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Tre generationer
Svartedalens husky
Tanana Tarzan höger
med sonen Ylajärvis
HT Mitch på taket
och barnbarnet
Ylajärvis MS Meraf
Vänster. [Foto: Malin
Sundin]
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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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[Foto: Emma Marklund]

Hej på Er!
Nytt nummer - kanske lite tomt. Utfyllt med
många sidor bilder. Återigen har många av distrikten varit lite dåliga på att skicka in material
och som vanligt tackar jag de som bidrar till att
hålla tidningen igång.
Jag har haft fullt upp med plugg, jobb och ”livet” i allmänhet så jag har tyvärr inte varit med
på några tävlingar eller träffar denna säsong.
Men nu så. Snart är jag klar redovisningskonsult
och hoppas på att kunna vara mer delaktig till att
hålla tidningen igång.
Ha det bra och ..
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto: Nu går vi! Tior (Snowstreams
Viola Elatior), vill fortsätta vandringen.
[Foto: Petter Hillborg]
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LEDARSKALLET

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Anki Nilimaa, Södra Sunderbyn, Annika Ruong, Arjeplog, Johan Sköld, Överkalix,
Caroline Lundmark, Roknäs, Anne Labba, Kiruna, Tommy Marklund, Luleå,
Nicole Jessen, Gammelstad, Anna Westerlund, Piteå.

Hej!
När denna tidning presenteras har rasklubbar och distrikt haft sina respektive årsmöten. En del sitter kvar, andra avgår av egen vilja. Sen finns det exempel där medlemmar kuppas ut. En kupp inträffar t.ex. när en minoritet medlemmar driver igenom
förändringar i eget intresse, på grund av medlemmarnas ointresse (soffliggare) att
komma på årsmötet. De som genomför en kupp gör det ofta för att tillgodose sina
eller grupps egna intressen. Inom SPHK arbetar vi inte med egna intressen i den bemärkelsen, intresset ska ligga i att arbeta för att bevara våra polara raser. Det som
återstår är SPHK’s årsmöte utanför Piteå den 25 maj.
I slutet av augusti, början av september bjuder SPHK in den nya styrelsen och SPHK’s
distrikt till en helg fylld av information och diskussion.
Polarhundmästerskapet arrangerades av SPHK’s distrikt nedre norra i Åsarna. Det
är roligt att Åsarna som tävlingsarena åter väcks till liv, då de har bra och välskötta
spår. Åsarna var en gång i tiden höjdpunkten på tävlingssäsongen och jag hoppas att
de åter kan komma upp till den deltagarnivå de då hade.
Nästa stora arrangemang var Polardistans med 47 anmälda deltagare, varav 43 kom
till start, från 12 olika nationer. Svenska deltagare utgjorde en tredjedel av de startande. Tävlingen var ett ”avskalat” arrangemang där vi tagit bort mycket runt omkring för att göra det enkelt. Vi hade masstart nere på sjön i olika klasser. Den största
klassen var 160 C med 26 startande fördelat på en 130 meter lång startlinje, en
imponerande syn.

Nedre Norra
Victoria Engvall, Brunflo, Ines Wasle, Dorotea, Max Brändström Nyström, Vännäs,
Jennifer Lestander, Skellefteå
Gävle Dala
Bo Sibbern-Larsen, Nordhavn, Karin Lundvall, Borlänge, Emma Wallin, Mora,
Sandra Durst, Gagnef, Linda Sundgren, Årsunda, Anna Nordström, Ludvika,
Mona Söderblom, Söderhamn.
Mälardalen
Kjell Jonsson, Hallsberg, Gustav Höye, Stockholm, Malcolm Olsson, Alunda,
Lina Longberg, Adelsö, Christian Longberg, Adlesö, Sofia Lemnert, Bagarmossen,
Björn Abramsson, Nynäshamn.
Västra
Ronja Laursen, Forshaga, Christian Svensson, Östra Ämtervik
Södra
Anne Maria Smedberg, Halmstad, Emelie Blom, Fagerfjäll, Marcus Steneloo, Jönköping,
Jukka Kulokorpi, Skärblacka, Lise Hansen, Höllviken, Kamenko Stojakovic, Trelleborg,
Carl Mikael Bengtsson, Malmö, Helena Persson, Saxtorp, Anna-Karin Arvidsson, Sölvesborg,
Marjus Adersson, Perstorp

Det är trist att allt färre av våra medlemmar är ute och tävlar med sina hundar. Tävlingar som tidigare var en mötesplats mellan raser och förare. Hur ska vi kunna nå
samförstånd om vi inte träffas?
Mvh Anders Hörnlund // Ordförande SPHK

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 Mårtesson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se
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Vad gör Svenska Polarhundklubben utan någon ideell kraft i webbgruppen?
Arbetet med SPHK’s websida innebär att du lägger ut information som
informerar och hjälper medlemmar, domare och hundintresserade människor att
hitta information inom verksamheter i rasklubbar och distrikt. Websidorna följer
SPHK’s grafiska program som föreningen beslutat om. Verktyget de använder är
wordpress.
Är du intresserad och vill vara med, kontakta webmaster@sphk.se
Anders Hörnlund
Ordförande Svenska Polarhundklubben

Svenska Polarhundklubben årsmöte
Svenska Polarhundklubben inbjuder till årsmöte

lördagen den 25 maj 2019
i samband med Övre Norras utställning i Böle.
Årsmötet är ett tillfälle för dig som vill vara med och påverka framtiden.
Tid: När utställningen är avslutad
Plats: Skogsgården, Böle (Byastugan bredvid Böle skola)
Adress: Lillmoravägen 11, 941 91 Piteå
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner ska, skriftligen och
underskrivna vara styrelsen tillhanda senast lördag den 20 april. Inför årsmötet
finns möteshandlingarna på SPHK’s hemsida.
På SKK’s hemsida finns information ”att skriva motioner”
Ordförande:
Anders Hörnlund, Sandbäcken 1. Torsö, 54291 Torsö
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Polartassen Tarisha och Polartassen Telma på höstvandring i Fulufjället.
[Ägare och foto: Diana Karlsson]

Sphk Södra inbjuder till draghundsträff
helgen 4–5 maj på Hansagårdens
Camping i Falkenberg!

www.sphk.se/sodra
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
Isabell Karlsson Rydell,
070-648 71 01
isabellrydell@hotmail.com
Suppleanter
Niklas Strumbecker, 076-878 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com
Richard Pettersson, 072-733 61 10
rille_12@hotmail.com
Ungdomsansvarig
Niklas Strumbecker
niklas.strumbecker@gmail.com
076-8786933
Valberedning
Christina Bjerstedt-Ohlsson,
(Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson

Det kommer att bli en härlig helg i
draghundens tecken med föreläsning om
polarhundens egenskaper, massage för våra
fyrbenta vänner och även grönt kort kommer
att finnas på lördagen preliminärt.

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

Prova på drag och utprovning av selar. Lite
roliga hundaktiviteter utlovas.

Vice ordförande

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

Lördagskväll kommer det att bli grillkväll på
stranden, egen mat medtages.

Sekreterare

Stugor och campingplatser finns. Kontakta
Hansagårdens Camping för bokning, ange
koden hundträff. WWW.hansagard-camping.
se/bo/

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

Kassör

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

Anmälningsavgift 500kr. Vill ni gå grönt
kort kursen tillkommer det 450kr och för
massagekursen tillkommer 450kr.

Ledamot

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

Mat ingår ej utan medtages.

Suppleant

Anmälan görs till Cecilia, kassor.s@sphk.se.
Sphk södras BG; 865-3883

Johanna Lekhammar, 076 – 877 34 6
Nickbo 284, 744 95 Vittinge
geminaarts@gmail.com

Sista anmälningsdag fredagen den 26 april.

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

Suppleant

Missa inte detta, kommer bli en hundtokig
helg!

