätt storlek, ungefär lika
hög som mankhöjden när man tränar
framdelen. Vi har en så kallad peanutball
som ser ut som en jordnöt i formen. En
Polarhunden 1/2020
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”Flinga ligger på bollen” - Här ser man att Flinga får jobba mycket mera för att hålla balansen när hon
ligger ner.

svårare boll är när den är rund. Om man
pumpar bollarna lite lösare blir det lättare.
Något att tänka på när man skaffar
balansbollar är att billigare bollar kan
gå sönder med ett pang med risk för att
hunden blir rejält skrämd. De dyrare kan
också gå sönder men enligt uppgift blir
det då bara som en pyspunka. Hittills
har ingen av våra bollar gått sönder, så
de håller ändå för en hel del :)
Man behöver också ha något sorts godis.
Vi kör med mjukost på tub som man kan
fördela under en längre tid. Jag vill att
när hunden hoppar upp på bollen står
kvar med tassarna 10-15 sekunder upp
till en halv minut (till en början) och det
gör hunden om godiset inte tar slut i en
tugga.
Vi började med att uppmuntra att hunden
står på bollen med framtassarna i 10-15
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sekunder och sedan gav kommando att
går ner. Våra hundar får belöning både
när de lyssnar på kommandot upp och
kommandot ner. Håll utkik om hunden
verkar trött så att du bryter innan hunden tycker det är för jobbigt. Om hunden
lägger sig ned med frambenen på bollen
är det ett trötthetstecken, likaså om benen börjar skaka. I början räcker det bra
med 15 sekunder vid 3 tillfällen med vila
emellan. En jobbig övning kan vara ännu
kortare tid till en början, kanske bara ett
par sekunder.
Öka svårigheten
När hunden har förstått vad vi vill ökar
man på svårighetsgraden. Det gör man
till exempel med att öka tiden på bollen,
eller att hunden vinkar eller räcker fram
tassen så att den står med bara en tass
på bollen. Man kan uppmuntra hunden
att hoppa upp och stå på bollen eller till

”Flinga stitter på bollen” - Flinga, 2 år, gillar att klättra och hoppa och har självmant börjat med att
sitta på bollen.

Polarhunden 1/2021
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”Yaisa står på bollen” - ...nu är Yaisa uppe på
bollen och får jobba för att hålla balansen.

”Ronja ligger på bollen” - Övningarna kan anpassas efter varje individ. Ronja som nu har
hunnit bli 11 år är svagare i bakbenen än i yngre dagar och växlar bara mellan att ligga med
frambenen på bollen och att stå
upprätt lutad mot den

.

”Ronja tycker att det är kul med balansboll” - Ronja gillar det här med balansbollsträning,
inte bara för att det vankas mjukost.
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”Winston på balansbollen” - Winston står i
utgångspositionen med två tassar lutad mot
bollen, jag vill att han vinkar med en tass så att
svårigheten ökar med att balansera på bara en
tass.

ler halvmånar. Man kan träna att hunden står på en liten boll en tass i taget
eller bygga en hinderbana med kuddar
och bollar. Eller så kan man träna så att
hunden står kvar med bakbenen på bollen som att hunden ”står på händerna”,
det är en jättejobbig övning eftersom de
så sällan tränar det naturligt. Vill man
träna den övningen är det bäst att börja
med en lägre boll, eller till och med att
hunden bara står på ett fast underlag som
en låda då många hundar är svaga i den
rörelsen och eftersom när bollen är i rörelse så blir det extra jobbigt.

och med sitta på den och så vidare. Tänk
dock på att inte öka både svårigheten och
tiden samtidigt.