Revisorer

Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Revisorssuppleanter
Tomas Dal
Susanne Dal

Valberedningen

Devil ”Devve” (Bergets Husky Devil) vill också ha morgonkaffe. Plötsligt står han där på bordet framför mej. Livet med
siberian huskys! [Foto: Åsa Kardell]
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Eva Ohlsson, 070 – 536 80 17
Ann Engström, 070 – 118 73 10
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Melland(r)agsträffen
Gävle Dala hade i många år en tradition att samlas
på nyårsdagen i Insjön och köra hund. Nyttårsracet
hette det då. Den träffen finns inte kvar men kanske
blir mellandagsträffen en värdig efterträdare?
www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter
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

För andra året kördes den på Koppången 3,5 mil
norr om Orsa. Förra året var spåren otroligt tunga
p.g.a. de enorma mängder snö som kom dagarna
innan men 30dec 2018 var förhållandena perfekta.
Lagom med snö som sladdats flitigt hela december
och skatebredd på myrarna. Koppången har tyvärr
en liten parkering och ju mer snö som kommer desto
mindre blir den pga svårigheten att få bort all snö.
Det är mycket snösäkert och bra år har vi snö från
slutet på oktober till mitten på april.
Jag hade satt ett maxantal startande för att få plats
på parkeringen men folk parkerade så tajt och fint
att vi nog kunnat klämma in någon mer bil. Det var
många olika raser representerade och ”enda” regeln
var att alla körde samma bana och max 2 hundar per
ekipage! 6,5 kilometer och både skidor och slädar av
alla möjliga årgångar var representerade. Istället för
prisbord så serverades hamburgare och saft till alla
deltagare efter målgång.
Sådana här lågtröskel-tävlingar är mycket uppskattade
och är enkla att arrangera! Det behövs i princip bara
spår, skyltar och en person som sköter start och en
som sköter målet! Bra träning innan mer seriösa
tävlingar, trevlig start på säsongen men framförallt
en positiv träff för alla möjliga sorters hundfolk.
Malin Sundin Grindal. SPHK Gävle dala.
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www.sphk.se/ovrenorra

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Ordförande

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

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

Vice ordförande

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

Sekreterare/Ledamot

Frida Brändström, Nordmaling
070-688 44 05
sekreterare.nn@sphk.se

Sekreterare

Boel Malmström
boelresor@hotmail.com

Kassör/Ledamot

Kassör

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

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

Ledamot

Ledamot

Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com

Magnus Eklund Engvall, Sollefteå
070-373 70 40
magnus@wildtribes.se

Ledamot

Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com

Ledamot

Lene Krewer,
denlene@hotmail.com

Camilla Eklund Engvall, Sollefteå
073- 040 27 18
sarmik@wildtribes.se

Elina Wanhatalo,
atelinas@hotmail.com

1:e Suppleant/Vice ordförande

Suppleant/Webbmaster

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

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

2:e Suppleant

Anna Westerlund,
Annawesterlund8@gmail.com

Suppleant

Nicklas Nilsson, Bräcke
070-650 52 13

Revisor

Frank Ochterlony,

Revisorer

Valberedning

Jan Olof Nordlöf
Frits Bakker

Johanna Burström (sammankallande)
johannabrannstrom@hotmail.com

Olga Widén,
olgawiden@gmail.com

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen
Lotta Eriksson

Ovan t.v.: Wild Tribe’s Styxx och
Fjorgyn’z Juni. [Foto: Erik Löfgren]

Valberedning

Anne Rosander (sammankallande)
Eveline Koch
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Börje, Samospeeds Borge med sin älskade människovalp
Walle 2 [Foto: Filippa Bergman]

Nedan t.v. Wild Tribe’s Yeti och Wild
Tribe’s Leia. [Foto: Erik Löfgren]
Polarhunden 2/2019
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Vad tittar ni på Tior, Snowstreams Viola Elatior, bistår vid fågelskådning i
Jämtlandsfjällen. [Foto: Petter Hillborg]

En resa genom en hundnation
Jag lutar mig ut. Mer än vad jag egentligen vågar. Vinden tar mer än tag i
mitt hår, det river och ruskar om det rejält. Jag står mellan två vagnar på
ett tåg i Alaskas vildmark. Ett sådant där gammalt tåg, som kränger och
skakar. Som har ett ångande lokomotiv. Det är svårt att bestämma sig om
man vill blunda och bara känna med hela sitt väsen eller om man vill titta
och dränkas i de hisnande vyerna. Tåget ringlar sig under tolv timmars
tid genom Alaskas vildmark, från kusten genom Denali nationalpark och
till vårt slutmål för dagen Fairbanks.
Fairbanks
Hon möter mig kvart över sju på morgonen, men bara med blicken egentligen.
Hon heter Na-na och är en femårig labrador blandning som kommer från ett
shelter. Men nu bor hon tillsammans med
Max, en frukostkock i gummistövlar på
de lilla ”lodge” vi bor på. Hon ligger på
den tjocka och slitna ryamattan i frukostrummet. Max hennes husse står inne i
köket och steker våra frukostpannkakor,
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i gummistövlar, truckerkeps, rutig skjorta
och trasiga jeans. De känns nästan overkligt, som på film. Men de är på riktigt och
jag känner mig förunnad att få denna lilla
del av ett autentiskt alaskan outback liv
serverat till frukost. Det här är bara början på det som visar sig vara en hundnation där det är självklart att hunden ligger i frukostrummet, på bästa plats och
hälsar alla gäster välkomna.

Polarhunden 2/2019
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uträknade träning där fokus ligger på att
skapa positiva, modiga och starka valpar
– när de blir vuxna ska de bli hjältar. För
lite så är de här i Alaska, hundförarna
får skriva autografer och hundarna blir
legendariska. Historier om deras stordåd
går i generationer och glöms inte.

Chena river
Dagens utflykt styr oss med båt ut på
Chena river där vi besöker draghundskenneln ”Trailbreaker” som är belägen
precis vid flodbanken. Där leker valpar i
gräset och de berättar om deras noggrant
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En av dessa historier får vi ta del av här
vid flodbanken, den om ledarhunden
Granité. Han som startade livet som en
liten ynklig valp, mycket mindre än sina
syskon, med raggig päls och ett underligt
beteende. Han som alla duktiga erfarna
hundförare sa samma sak om, ge bort
honom, han blir ett slöseri med tid. Men
Trailbreakers kennelägare Susan såg något i honom och trots all avrådan valde
hon att behålla honom. Han utvecklades
inte bara en bra slädhund utan till en
fantastisk ledarhund. För alla inom slädhundvärlden är de vida känt att dessa
extraordinära ledarhundar inte växer
i klasar och ofta får man bara uppleva
en sådan hund under sin livstid. För Susan blev det denna lilla ”ynkliga valp”
som ingen trodde på. Under hans karriär
som elitatlet på långdistanstävlingar som
Iditarod och Yukonquest (som sträcker
sig över 160 mil i fjällen), visade sig ett
hjärtfel på honom. Veterinären rekommenderade avlivning då han aldrig någonsin skulle kunna springa på de sättet
han tidigare gjort igen. Susan som kände
både sig själv och Granité var inte beredd
att ge upp på honom. Idogt, envist och
med mycket kärlek och respekt tränade
hon långsamt honom och mot precis alla
odds så visade sig Susans magkänsla och
Granités kapacitet igen överträffa allas
förväntningar. Han sprang efter detta inte
mindre än två Iditarod och förde spannet
i mål med en första placering! Någonting
som borde varit helt omöjligt. Granité
blev 17.5 år gammal. En berättelse som
kvalar in på vilken Disneyfilm som helst.

Denna fantastiska berättelse blev en återkommande nattsaga för Susans barn. En
berättelse som väver in så många väsentliga lektioner om livet berättad genom en
slädhund. Hennes döttrar uppmuntrade
henne att skriva ned berättelsen. Det resulterade i en barnbok om Granité utgiven strax innan Susan på grund av cancer somnade in alldeles för tidigt, 51 år
gammal. Granité finns också förevigad
genom en vacker staty som står i en gammal eskimå by.
Mötet med Susans och Granités familj
blev ett hjärtevärmande möte där dagens
höjdpunkt blev att få träffa Jeff, ett barnbarnsbarnbarnsbarnbarn till Granité på
strax över 14 år. Han hade ett underbart
barnasinne kvar – full av charm och även
han en ledarhund som tagit sitt spann i
mål på Iditarod. Jag lämnar Chena river
varm i hjärtat.
Denali nationalpark
Vi har förflyttat oss till Denali nationalpark, en cirka 2.5 timmes bilresa
från Fairbanks. Här finns oändligt med
storslagen natur och massiva bergstoppar. Själva Denali (Nordamerikas högsta berg) ligger ofta dold i molnen och
de sägs att bara 30% av alla besökare i
nationalparken faktiskt får se henne. Vi
hade turen på vår sida och hon visade sig
under hela 20 minuter för oss.

hundarna är inte ämnade att tävla, de
arbetar som frakthundar. I många delar
av nationalparken får man inte använda
snöskoter och här träder dessa hundars
roll in. De fraktar in och ut allt från

Om man kör förbi ”visitorscenter”
där turister flockas kring giftshops,
bookshops och klassiska amerikanska
hamburgare och fortsätter upp i bergen
så hittar man nationalparkens alldeles
egna slädhundar. De arbetar sida vid sida
med ”Rangers” och fungerar precis som
dem, som skogsvaktare som ska ta hand
om naturen. De här slädhundarna är olikt
många av Alaska´s övriga hundar inte avlade på hastighet utan på styrka, de här
Polarhunden 2/2019
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Det lyser i ögonen och armarna gestikulerar friskt när han berättar om den unga
och mycket ambitiösa hanen som för
första gången springer långdistansloppet
Iditarod.
Jeff King heter slädhundsföraren som
engagerat delar med sig av sin upplevelse. Han har deltagit 28 gånger i tävlingen Iditarod. Tjugoåtta gånger. Man
skulle kunna tro att det han berättar är
från hans första deltagande på tävlingen
- hans engagemang när han berättar vet
inga gränser och de finns inte en tillstymmelse av slentrian i de han gör eller säger.

forskare som ska studera naturen till fotografer som ska dokumentera den. De
fraktar material för att bygga broar och
vindskydd och de transporterar ut skräp.
Den här kenneln har varit aktiv sedan
1920 talet och kennelhuset är den äldsta
byggnaden i nationalparken som fortfarande är i bruk. Inne i kennelhuset är de
rörigt, fast på ett organiserat sätt, det är
massor av saker, men allt har sin plats.
På väggen hänger de massvis av träbitar med namn inristat; Balto, Sesi, Suki,
Nanuk med många flera. De är alla hundar som arbetat på kennel men som har
pensionerats. Deras namnskyltar tas ned
från deras koja och finns för evigt kvar i
kennelhuset. De glöms inte bort och deras insats aldrig förminskad.
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Det här är hundar som arbetar på riktigt
och belönas och uppmärksammas därefter. Hundarna själva ligger sovande i den
ljumma eftermiddagssolen, de tittar med
ett öga när vi går förbi. Stannar vi till så
reser de sig upp, viftar med svansen, bjuder in till en pratstund och vem kan låta
bli den. De är kloka starka personligheter
som tar sitt arbete på allvar och har massor att berätta.
”Husky Homestead”
I Denali park ligger också det omtalade
”Husky Homestead” där hundar utlovas
vara kungar och det är svårt att faktiskt
tro någonting annat. Här bor hundföraren som nog är den som får skriva flest
autografer av dem alla. Han är inget mindre än en levande legend.

Vi sugs in i berättelsen om hanhunden
som går alldeles för starkt ut, som känner sig ”on top of the world”, utvald
att springa i toppspannet tillsammans
med”de stora grabbarna”. Cheeter som
han heter, ger allt, vill visa sig på styva linan, bevisa sin rättighet till platsen i spannet. Han vill göra Jeff stolt och tänker ge
precis allt. Det är lätt att känna igen sig, i
den där lite övertaggade känslan och den
enorma viljan att ge allt och att just det
också blir ens fall.
Vad Cheeter saknar är erfarenheten av att
detta är en tävling som pågår i ungefär 10
dagar. De vet Jeff att han saknar och dag
tre tar han ut honom ur spannet. Han har
fått den erfarenhet han behövde, att vara
på tävling, att förstå sig på att spara på
krafterna. Jeff är stolt över Cheeter. För
att han har presterat och betett sig precis
som en lovande ung athlet gör.
Han säger med ett leende på läpparna
att han kommer att få vara med i toppspannet nästa år igen, då lite klokare och
förmodligen få springa med hela vägen i
mål. De märks att Jeff visste redan innan
att det var precis detta som skulle ske
med den unga hanen. Hans mål var ald-

rig att låta hanen gå i mål, utan bara att
ge honom en introduktion och mersmak.
De genomsyrar hela Husky Homestead
träningsfilosofi. De ska vara roligt för
hundarna och alltid göras på ett sätt så att
man slutar med hundar som vill ha mera.
För dem en oerhört viktig gräns att aldrig passera. Här finns att lära känner jag,
oavsett om de gäller drag, jakt, agilityhundar etc. De är svårt de där med att
sluta i tid och lägga upp träning med rätt
krav. Här ligger också de riktiga hundansvaret på något vis, respektera och
hedra hundens gränser.
Det är lite ironiskt att dessa lärdomar
levereras så tydligt från en av de mest
kritiserade sporterna inom hundvärlden.
Långdistans kennlar får utstå mycket
kritik genom missuppfattningen att man
tvingar hundar att springa över sin förmåga och vilja. Vad få vet är, för att nå
framgångar krävs precis de motsatta, en
enorm springglädje sprungen ur total frivillighet hos hundarna. Det är där magin
sker och därför alltid i fokus.
Jeff’s sätt att prata om sina hundar och
deras personligheter vittnar om så mycket
erfarenhet att de är svårt att inte känna sig
som en skolflicka som lyssnar på kanten
av stolen med ögon stora som tefat och
jag går därifrån med fjärilar i magen och
en enorm inspiration.
Hundarna är ett kulturarv!
Alaska kryllar av picups. Stora pickups,
med enorma flak, bucklig plåt och lertäkta. Var och varannan pickup har passagerare rutan nervevad och ut sticker ett
hundhuvud med fladdrande öron, tungan
flera decimeter lång och en lyrisk uppsyn.
Hundarna är med, överallt, oavsett om de
är på fjället, på en restaurang, tanka bilen
eller åka och handla. Hundar i Alaska är
Polarhunden 2/2019
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mer än sällskap, de är fullvärdiga familjemedlemmar, ett kulturarv och en skatt
lika stor som guldet i delstatens berg.
Stoltheten innevånarna känner över sina
hundar går inte att missta och de visar
sig om och om igen i allt man möter. Jag
åker hem med många minnesvärda möten i hjärtat och inspirerad av tränings
filosofier och stordåd.
Hundars välfärd
Under min resa har jag postat en del bilder i sociala medier och reaktionerna har
inte låtit vänta på sig. För oss i Sverige är
de ovant att se hundar på kätting, utan
hundgård och kanske framförallt mängden hundar uppställda på rad. I Sverige
är de inte tillåtet att hålla hund på de sättet, de ska ha en hundgård. Någonting vi
ska vara stolta över. Att jag fått så många
reaktioner ser jag som positivt, att man
engagerar sig och brinner för hundars
välfärd värmer gott i hjärtat. För mig är
djuretiken ryggraden i allt jag gör och det
visar sig här att det är många som delar
de engagemanget med mig.
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Resan och mina hundmöten på den har
startat en del funderingar i mig kring välfärd och hur man definierar den. Jag vill
gärna berätta lite mera om de kennlar
jag besökt, min uppfattning av dem och
hundhållningen.

den spenderar på kättingen är reserverad
för vila och inget annat. Där slappar de
och spanar ut över kenneln, muskler får
återhämtning, kroppen får vila. Avkopplingen är uppenbar och alla är trygga och
tillfreds på ett sätt jag sällan får se.

De här är hundar som arbetar hårt mer
eller mindre året om, de är svårt att
greppa vilka enorma arbetsnarkomaner
dessa hundar är och hur de fullkomligt
och tveklöst älskar att springa. De gör
det inte för att man ber dem om det, de
gör det för att de inte kan leva utan det.
Det är en viktigt grund att försöka förstå.
Att inte ge dem möjlighet att springa vore
som att be Zlatan inte spela fotboll.

På dessa kennlar arbetar en hel stab med
människor på heltid med att ta hand om
hundarna och se till deras bästa. När
man pratar med dem (som ofta själva
kör hundspann eller fungerar som handlers till dem som kör) så finns så mycket
kärlek till hundarna, de känner dem innan och utantill, på sett sätt jag bara kan
önska att jag hade möjlighet att göra!
Det är inspirerande att höra dem berätta
om alla små egenheter varje hund har,
äventyren de delat och respekten de har
för hundarna. Detta är människor som
passionerat älskar hundar.