Det här var bara några tips på övningar,
naturligvis finns det mer man kan göra.
Hoppas att vi i alla fall kunde ge lite inspiration :)

Vill man öka svårigheten ännu mer så
finns det andra bollar som man kan testa,
exempelvis såna som ser ut som tefat el-

Hälsningar från oss
på Jezzamynens kennel
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rätt. Jag kan känna ångesten krypa i min
kropp, men motar den i grind; lägger
mina händer mjukt runt hennes fasta
bröstkorg och drar djupt efter andan.
Låter intuitionen tala. Tar henne tätt
intill mig, låter allting sakta ned, ta tid.
Går in i bubblan. Jag har gjort det här så
många gånger förr, jag kan det här. Men
kanske, kanske trodde jag att det kapitlet
i mitt liv var över nu. På sätt och vis. Att
det försvann med honom…

”Man kan inte piska in något i barn, men man kan
smeka mycket ur dem.”
Nicole Fhors, Raxeiras
Jag iakttar henne under tystnad. Signalerna. De lugnande. De kontaktsökande. De lekfulla. Den snurrande svansen och de bakåtstrukna öronen.
Under den mjuka gråvita pälsen och de kraftfulla musklerna, i de hasselnötsbruna ögonen och bortom det tuffa pannbenet gömmer sig en känslig
själ. Och jag minns Astrid Lindgrens ord om att smeka fram det fina och
goda.
Det slår mig där jag sitter på knä i den
mjuka nysnön och iakttar den femton
månader gamla tiken som under sommaren och hösten tryckt på så många av
mina knappar. Knappar som fått mig att
reagera starkare än vad jag är stolt över.
Känsliga knappar som fått mig att höja
rösten mer och fler gånger än vad mitt
samvete mäktar med. Knappar som gjort
mina händer hårdare än vad de naturligt

24

Polarhunden 1/2021

sett är, vill vara. Jag förstår att det handlat om rädsla. Den där skrikröda känslan
som fått mig att tappa humöret mer än en
gång. Jag förstår att det egentligen handlar om tidigare trauman, stresspåslag och
instinktiv ångest, mer än ilska. Att jag,
liksom hon, i en svag stund slagit över
när det blivit för mycket. Jag förstår allt
det där – men jag ser också hur det rispat
vår relation. Hur det skapat en distans

mellan oss som jag inte vill ha. Vetskapen och besvikelsen är som en iskall, hårt
kramande hand runt hjärtat. Jag vet att
jag inte är, aldrig kommer vara, perfekt
vare sig som människa eller flockmatte.
Men jag förväntar mig bättre än så, av
mig själv. Hon förtjänar bättre än så. Jag
kan bättre än så. Mitt bagage är inte, har
aldrig varit, hennes skuld att bära.
Det är när jag sitter där, i tystnaden och
vindens svaga sus genom fjäll och trädkronor, som jag bestämmer mig för att
göra en aktiv förändring. För att gå djupt i mig själv och tillbaks till det som
en gång var vi. Ta mig igenom hela den
snåriga skogen, snavandes ibland kanhända, över stockarna som fallit och
myrmarkernas väta som lägger sig som
tunga fotbojor runt mina anklar. Hela vägen på den smala stigen – den som leder
tillbaks till kärnan. Till glädjen. Lekfullheten. Närheten. Tillbaks till henne, till
oss. Jag vet det finns där någonstans, att
vi bara tappat det på vägen.
De följande dagarna och veckorna, när
hon trycker på mina knappar, bestämmer jag mig aktivt och medvetet för att
reagera annorlunda. Rösten blir mjukare,
trots att rädslan i mitt bröst bultar stark.
Rädsla över att tappa kontroll, över att
någon ska skada sig, över att inte läsa

Det ger inte stora, fyrverkeriresultat.
Inte då, den där första gången. Men så
börjar jag se en förändring. Den kommer
istället sakta smygande, men jag ser den
komma. Den växer för varje dag. Ett öra
åt mitt håll. En snabb blick. En mjuk
svansviftning. Ett djupt andetag, istället
för ett överslag. Hur hon åter börjar
söka min kontakt med lekfullhet, en
nyfikenhet. Hur hon lyssnar och känner
in. Finner lugn i mina händer. Samarbetar
istället för att jobba emot. Eller kanske
är det så att det i själva är jag som har
börjat lyssna, känna in och samarbeta?
Kanhända – antagligen – är det både
höna och ägg?
Och kanhända kan man inte värja sig helt
för de lektioner livet som flockmatte bär
med sig. Kanhända är det så att vi möter
de individer vi behöver, snarare än de vi
alltid önskar oss eller som vore enklast
för oss att hantera. Ibland tror jag det.
Kanske hade någon i samma skor valt
att söka nytt hem till en hund som inte
riktigt faller innanför de ramar man
önskar och förväntat sig. Hellre än att
anpassa eller förändra. Kanske är det
rätt för någon annan… Men jag vet med
mig; jag har aldrig varit någon annan.
Eller någon som väljer enkla vägar ut.
För någon jag älskar är jag en sådan som
väljer snåriga, smala stigar. Som bygger
om och skräddarsyr. Dissekerar och
Polarhunden 1/2020
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analyserar. Går vilse, halkar och snavar.
Blir rispig och får blåmärken. Och mitt
i stormens öga någonstans blir jag en
sådan som finner nya vägar. Vägar som
leder till magiska platser, för de som
vågar sig fram hela vägen. Och det är
ingen tvekan om saken; jag älskar henne.
Min knapptryckande tonåring i behov
av mjuka händer, tålamod och tid. Min
fantasiska arbetsmyra, med sitt pubertala
temperament som ibland kan skrämma
mig halvt från vettet. Jag älskar henne av
så många olika skäl. Och av ett enda: hon
är min familj. Ohana. And nobody gets
left behind or forgotten.
Jag får ibland höra jag är en sådan som
skapar mig fler sorger än vad jag måste.
Att jag ger för många chanser och stångar mig blodigare än jag behöver. Och
kanske är det sant. Kanske behöver jag
inte göra ett enda jota. Kanske är det helt
fel sätt om du frågar någon annan. Men
jag vet inget annat sätt. Mitt sätt är att
vrida in och ut på mig själv för att finna
vägar. För att jag på djupet tror på att
ge ärliga chanser – att vi för högre syften
är kapabla till större transformationer
och utveckling än vad vi anar. För att jag

älskar när jag älskar och lovar när jag
lovar. För att jag vet att där finns nycklar,
någonstans, gömda i fortet. Och att min
viktigaste uppgift är att finna svaret på
gåtorna. Att misslyckas ibland, men inte
tappa tron. På henne. På mig. På utveckling. På ljuset i tunneln.
Det är sådan jag bestämt mig för att
vara. Som flockmatte. Som människa.
Och kanske har jag fler blåmärken än de
flesta – men för varje blåmärke blir jag
starkare. Lär mig något nytt. Och hon
lär mig att saker behöver tid och ärliga
chanser. Mitt jobb, mitt kall är att ge
henne just det.

Slädtur på hemmaplan med samojederna Litoja Svea Telma Glazkova Tarisha Wintra.
[Foto: Diana Karlösson]
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bedrivas har uppmanats och påmints vid flera tillfällen att inkomma med skriftliga
synpunkter under arbetets gång. Alla åsikter som inkommit har bearbetats och på
olika sätt omhändertagits. För vidare beskrivning av förankringen och arbetsprocessen med RAS se separat dokument på hemsidan där hela arbetsprocessen beskrivs.
Trotts pandemin får vi hoppas att ni i alla i alla fall får en fantastisk vinter ihop med
era hundar och att ni får en hel del snö och slädföre.
MVH: Styrelsen för rasklubben för samojedhund
genom ordförande Camilla Nyström.

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

[Foto: Camilla Nyström]
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Elisa Perkiö, 070-788 05 03
Stolpetorpsvägen 180, 691 54 Karlskoga
elisa_perkio@hotmail.com

Sekreterare

Monika Berglöf, 073-612 47 29
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd
sekreterare.sam@sphk.se

Kassör

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

Ledamöter
Vakant

Anneli Jönsson, 073-083 22 16
Kollegievägen 147, 234 73 Lund
Kennel@deejasome.se
Vakant

Suppleanter
Vakant
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Sammankallande
Michael Berglöf, 070-727 37 71
qola@msn.com
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Hej Samojedägare
I skrivande stund är vi mitt inne i pandemin och
SPHK följer riktlinjerna i samhället och har valt
atT ställa in alla aktiviteter fram till sista maj. Detta
innebär ju som ni redan vet att även vår vintervecka
är inställd i sin helhet. Vi får hoppas att pandemin
har släppt till nästa år och att det blir en riktigt bra
vecka då istället.