De arbetar året om, men med hänsyn till
temperatur. Under augusti-april ligger de
i hårdträning och är i sådan fysisk form
att till och med NASA intresserat sig för
dem och forskat kring deras faktiskt fysiska fenomen, de borde inte vara möjligt
att ha den fysisk de har – de borde vara
en fysisk omöjlighet.
Men de här hundarna arbetar inte bara,
de får också bada, simma, leka och rusa
i stora inhägnader. De spenderar oerhört
mycket tid tillsammans med sina människor där de får mycket kärlek, omvårdnad och massage. Deras fysisk byggs upp
genom noga avvägda träningsplaner tillsammans med sina förare och genomsyras av en enorm respekt för deras prestationer. Det är ett 100% samarbete mellan
hund och förare som skapar framgångarna och det är just detta samarbete som
de flesta förare är mest intresserade av, de
kommer genom goda relationer och goda
relationer kommer från tid spenderad
tillsammans. Det är det här samarbetet
som göder deras motivation och inspirerar dem. Framgångar i tävlingsspåret
blir sekundärt och bonusen. Tiden hun-

Allt detta framkommer inte när man bara
ser bilder på hundar på kätting, så därför
kändes de viktigt att få berätta det. Att
allt kanske inte alltid är som de först ser
ut. Givetvis finns de kennlar som missköter sina hundar, sådana som man får ont
i magen av att se. Men min upplevelse är
att majoriteten inte är så, att normen är
en helt annan. Det är lätt att låta ett fåtal kennlar skapa en missvisande bild av
en hel nations goda djuretik. Det är synd
tycker jag.

om att få känna sig älskad, blir respekterad och få sina behov tillgodosedda. Något jag inte tvivlar på att dessa duktiga
kennlar klarar av att leverera.
Jag är oavsett glad att vi har de djurskyddslagarna vi har i Sverige, att vi
ställer krav på hundägare och tar ansvar
för våra hundar. Det är något vi ska vara
stolta över. Vi ska bevara den höga standard vi har, vi ska vara tacksamma för ett
bra djurskydd med duktiga djurskyddsinspektörer som är våra fyrbenta samhällsmedborgare röster.
Jag tror dock att välfärd kommer i många
former och det är lätt att glömma det.
Det är lätt att döma innan man känner
till helheten och då kanske man till och
med går miste om en möjlighet att lära
sig något nytt eller se världen ur ett annat
perspektiv.
Sandra Tellström, Hundsteg

Sedan så kanske de är så att hundarna har
de bättre i en hundgård, jag själv har lagt
ned oerhört mycket tid och stora summor
pengar på att bygga stora hundgårdar
fyllda med berikning – för att jag tycker
de känns bra och viktigt att mina hundar
bor så. Men ska jag vara helt ärlig, så vet
jag inte om de nödvändigtvis är lyckligare än dessa hundar jag mött i Alaska?
Välfärd kommer i många olika format
och jag tror i grund och botten handlar de
Polarhunden 2/2019
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VM i Bessan
Stora bilden på mottsatta sidan: Nina Finstad
med Rocky. Guld 6spann medeldistans Malin
Sundin Grindal med Gul. Silver 6spann
medeldistans
Stora bilden på denna sida: Malin Sundin
Grindals Silver-spann på medeldistansen i
VM Bessans. Belle Mitch Kotten Gul Vilde
Lilla bilden: Nina Finstad med sitt Guldspann Samtliga avkommor till Ylajärvis SM
Greenhart
Malin Sundin Grindal

Polarhunden 2/2019
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Lilla bilden: Med målet i sikte. Urban Olsson med siberian huskykillarna Olle, Vildmånens MT Olof och Wille,
Varggyllens Wind, på upploppet på årets barmarks-SM i Lida friluftsgård. [Foto: Olga Vidén]

Stora bilden: Idun förra vårvinter. [Foto: Olga Vidén]

VM-silver till Marie i draghund
Marie från Sundsvall tog VM-silver i draghund med sina fyra siberian
huskies i Tyskland i helgen. – Jag är så stolt över vad de kunde prestera i
den tuffaste klassen av dem alla, säger Marie Israelsson.

Tyska Haidmühle stod som värd för årets
slädhunds-VM för renrasiga polarhundar, Tävlingen pågår i tre dagar och du
kör samma banan varje dag. Snabbaste
tiden totalt vinner. Marie körde ut hårt
och ledde efter första dagen med 13
sekunder före Mariet Joosten från Nederländerna.

slaskiga och lösa första dagen, men hindrade inte Marie från ett mycket bra
heat.  

Ett par dagar med plusgrader och regn
innan tävlingen började, gjorde spåren

Tävling inför stor publik
Minusgrader under natten till lördag

– Jag kom ikapp flera andra spann och
fick därmed göra flera omkörningar.
Hundarna gick jättebra och jag hade bra
vallat, säger Marie.
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Fransmannen Philippe, som fick ett felfritt lopp på söndagen tog hem guldet.

Irene Ax från Sverige slutade på en 10-de
plats i 4-spanns klassen.

Stolt över silvret med redan revanschsugen

Resultatlista:https://www.facebook.com/
haidmuehle2019/photos/rpp.
240233029930179/33583619703
6528/?type=3&theater (se bild nedan)

Haidmuehle2019

– Jag har aldrig varit så nära ett vm-guld,
så visst kände jag en viss besvikelse. Men
så här i efterhand är jag så stolt över mina
unga hundar som klarade av detta så bra.
Mycket publik, omkörningar i spåret och
en lång bilresa. Erfarenheter de samlar på
sig för framtiden, säger Marie.

Mia

Sta

De första 20 syns på listan. Det var 40
som startade i 4-spannsklassen, som också var den största klassen.
Malin Sundin Grindal

Haidmuehle2019
@haidmuehle2019
Startsida
Inlägg
Foton

Gilla

Följ

Dela

Videoklipp

Idrottsevenemang i H

Haidmuehle2019 har lagt till ett nytt foto.

Community

24 februari ·

Om

Community

Evenemang

Bjud in dina vänn

Info och annonser

672 personer gillar

769 personer följer

Skapa en sida

Malin Sundin Grin
checkat in

gjorde spåren hårda och isiga. Under
lördagen halkade dock Marie ner till en
andra plats. Knappt 8 sekunder upp till
ledning men bara 7 tiondelar före fransmannen Philippe Hoffer.
– Det är tufft här nere i Europa, det är
därför jag tycker det är så intressant att
testa mina hundar där konkurrensen är
som hårdast, säger Marie.
Över 4000 i publik ställer stora krav
på hundarna som måste ha fullt fokus
framåt i farter på närmare 40 km/h
genom publikhav på sidan av spåren.
– Det är verkligen häftigt att färdas med
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Om

hundarna genom ett hav av människor
och varken jag eller hundarna får uppleva den känslan på hemmaplan.
Trassel kostade guldet
Marie startade ut som tvåa efter Mariet
från Nederländerna. Efter bara två-tre
kilometer kom Marie ikapp Mariet och
körde om. Men Mariet kunde hänga på
Marie hela vägen in i mål. Några omkörningar på slutet och lite trassel kostade avgörande sekunder.

Ludwigsreut 29
94145 Haidmühle

7

2 delningar

Visa vägbeskrivnin

haidmuehle2019.de

Gilla

Kommentera

Dela

Idrottsevenemang
Ansvariga

Kommentera...

– Om jag hade fått köra ett rent race
hade jag vunnit, säger Marie som gick i
mål och förlorade guldet med bara 17,7
sekunder totalt efter tre heat.
Polarhunden 2/2019

27

SAMOJEDHUNDENS

FART/HASTIGHET OCH PRESTATION
Jag vill här bidra med lite tankar och reflektioner kring ämnet om vad
som är att anse som en naturlig hastighet och fartprestation hos rasen
Samojedhund.

Samojedhundar på vandring. [Foto: Camilla Nyström]
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Varje gång jag hör människor prata om
Samojedhundens kapacitet, fart, tempoväxlingar, olika rörelsemönster och uthållighet förvånas jag över att man från vissa
håll menar att Samojeden bara skall trava
och dessutom vara långsam. Varje gång
jag hör detta undrar jag varför man påstå
detta? Varför vill man värdera rasen lägre
än andra brukshundar? Och varför vill
man gå så pass långt att hävda att våra
duktiga team som ligger högt på resul-

tatlistor skulle uppvisa en onaturlig hastighet för rasen? Varför ifrågasätter man
våra duktiga ekipage istället för att se
över sin egen avel och träning? Många av
dessa frågor väcker funderingar hos mig
i förhållande till rastypen, dess historia
och rasstandard. Rasstandarden beskriver ju en högställd hundtyp vilket disponerar rasen, om den är rätt byggd, för god
hastighet och uthållighet. Rasstandarden
säger också att samojeden skall vara en
Polarhunden 2/2019
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draghund, något som ställer krav på dess
egenskaper, anatomi och prestation i fart
och uthållighet. Rasstandarden säger
även att det är en arktisk hund vilket innebär att den även skall kunna överleva i
ett arktiskt klimat.
Att påstå att samojeden skulle vara en
långsam travare är intressant i förhållande till bl.a. rasens historia i och med
att Samojeden varit en brukshund i arktiskt klimat så kan vi med fördel kika
på dess historia och artens egenskaper i
rörelse och gångarter för att problematisera lite kring detta. Lika så funderar
jag lite över vad man menar med sprinthund? Menar man att hundarna tävlar
på sprintdistanser (upp till 4 mil)? Att
de galopperar vissa delar av sträckorna?
Sprint är ju en benämning på en tävlingsdistans varför jag då måste tolk dem som
säger att samojeden inte är en sprinthund
med att de vill se hundar som presterar
bra i hastighet och uthållighet på längre
sträckor (över 4 mil). Och varför säger
man att rasen bara får trava? Eller bara
trava långsamt? Eller menar man sprinthund en hund som avlats mot en renodlad galoppörs kropp med krökt rygglinje? Vi kan konstatera att rasstandarden
anger att Samojeden är en slädhund och
den historiska beskrivningen anger även
jakt och renvallarfunktionen. Vi kan
också genom att studera hundar vid utställningar och tävlingar konstatera att
det inte förekommer några exemplar av
rasen som är avlade mot att bli extrema
galoppörer med krökta rygglinjer likt
vinthundarna.
Om vi nu tittar historiskt på dessa hundar
så var det mest troligt snabba, atletiskt
byggda och lättfotade hundar då de var
tvungna att kunna röra sig i varierat tempo i olika gångarter likväl som att klara
av att galoppera i mycket höga hastighet-
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er och under långa sträckor både för att
utföra sina arbetsuppgifter likväl som för
att jaga och fälla bytesdjur för egen överlevnad. Men samtidigt fanns det säkert
exemplar med sämre kroppkonstruktion
och sämre egenskaper som missgynnade
hundarna i att komma upp i fart, men det
är inte särskilt troligt att de hundarna var
de som framhölls som goda arbetsdjur av
dess ägare i Sibirien och frågan är om de
sämre hundarna över huvud taget tilläts
leva vidare. Och även om sämre exemplar förmodligen alltid funnits till viss del
varför skall vi i västvärlden då göra det
till avelsmål bara för att vi gillar utseendet hos individen? I rasklubbens arbete
med att förvalta rasens alla egenskaper
ingår även att säkerställa rasens brukskegenskaper, förmågor och möjlighet
till goda prestationer inom sitt specifika
arbetsområde vilket går att finna i rasens
standard och historiska beskrivning.
Vissa tider på året var det brukligt bland
en del av folken som höll dessa hundar
uppe i Sibirien att släppa sina hundar
lösa och överlämna hundarnas matförsörjning till dem själva, vid tillfällen
då detta skedde sågs hundarna ofta jaga i
flock och fälla sina byten. För att kunna
fungera som jakthund för människan på
allt slags vilt från isbjörn, vildren ner till
fågel och ekorre krävdes det en välutvecklad förmåga att komma upp i höga
galopperande hastigheter och sedan klara
av att förfölja ett villebråd under en längre tid i samma hastighet. Att spåra upp
och lokalisera villebrådet krävde också
god uthållighet och kanske flera dagars
arbete. Likaså så krävde funktionen som
renvallare att dessa hundar var kapabla
att komma upp i höga hastigheter för att
kunna mota tillbaka skenande renar och
eller runda och springa runt en stor renflock i rörelse. En ren kan komma upp i
hastigheter på 50-60 km/h. En renhund

skulle dessutom vara så uthållig att den
orkade arbeta i djupsnö och hårt väder
under flera dygn i sträck. Om vi härtill
också lägger vetskapen om att dessa
hundar användes kombinerat som jakt
och draghundar där man inledningsvis
använde hundar som transportmedel ut
till jaktmarkerna där hundarna troligtvis
rörde sig i relativt snabbt och uthålligt
trav under långa sträckor för att sedan
när hundarna fått upp vittringen på ett
villebråd låta dem fortfarande förspända
framför släden i hög fart galopperande
jaga ikapp och driva villebrådet över
långa sträckor för att slutligen släppas
lösa för att vara behjälpliga i den avslutande del av jakten och sedan lastades det
fällda villebrådet på släden för transport
hem (vilket K. Nosiloff berättar om i en
artikel efter sin resa i Sibirien 1895 där
han fått följa med samojediska folk ut på
denna typ av jakttur), så talar detta om
för oss att Samojedfolket var beroende
av snabblöpande både jakt-, renvallande- och draghundar som dessutom
var uthålliga och skulle klara av att hålla
ett högt tempo under lång tid. Likaså bör
vi förstå att ingen av de polarfolk som
använde sina hundar som dragdjur ville
färdas långsamt utan hunden var ett redskap och ju snabbare man kom hem till
familjen efter en jakttur desto bättre ansågs hundarna vara. I SKK tidskrift runt
1950-talet kan man angående samernas syn på en god renvallar läsa att de
önskade följande egenskap: ”Uthållighet
och snabbhet bör hunden besitta i högsta
grad”, och angående pälsen sa samerna:
”Hårremmen skall vara kortare och sammansatt av raka strida täckhår med riklig
under-ull”.
Alla hundar använder den gångart som
passa uppgiften bäst. Samojedhunden är
varken mer eller mindre galoppör eller
travare än någon annan natur-ras, likaså

gäller också de övriga gångarterna som
bland annat skritt och passgång. Här kan
vi jämföra med vargen och dess byggnad,
ett djur som använder samtliga gångarter
precis som arten tamhund gör. En naturlig
hundras som en Samojedhund och övriga polara och subpolara spetsar rör sig
lätt, vägvinnande och energisnålt i alla
gångarter och anpassar valet av gångart
efter behovet, likaså skall övergångarna
mellan gångarterna vara smidiga och effektiva. Trav är en uthållig gångart och
nyttjas av både vargen och tamhunden
vid längre förflyttningar, och inte heller
denna gångart är långsam utan kan hos
ett välkonstruerat djur ge höga travande
hastigheter. Galopp används vid högre
hastighet under kortare sträckor. Bland
annat våra dagars sprintdistanstävlingar
på en eller ett par mil är korta sträckor
varför det varken är konstigt eller felaktigt att våra Samojeder galopperar större
delar av dessa sträckor. Under ett lopp
ses hundarna variera sina gångarter mellan trav, galopp, skritt och passgång,
m.m. om vart annat beroende på tillfällig trötthet och energinivå, underlag,
mm. Förmodligen också beroende på hur
vältränad hunden är för tävlingsdagen.
Mängdträning (många träningsmil i tassarna) skapar djur likt människor som
klara av att hålla högre hastigheter uthålligt över längre tider. Med andra ord kan
man säga att det är en samverkan mellan
avelsselektering, mängdträning och träningsmetoder som ger förutsättning för att
uthålligt över tid hålla ett högre tempo.
Samojedhunden tillhör arten tamhund
och har därför vissa grundläggande
fysiologiska funktioner så som att kunna röra sig i olika gångarter vilket en
naturligt utformat hund skall kunna göra
lätt och smidigt beroende på situation
och ändamål med förflyttningen. I samojedhundens standard har man likväl som
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i de flesta andra rasers standard skrivit
under rörelser att det är en travare vilket
fått allt för många människor att missuppfatta detta med att det skulle vara den
enda gångarten som skulle vara naturlig
för rasen. Men det står inget i standarden
om långsam varför jag funderar lite över
hur det kommer sig att man på sina håll
verkar ha satt ett likhetstecken mellan
travare och långsam, en välbyggd travare kan hålla hög hastighet över lång
tid. Samojedhunden är i grunden en tamhund och bara för att vi ger den ett rasnamn och en skriven rasstandard kan vi
inte ta ifrån dem det faktum att de har
vissa grundläggande fysiologiska funktioner gemensamt med den art de i grunden tillhör. På grund av denna definition
i rasstandarden där man har valt att endast ange en av en mängd olika gångarter som hör arten och rasen till har det
lätt till att man idag kanske inte förstår
att även en galopperande Samojed i hög
hastighet är naturligt och lika riktigt som
en travande samojed. Däremot inte sagt
att Samojeden skall avlas extremt mot en
vinthundskropp som genom selektiv avel
är extremt utformad för otroligt höga
galopperande hastigheter. Meningen i
rasstandarden att Samojeden är en travare bör snarare utläsas som att den i utställningsringen visas i trav, på samma sätt
som det mer tydligt i ord beskrivs i Siberian huskyns rasstandard. Det står heller
inget i rasstandarden om att galopp eller
någon annan gångart skulle vara felaktigt hos rasen.
Läser vi Samojedhundens rasstandard
står det där att samojeden är en högställd hundtyp, detta uttrycks med orden att frambenen är något längre än
vad bröstkorgen är djup vilket ger en
mer högställd hund än den så kallade
normalhunden som man utgår ifrån när
man skriver en rasstandard där förhål-