Samojedvalp. [Foto: Camilla Nyström]

I övrigt kan vi berätta att RAS varit inne för granskning och att SKK bett oss att göra lite redaktionella
ändringar som vi kommer göra efter deras uppmaningar. Förhoppningsvis går detta ganska fort då
vi har ett väldigt väl förankrat RAS i vår rasklubb.
När du har tidningen i din hand är förhoppningsvis korrekturen klar och RAS tillbaka hos SKK för
godkännande. Så snart det är klart kommer vi at
publicera den reviderade versionen av vårt RASdokument på hemsidan.
Denna revidering av RAS är väl förankrad i rasklubben. Samtliga medlemmar har haft möjlighet
att inledningsvis lämna sina synpunkter på arbetet
via enkäter och mail. Utvärdering och inriktningen
för revideringen är lagd till handlingarna av årsmötet 2019. Vid uppfödarmöten både 2019 och 2020
förankrades innehållet i RAS och dess inriktning.
De uppfödare som haft åsikter om hur arbetet skall
Polarhunden 1/2021
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Samojedhundens tidiga etablering i västvärlden
och i kungahusen
Av Camilla Nyström

Tsar Nicholas II med familj och en av deras samojedhundar.
Före 1918.

De första Samojedhundarna kom till Europa på 1870 – 80 talet och
väckte åtskillig uppmärksamhet som en fläkt från den arktiska världen.
I polarområdena blev hundarna värdesatta för sina bruksegenskaper,
inte efter färg, ögonfärg eller andra bruksmässigt oväsentliga ting.
Men efter det att rasen blev populär i
västvärlden blev all avel tidigt koncentrerad på de helt vita hundarna men även
idag dyker det på sina platser upp hundar
med svarta fläckar. Dessa hundar kanske
vi dock inte är speciellt många som får
se eftersom det enligt rasstandarden ej är
tillåtet idag. Vi kan här ställa oss frågan
om det verkligen är ”FEL” om det skulle
dyka upp andra färger, då det ursprungligen var naturligt.
Många av de tidiga samojedhundarna
kom att hållas av kungligheter och vissa
kom att ingå i stora omfattande kennelkomplex. De är nu länge sedan som hållandet av hundar och framför allt udda
exotiska raser var något som bara kung-
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ligheter eller annat finare folk hade privilegiet att hålla. Så ser det inte ut idag men
det är denna samhällsklass som vi har att
tacka för delar av rasens etablering.
Även den ryske tsaren hade även han
egna samojedhundar. Han har till och
med låtit fotografera sig och familjen tillsammans med familjens hundar.
Drottning Victorias familj var spridda
över Europa och in i Ryssland, där hennes
dotter gifte sig med tsar Nicholas II. Prinsen av Wales (som senare blev kung Edward VIII) var bror till Alexandra. Alexandra sände sin bror presenter i form av
samojedhundar. Prinsen var så förälskad
i rasen att han ställde ut ett flertal av dem