32

Polarhunden 2/2019

landet är 50/50. Många raser har i sina
standarder krav på att de skall ha proportionerna 50% ben och 50% kropp
medan samojedens standard ställer krav
på mer ben än kropp. Och detta ger en
mer högställd (långbent) hundtyp än normalhunden. Något som också bör visa på
tecken att rasen är skapt för att ha goda
förutsättningar för att komma upp i hastighet. Detta i sig ställer också krav på att
den unga hunden uppvisar proportioner
med mycket ben och lite kropp då bröstkorgens djup utvecklas och ökar med
tiden upp i vuxen ålder, det skall finnas
så kallad växtmån för att hunden i vuxen
ålder skall uppvisa korrekta proportioner.
Både funktioner som draghund, jakthund och renvallare ställer stora krav
på att hunden skall kunna jobba fysiskt
hårt och tillryggalägga stora distanser på kortast möjliga tid i vintermiljö
vilket gör att SPHK har utarbetat det
meriteringssystem vi har idag, ett provsystem som testar hundarnas förmåga
att arbeta fysiskt i vintermiljö både enskilt (DP10), på kortare distanser mot
klockan (DP60), i konkurrens mot andra
(DP20+) och uthålligt på längre distanser
i konkurrens (DP100+ och DP250). Att
meritera och avelsutvärdera våra hundar med draghundssporten som verktyg
kommer vi långt i vårt uppdrag att förvalta rasens förmåga att arbeta fysiskt i
ett snarligt arktiskt klimat. God fysisk
prestation krävs både av draghunden,
jakthunden och av renvallaren varför
draghundssporten idag utgör nyckeln
till att förvalta våra polara raser som
polarbrukshund. Detta görs genom
att vi mäter hundarna både mot standardiserade krav och i konkurrens mot
andra. Inom populationsgenetiken och
avelsläran verkar man ganska överens
om att man bör sträva efter att selektera
hundar som uppvisar egenskaper som

Ovan: Sibirisk import sekelskiftet 1800-/1900-talet.

Till höger: Samojedhund 2019.

är bättre än genomsnittet om vi vill förbättra och rehabilitera en egenskap hos våra
hundar, som avelsutvärderingsverktyg har
vi här de prov där våra hundar mäts mot
varandra.
Att vi idag ser stor variation i hastighet
och prestation bland våra hundar ute i
spåren vittnar om att rasen fortsatt är
under rehabilitering vad gäller dess bruksegenskaper i både anatomi och framförallt i de mentala egenskaperna för att
driva, lägga sig i selen och glädjen i att
springa fort, långt och länge. Egenskaper
som polarfolken uppskattade hos sina
hundar som för dem var nyttodjur och
verktyg i vardaglig överlevnad. Vi kan
nog vara ganska säkra på att polarfolken
i Sibirien hade mest nytta av de högpresterande individerna och att de gärna sele-

kterade bort de individer som inte presterade. I Sibirien hade polarfolken sällan
möjlighet att föda och hålla sig med de
individer som inte presterade tillräckligt
bra i arbete då hundarnas prestation var
avgörande för människans försörjning
och överlevnad. Att naturen gör misstag och skapar individer med sämre
förutsättningar betyder inte att vi skall
göra dessa till avelsmål om vi vill värna
om och bevara den uråldriga arbetshundens egenskaper och förmågor. Med rätt
selektering av mentala egenskaper och
anatomi så kommer vi kunna bevara en
välpresterande och pålitlig brukshund
även för framtiden. Vi behöver selektera hundar med ledaregenskaper och
medfött naturligt driva att vilja springa
och lägga sig i sel. Sedan behöver vi ge
hundarna rätt förutsättningar genom bra
Polarhunden 2/2019
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frakthund i grunden och samojedhunden
genom sin historiska funktion skall vara
avlad mer för fart och hastighet än dessa
tyngre raser. Vi kan här konstatera att
samojedhunden som raspopulation fortfarande har mycket att hämta upp även
om vi med stolthet kan glädjas åt de duktiga ekipage vi också har idag som står
sig nära i konkurrensen med dessa större
och tyngre raser. Tyngd och massa utgör anatomiska och biomekaniska principer som disponerar för att man ofta
får ett lägre tempo så rent teoretiskt bör
då samojeden som är lättare och luftigare byggd gå fortare än malamuten och
grönlandshunden.
Dessa historiska fakta och paralleller
till dagens rasstandard får ni se som ett
bidrag i dessa diskussioner kring rasens bruksegenskaper och funktion. Det

är nog ingen av oss som sitter på den
100%-iga sanningen då rasens historia
bara finns bevarad i glimtar och fragment. Men efter mina många års djupare studier i rasens historia och särart i
anatomi och egenskaper får detta utgöra
en kort sammanfattning av det materiel
jag studerat. Jag har studerat rasen i mer
än 30 år och har bl.a. gått igenom alla
gamla litterära källor jag kunnat hitta
om rasen flera hundra år tillbaka i tiden,
studerat stamtavlor och olika linjer, följt
rasutvecklingen globalt och ägnat mig åt
studier i populationsgenetiken. En hobby
och intresse jag har som grundar sig i en
djup kärlek till rasen. Samojedhunden
har en väldigt speciell plats i mitt hjärta
/Camilla Nyström

Samojedhundar 2019 under nordiska samojedmästerskapen.

rörelseutveckling under uppväxten med
minimalt med begränsningar. Här bör vi
undvika att gå in med begränsningar och
dämpande övningar, så kallade kontrollövningar, omvänt lockande, antidragträning, mm. Först någon gång efter 1 års
ålder börjar vi lära känna hunden, dess
egenskaper, naturliga fallenheter och energinivå varför det kan vara olyckligt att
gå in med för mycket dämpande övningar
innan vi vet vad vi har i snöret. Ett beteende går alltid lättare att bromsa än att
gasa. Har vi en gång skapat en dämpning
i hundens yttringar i beteenden och egenskaper är det svårt att i ett senare skede
gasa och önska högre intensitet i rörelse,
engagemang och arbetsattityd.
I allt detta är det också intressant att jämföra lite med anda raser. Samojeden har
ofta genom den sentida västerländska
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historieepoken beskrivits som mittemellanhunden bland polarraserna. Den är
något långsammare än siberian huskyn
men skall vara snabbare än grönlandshund och alaskan malamute. Genom
samojedhundens betydligt mindre och
lättare byggnad bör den rent teoretiskt
vara snabbare än de två tyngre raserna.
Men tittar vi idag och jämför dessa tre
raser (samojedhund, grönlandshund och
alaskan malamute) så ser vi vid dagens
provverksamhet vilka hastigheter dessa
två tyngre fraktraser går i, något som
vittnar om att samojedhunden om den
är rätt avlad, byggd och rätt tränad bör
komma upp i högre hastigheter, vilket i
dag inte alltid är en sanning om vi jämför raserna vid tävling och meritering.
Exempelvis går grönlandshunden många
gånger betydligt fortare än Samojedhunden trotts att grönlandshunden är en