mellan åren 1890 och 1900. 1888 målades en tavla för att fira deras silver bröllop och föreställer en samojedhund som
sitter vid prinsen och prinsessan av Wales
fötter. Målningar av samojedhundar sägs
finnas än idag hos dagens drottning i hennes konstsamling. Efter första världskriget (1917) var det väldigt få hundar som
exporterades ut från Ryssland på grund
av den kommunistiska revolutionen som
kom att stänga gränserna mot omvärlden. Tragiskt nog sägs det att många av
de samojedhundar som hölls av kungligheten i Ryssland kom att dödas under
den ryska revolutionen. Så 1917 och där
efter var hundstammar som redan fanns i
England, Amerika, Skandinavien och europeiska nationer allt som stod till buds
för att etablera rasen i västvärlden. Rasen
hade tidigt fått kunglig status och kom
ett tag att skyddas från ”outsiders”.
Engelsmännen var tidigt ledande i export
av hundar till andra länder, inledningsvis med kennelnamn som Farningham
(Killburn Scott) och Arctic (Keyte Perry)
för att sedan efterföljas av Kobe kenneln
som ledande.
1893 visades de första samojedhundarna
på en utställning i Leeds. Ernst och Clara
Killburn – Scott blev rasens första uppfödare i England och stod där för mycket
av etableringen av rasen och även upprättandet av den första engelska standarden.
Ernst som var zoolog, var i Ryssland 1889
och tog då med sig den Chokladbruna
Sabarka hem. Sabarka kom inte alls från
samma område som Nansens hundar och
många människor menar att det var troligen en lapphund eller med lapphundar
nära besläktad ras. Sedan fick Killburn –
Scott den krämfärgade tiken Witey Petchora. Men också andra människor blev
intresserad av rasen och försökte importera hundar från Ryssland. Diskussio-

nerna om samojedhundens pälsfärg var
inte svåra, man bestämde sig tidigt för att
avla enbart på vita, cream – färgade eller
vita och biscuitfärgade hundar. Eftersom
detta sågs som den ursprungliga färgen
hos bjelkierhundarna.
Det sägs att man kunde få hundar från
Ryssland/Sibirien ända till slutet av
1920-talet, då de sista importerna till Europa kan spåras i den tidiga dokumentationen kring rasen. Överresorna till västvärlden var ofta riskfyllda i hårt väder.
En del samojedhundar kom aldrig fram
då de spolades över bord, skeppet hade
sänkts eller också dog de i sjukdomar.
Det var också svårt att få köpa hundar
eftersom samojedfolket inte gärna skildes
från dem. Bästa sättet var att byta dem
mot sprit. Men som nämnts ovan kan vi i
den ryska litteraturen läsa om hur kynologer och hundkännare där fortsatte att
ta vara på exemplar av rasen i avelsstationer och i kartläggningen av de inhemska hundarna i Sibirien. Detta finns dokumenterat i gamla jakttidskrifter fram
till 1940-talet i Ryssland och Sibirien.
Vid den Ryska revolutionen 1917 fick
många förmögna ryssar lov att flytta in i
Karelen (Finland) och tog sina samojedhundar med sig. Från Helsingfors kom
de sedan över till Sverige och fortsatte sedan ner i övriga världen. Bl.a. fanns det i
Gävle en doktor som hade ryska hundar,
och dessa beskrevs som ”större än dagens hundar”, med en kraftig front och
utstrålning av lugn och självsäkerhet.
Samojedhundens historia i Norden grundades samtidigt som den övriga västvärldens. Norge hade hundar som härstammade från expeditionshundarna men de
kallades där för samojedhund och ostjakhundar om vart annat, liksom i Sverige.
I Sverige skrevs den första standarden
Polarhunden 1/2020
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1908 av en man som sett Nansens hundar, men hundarna fanns redan beskriven av Hemberg 1899.
Det registrerades en samojedhund i SKK
redan år 1893. I Svenska Kennelklubbens
Tidskrift årgång 1908 publicerades en
ras standard för de Nordiska spetsarna,
där samojedhunden var en av dem.
Till Finland hade samojedhunden kommit på 1890 – talet. Ryske tsaren ville
nämligen att samojedfolket skulle flytta
närmare honom och då flyttade också
hundarna med. Kapten Sjöstrand tog
med sig de första hundarna hem till Finland 1887. De beskrevs som vilda men
inte elaka, precis samma omdöme har
originalimporterna fått världen över. Selim Mäkilä köpte valpen Vikku I av en
gammal guldgrävare som själv fött upp
honom. Mäkelä grundlade därigenom
sin berömda Turjankennel som födde
upp samojedhundar till slutet av andra
världskriget. Vikku I dog 1912 vid 16 år
ålder, han beskrevs som mycket smart.
Turjankennel tog in flera ryska hundar.
1904 kom den första samojedhunden
till USA. Det var Prinsessan de Montygglon som flyttade dit med sina fyra
samojedhundar. Som första registrerad
samojedhund i USA blev hennes ryska
CH. Moustan of Argenteau som hon fått
1902 av Czar Nicholas (Tsarens broder)
sedan Moustan fattat tycke för henne.
1907 startade i Sverige Kennel Solliden,
Per Unonius sin uppfödning. Andra tidiga
kennlar i Sverige var av Branten, av Connevitz, av Ullriksdal och från Vargagård.
1952 nyimporterades Ibur Sheila som
blev stammor i den första moderna finska kenneln, Pajamiehenkennelen. Den
11 september 1952 föddes den första
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kullen med samojedhundsvalpar av den
moderna stammen av samojedhundar
som härstammar från expeditionerna,
fem hanar och en tik. Det sägs att vi
idag kan följa upp nästan alla av dagens
finska samojedhundar tillbaka till dessa
individer, d.v.s. expeditionshundarna,
men frågan är om inte även den gamla
ryska stammen har även den inflytande
i dagens finska stam av samojedhundar.
Under perioden 1952 – 1959 registrerade
finska kennelklubben 43 individer, och
åren 1960 – 1964 uppgick det totala antalet av registrerade samojedhundar till
331 stycken. Toppen för samojedhundens popularitet i Finland under 1900-talet var 1972 då registreringarna gick upp
till 800 samojedhundar.
Efter andra världskriget var stammen i
Norge mycket liten. 1946 startade Ibur
kennel av norrmannen Kaare Pedersen,
han fick tag i den fina Norska tiken ”Dinka” att bygga den nordiska stammen på,
han importerade också tre hundar från
kennel Snowland i England, Luck, Ch.
Leo och Ch. Elena, men av en tillfällighet fick de även in en hund från USA, en
Norsk tik med okänt ursprung hade vid
en resa till USA blivit parad. Tiken Ch
Kari kom tillsammans med en son Ch
Sinbad the sailor, senare till Ibur Kennel,
denna kennel fick på mycket kort tid upp
kvalitteen och ligger bakom många av
dagens kennlar i Norden. Många av Ibur
hundarna vann stor uppskattning var de
än hamnade.
Danmarks första kennel blev kennel Snemark, dom började med Ibur blod liksom
den finska Pajamiehen kenneln gjorde.
Runt 2:a världskrigets utbrott exporterades också många fina avelsdjur från England till bl.a. USA för att säkerhetsställa
rasens avelsbas och skapa möjlihet för en

god och livskraftig stam. Amerikanarna
insåg tidigt att tillvarata rasens historiska bakgrund och dess bruksegenskaper
som draghund. Och har dessutom varit
ledande i denna förmåga till skillnad från
andra länder så som t.ex. England, som
många människor menar tidigt mer kom
att avla på utställning och showighet
istället för att bevara des ursprung och
funktion.

Samojeder hos M. Fornier de Savignac I frankrike. 1900-1935.

Samojedhund ägd av van Schilder Albert Edelfelt i Finland 1901.

Ovan: Pelle of half way street. Import från
Sibirien till England. 1924.
På 1920-talet gjordes några direktimporter från
Sibirien för att skaffa nytt blod. Pelle of half way
och Yougor of Half Way som syns på bilden
ovanför Pelle var två av dessa.

Kennelannons Solliden kennel i Sverige.
Kenneln grundades 1907.
Polarhunden 1/2021
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Bilden kommer från Einar Östgaard och föreställer hundarna Peik och Tommy. Einar köpte
Felix 2001 som kunde spåras tillbaka till Peik
som hans far på sin tid ägde. Peik var född
1912 och hans son Tommy var född 1914. På
bilden ses dessa två tillsammans men det råder
stor osäkerhet kring vem som är vem.

CH.Snowland Leo 1947.

Solliden kennel, bjärred 1925.
Hundarna Kätty och Miss.

1886, German Chancellor Otto von Bismarck
sände Edward, prinsen av Wales (senare kung
Edward VII), en rysk samojedhund, förmodligen
en av de första exemplaren av rasen i England.

Dinka. Ibur kennels stamtik 1946.