Vissa av källorna till ovan angiven fakta går att finna i följande litteratur.
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Kymcanis Mosura. [Foto: Annica Andersson]

BEAVER TRAP TRAIL 2019
Så har vi då anlänt hemma efter att ha kört BEAVER TRAP TRAIL i
Norråker. Till att börja med så ska jag säga att tävlingen motsvarade med
god marginal de enormt fina omdömen jag hört innan. En av mina nya
favoriter med andra ord.
Vi kommer upp på onsdag mitt på dagen.
Incheckning och veterinärkoll går galant
och hundarna får beröm för att dom är i
så bra skick. Kul för Lotta o mig att höra
med tanke på hur mycket tid vi lägger på
träning och omvårdnad av hundarna. Vi
kör sen upp till den stora P-platsen vid
startområdet och hittar ett bra hörn att
vara på. Hundarna ut på steakouten och
får ligga o slappa tills det är matdags. Jag
pysslar o förbereder släden och plockar
med grejer. På kvällen är det förarmöte
med bra info om vad som gäller och visning av spåret på karta.
Jag har bestämt mig för att sova i vårt
hundsläp, inte i en box utan i ett stort
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utrymme på mitten. Har lagt dit en stor
skumgummimadrass, sovsäck o täcken
och kryper till kojs. Tycker det känns lite
obekvämt men är ingenting mot vad som
komma skall.
På torsdag morgon är det koll av obligatorisk utrustning av domare Alf Hallen, jag har fått med mig allt och får ok.
Pulkorna startar ut vid 10 och sen är jag
första släde kl. 11.00 Man har varnat för
vindbyar på upp till 32 sek-meter men
inte så kallt. Jag selar på och sätter på
48 sockar, skulle haft handler med mig
men tyvärr måste Lotta vara hemma med
valparna. Sen får jag bra hjälp av trevliga Alaskanhusky-förare fram till start.
Polarhunden 2/2019
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Riktigt sköns känsla att stå på startlinjen
med fullastad släde och tolv ivriga samojeder som vill iväg. Starten går o vi ”flyger” iväg. Det blir en första etapp på ca
5 mil och hundarna jobbar föredömligt.
När vi kommer upp mot fjällen blåser
det grymt mycket. Några gånger när vinden kommer från sidan blåser hundarna
av spåret men det är inget problem utan
dom kämpar sig tillbaka. Vid några sjöar
så får vi vinden rakt framifrån och trots
att jag hjälper till med stav så tar vi oss
knappt framåt, skönt ändå att det inte är
minus 30 också.
Jag kommer fram till Saxvattnets ”camp”
med hundar som fortfarande är riktigt
pigga. Nu börjar egentligen äventyret för
mig då jag aldrig vinter-tältat. Jag sätter
upp en steakout och sätter dit hundarna.
Sen skall det lånade tältet resas och jag
har ingen susning hur det går till. Jag
får hjälp av Malin Aspaas som lånat ut
tält o vintersovsäck. Vi får upp tältet och
nu är det dax att ge hundarna mat och
göra lite själv, jag är konstigt nog nästan aldrig hungrig när jag är på längre
turer. Men jag får i gång Trangian o til�lagar nån sorts varm kopp ”Carbonara”.
Har såklart glömt kaffe men det finns o
få nere vi det stora funktionärstältet, tack
för det. Så småningom är det då slutligen
dags för en stel sextioåring med stora talang för att få kramp i varenda muskel i
benen att försöka ta sig in i tältet. Det blir
inte bättre av att en av mina höftproteser
börjat krångla (röntgade en vecka innan) och gör att jag har ganska ont. Men
mycket av mina tillkortakommanden löser jag med en skvätt tjurighet och ”det
ska f-n gå”. Vad som händer sen lämpar
sig inte i skrift men kan väl sammanfattas
med: ligger jag på biljardkulor? Ska det
vara så här kallt? Hur kommer man i en
sådan här sovsäck? Varför är takhöjden
bara 90 cm? Typiskt att man måste nattPolarhunden 2/2019
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pinka 7 gånger i min ålder, och hur kom
all snö med in i tältet. Utan att egentligen
sova den natten kommer jag till slutsatsen
att jag nu förstår varför människan uppfann huset.
På morgonen är det dags för hund- och
hussemat igen. Sen beger vi oss ut på dryg
4-mila tur med grymt mycket stigning efter ca två mil. Men hundarna jobbar kanon igen och vi tuffar på riktigt bra. Tyvärr är det mest dis men jag lyckas i alla
fall få en fin skymt av de mäktiga fjällmassiven. Tillbaka på campen så ser det ut att
bli skapligt väder, i en timme, sen börjar
det kräksnöa, och jag vill inte in i tältet
igen förrän det är dags för att ”sova”. Det
lättar lite och vi bjuds på en fantastisk
god Nikkalokta-soppa. Trevligt samkväm
med de andra förarna och funktionärerna.
Sen samlar jag kraft och mod och tar mig
in i tältet igen. Döm om min förvåning när
jag faktiskt lyckas sova några stunder under natten. På morgonen är det dags för
matrutiner igen och sen försöka få plats
med allt på släden igen, för att underlätta
snöar det hela tiden. Nåväl jag kommer
iväg med alla grejer och de bär iväg mot
Norråker. Det är iof skapligt lätt körning
i fyra mil men hundarna går grymt bra o
snittar en bra bit över tio km per timme.
Det blåser lika mycket igen men nu får
vi tom någon passage med vinden i ryggen. Väl nere i Norråker går vi i mål mitt
i byn under Norråkers Marknad, trevlig o
välorganiserat. Sen kör vi upp till parkeringen och vår hundvagn, här längtar jag
redan till lyxen att få sova i ett hundsläp.
Efter att hundarna fått lite att äta så sätter
jag dom i boxarna och dom känns väldigt
nöjda. Själv åker jag till gympahallen för
tvagning och rena kläder. Man kan säga
att två dygn i vildmarken sätter sina spår,
strumporna kastas i närmsta papperskorg
och den duschen är nog en av de mer efterlängtade.

40

Polarhunden 2/2019

Senare på kvällen är det prisutdelning
och supertrevlig bankett, jag verkligen
älskar den här miljön med andra långdistansförare med olika raser o blandraser.
Så jordnära trevliga människor, det blir
med andra ord en härlig kväll.
Hundarna som varit med är: Leika 7,5
år med en härlig spring- o draglust. Hero
6,5 år denna otroliga draghund som aldrig under dessa år haft slak lina oavsett
om det går långsamt eller fort. Indra 5,5
år som gick i led delar av första etappen med jämnt trav o bra jobb. Ice 5,5
år alltid lika nyfiken och ett otroligt lätt
steg som passar bra i så här tuffa miljöer.
Lazer 5 år alltid trav med långa steg och
bara nöter på. Nanook 4 år, urstark och
tokjobbar hela tiden, tycker 30 sekunders
paus är för mycket om jag måste rätta till
någon lina. Kaa-Tee 3,5 år fantastiskt
trav o bra jobb, fick valpar i mitten på
nov men redan i fin form. Rizzo 2,5 år
jobbar frenetiskt hela tiden med bra fokus. Raisa 2,5 gått i led hela vägen enorm
energi och helt outtröttlig, skulle dock
behöva lära sig lite om höger o vänster.
Inka 22 mån kommer mer o mer även
om hon varit lite tveksam, men det lovar
gott. Inaj 22 mån, gått i led nästan hela
vägen, enormt snabbt trav, mycket tack
vare hans fart som vi gått så pass snabbt.
Slutligen lilla Gnistra 18 mån i sin första
tävling. Jobbar hela tiden med spänd lina
och svansen högt, men lite försiktig med
alla nya intryck. Jag tycker hundarna är
mycket bra förberedda på en sådan här
tävling och klarar alla etapper utan faktiskt nån större ansträngning.
Jag tycker det är här samojederna hör
hemma, på längre distanser, med fullastad släde, i riktigt tuffa fjällmiljö och
med bra anpassning till tufft väder.
Själva föraren Lars 60 år, behöver gå ner
i vikt, byta höftled, träna upp kondisen