Grand Duchess Xenia Alexandrovna with med
en samojedhund.

THE QUEEN’S SAMOYED Jack

Tey. Ägare: Verkmästare Hugo Karlsson, Stockholm. Uppfödare: Överkonstapel J. E. Svensson, Stockholm. Vit. Född: 6-3-33. e. Wurm u.
Zenta SKKS 255 GG.
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Ibur kennels första kull 1947. e. CH. Snowland
Leo, u. Dinka. Här finns den till Sverige importerade CH. Ibur Lesja.
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The Princess de Montglyon and her spotless
Samoyedes
Ovan: Mrs.McDowell i Amerika, Los Angeles.
Hundarna är Tiger Girl, Snow Frost of the Arctic, White Couness of the Arctic, Nico of Cruz
och Patricia Obi. Ca 1920.

Princess Wilhelmina av Nederländerna.
Ibur Stella med valpar.

Perla, vit samojedisk hund från sibirien. Fanns
på Sandringham kennel hos H.M the king.
Utställd 1891. I utställningskatalogen benämnd
som ”Samoyed sledge dog”.

H.M. drottning Wilhelmina.
Ovan: Whitey Petchora, stamtiken för många
samojedhundar.En av de tidiga sibiriska importerna som gjordes till England.

Ovan: Luska. Denna hund har vunnit flertalet
gånger vid olika hundutställningar, inkluderat
1899 utställningen Cheltenham i Leicester.
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H.M. drottning
Wilhelmina
med Ibur Stella.

Moustan som ägdes av Prinsessan Monglyon,
exporterad till USA och blev den första registrerade samojedhunden där. 1906.
Nedan: Bäregårdens Disa 13472/79 med två
barn, Angel 41481/80 och Ante 41483/80.
Polarhunden 1/2021
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Farningham kennel i England tidigt 1900-tal.
Den vinstrika och välkända hunden “Polarlight
of Farningham” född 1923. Vinnare av bäst
i rasen på Cruft utställningen under fem år
(1925-1929).
Naryma Belle, 1923. Samojedhund i England.

Samojedhunden ”Per” visad på utställning i
Oslo 1908. Denna bild förekommer i NKK’s
tidsskrift, bilden tillhörde en resultatlista från
utställningen.

Kennel Farningham I England.

Southern Cross, 1909. En av rasens tidiga stamhundar.

Kennel Farningham I England.

Samojedhunden Nansen. Bildkälla: Country
Life march 7th 1903, sida 300-302.

Samojedhundar på vykort i England. Kortet
poststämplat 1929.

Samojedhundar på cirkus 1922.
T.h: Tundrans Awol 10147/58. Cert, BIR. Ägare: fru Tony Hörberg, Eskilstuna.
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3 av mina 4 samojedtjejer här hemma. Från vänster Midna Falbala och Helena.
Vi hoppas på en kallt snörik och härlig vinter. [Foto: Kairn Lundwall Söderhamn]

[Foto: Camilla Nyström]
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Idun 1 år känner sig redo att bli en musher.
[Foto: Linda Lindquist, Emzyhusky]
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AFTERSKI med Tussaq. [Foto: Henrik Lövgren]
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Början på 2021 blir inte så rolig, alla våra arrangemang och planer för träffar får pausa då panemin
inte är över ännu. Detta innebär att förutom att vår
vintermeritering är inställd så flyttas årsmötet fram
till 2021 eftersom vi han ha vårt årsmöte 2020. För
styrelsen i rasklubben kommer tid att läggas på arbetet inför domarkonferensen och material till den,
vi har en rasspecial inbokad till september och där
får vi ladda för det bästa av program för nu vill
vi verkligen ses och umgås med varandra och våra
fantastiska hundar. Om ni har önskemål eller tips
på programinnehåll vid rasspecialen så hör gärna
av er till någon i styrelsen.
Nyttja vintern, passa på att göra någon extra tur
med hundarna så får vi snart ses och byta erfarenheter med varandra.
Hälsningar från oss i styrelsen.
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[Foto: Camilla Nyström]
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