och framförallt lära sig mer om vintercamping. Bästa exemplet på det är väl att
när jag kom hem så fick Lotta syn på mitt
liggunderlag och sa, AHA där ar ju min
Yoga-matta…….
BEAVER TRAP TRAIL, precis så kul
och trevlig som alla sagt, just detta år lite
oflyt med vädret bara. Jag kan varmt re-

kommendera denna tävling och kommer
gärna tillbaka.
Slutligen ett JÄTTE-TACK till alla som
jobbar med tävlingen, ni är dom SANNA
HJÄLTARNA, tack!
Vid pennan och på yougamattan
Lars Jämtsved
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VARFÖR HUNDAR LEVER
KORTARE ÄN MÄNNISKAN.
Original post v Bill Overton på Facebook 24 oktober 2018. (Här fritt översatt)
WHY DOGS LIVE LESS THAN HUMAN
Här är det överraskande svaret av ett 6 år gammalt barn.
Som veterinär hade jag blivit kallad för att undersöka en tio år gammal irländsk
varghund vid namn Belker. Hundens ägare, Ron, hans fru Lisa, och deras lille
pojke Shane, var alla väldigt fäst vid Belker, och de hoppades på ett mirakel.
Jag undersökte Belker och fann att han var döende i cancer. Jag sa till familjen att
vi inte kunde göra något för Belker, och erbjöd oss att utföra den för den gamla
hunden i deras hem.
Ron och Lisa sa att det skulle vara bra för 6-åriga Shane att följa proceduren. Det
kändes som om Shane kunde lära sig något av upplevelsen.
Nästa dag kände jag den oerhörda sorgen i min hals när Belker familj omringade
honom. Shane verkade så lugn, klappade den gamla hunden för sista gången,
att jag undrade om han förstod vad som hände. Inom några minuter somnade
Belker in.

• när dina nära och kära kommer hem, spring alltid för att hälsa på dem.
• missa aldrig möjligheten att åka en sväng.
• låt upplevelsen av frisk luft och vinden i ditt ansikte vara ren extas.
• ta några tupplurar.
• stretcha innan du stiger upp.
• spring, hoppa och lek dagligen.
• trivs med uppmärksamhet och låt folk röra dig.
• undvik att bitas när ett enkelt morr duger.
• på varma dagar, stanna upp för att njuta i det gröna gräset.
• på varma dagar, drick massor av vatten och ligg under ett fint träd.
• när du är lycklig, dansa runt och vifta med hela din kropp.
• njut av den enkla glädjen av en lång promenad.
• var trogen.
• låtsas aldrig vara något du inte är.
• om det du vill ha ligger begravt, gräv tills du hittar det.
• när någon har en dålig dag, var bara tyst, sitt i närheten och prata med
dem försiktigt.
Det är hemligheten med lycka som vi kan lära oss av en lycklig hund.
( Bill Overton. October 2018 )

Den lilla pojken verkade acceptera Belkers bortgång utan problem eller förvirring. Vi satt tillsammans ett tag efter Belkers död, undrade högt om det sorgliga
faktum att hundens liv är kortare än människoliv. Shane, som hade lyssnat tyst,
sa: « jag vet varför.»
Förvånade, vände vi oss alla mot honom för att höra. Det som kom ut ur hans
beskrivning överraskade mig. Jag har aldrig hört en mer tröstande förklaring.
Det har förändrat mitt sätt att leva.
Han sa, “ människor föds så att de kan lära sig att leva ett bra liv - som att älska
alla hela tiden och vara snälla, rätt?” 8-åringen fortsatte, “ hundar vet redan hur
man gör det, så de behöver inte stanna så länge vi gör det.”
Lev helt enkelt
Älska generöst.
Var försiktig.
Tala vänligt.
Kom ihåg, om en hund var läraren skulle du lära dig saker som:
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En katt bland hermeliner
eller - En grönlandshund bland samojeder
Är man med och organiserar och genomför en aktivitet, exempelvis en
meritering, så kan det vara mycket svårt att själv hinna delta aktivt i
arrangemanget. Så var det för mig i samband med rasklubben för grönlandshunds meriteringar i Hamra. Det kändes lite surt för jag hade gärna försökt att få ett tredje 1:a pris till vår grönlandshund Lurve.
13-14 februari inbjöd rasklubben för
samojed övriga ”B-raser” till meriteringar i samband med deras vintersamling i
Furudal. ”Min” rasklubb hade godkänt
detta tillfälle (Dp60), så det var det bara
att anmäla sig. Det kändes dessutom
lite extra lockande eftersom förstastart
var16:00 vilket betydde att man åker del
av sträckan i mörker, dvs. pannlampa på!
Vid bangenomgången fick vi bl.a. information om en längre backe som skulle
vara de första sju kilometrarna. Det var i
vart fall vad jag trodde mig höra. I själva
verket sades det att backen skulle börja
efter ca 7 kilometer. Gissa om jag blev
förvånad där ute i spåret. Precis när jag
trodde att jag hade avverkat backen, även
om det inte hade varit mycket till backe,
så började den! Det här var inte det sista
misstaget jag gjorde under denna meritering och den enda slutsatsen jag kan dra
är att jag får se till att lyssna bättre på
vad som sägs vid bangenomgångarna och
även använda mig av de erfarenheter den
mångåriga hundkörningen har gett mig.
I Furudal har arrangörerna inte möjlighet
att fälla träd eller göra andra åtgärder för
att räta ut eller bredda banan, utan de får
hålla till godo med vad som bjuds. Det innebär att det bjuds på en mycket omväxlande
bana som slingrar sig fram genom skogen.
Inga långa raksträckor som psykiskt dödar
ens hjärna, samtidigt som mörkerkörning
i okända spår också tär på psyket (kom-
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mer jag aldrig fram?). Den tidigare nämnda
längre backen visade sig gå längs en vandringsled och där var spårbredden inte mer
än en skoterbredd. Backen var förvisso inte
brant, men att komma på skateskidor visade sig inte vara speciellt genomtänkt. Det
gick bara inte att ta några skär med skidorna så det var till att hänga på stavarna så
gott det nu gick och om Lurve tidigare hade
betraktat mig som en dålig skidåkare där
bakom pulkan så kan jag nog mest liknas
vid ett drivankare i slutet av backen. Armarna skrek och jag var totalt slut och till
detta skall läggas att jag inte hade kommit
mer än ca 13 kilometer (tror jag)! Tack och
lov så kom vi nu ut på en skogsbilväg och
det lutade utför = jubel, så andhämtningen
liksom hjärtfrekvensen lugnade ner sig och
livet började kännas bättre.
Nu kom några sköna kilometrar med
brett spår så att jag kunde börja använda
benen igen. Säg dock den glädje som varade, jag började bli rejält hungrig och
detta pga. att jag hade slarvat med att
äta före start. Ännu ett nybörjarfel av en
gubbe som nu är inne på sin 39:e säsong!
Hungern och mörkret gjorde att jag fick
en känsla av Polardistans där jag genom
alla år har haft störst problem med hungern. Det får ju dock anses vara OK att
bli hungrig när man åker 300 km, men
knappas när man åker 30 km.
De sista kilometrarna in mot mål påminde om de första, dvs. väldig omväxlande

och målgången i mörker, där målområdet
var upplyst av marshaller, kändes väldigt
välkomnande och trevligt.
En trött men nöjd gubbe lastade in hunden
i bilen och for till stugan med en viktig lärdom - dag två skulle genomföras på klassiska skidor. Lastade och lastade förresten.
Lurve såg bilen som den stora tryggheten
i denna främmande värld av vita hundar
som skällde och inte skrek/ylade som han
är mer van vid och han försvann in i bilen
snudd på innan jag hann öppna bakluckan.
Nu var han förvisso inte ensam grönlandshund på plats. Två slädhundspann med
grönlandshundar var också där, men dom
tog han ingen notis om.
På morgonen dag två tog jag fram de klassiska skidorna och vallade dem. Det var
plusgrader på gång, så jag var lite osäker
på vad jag skulle välja för fästvalla. Det
visade sig att jag hade fegat ur något och
hade inte det där bettet i fästet som man vill
ha. Trots det gick den långa slakmotan betydligt bättre än under gårdagen och resan
gick lugnt och fint nästa hela vägen fram
till mål. Ordet nästan får er säkert att ana
att något hände någon kilometer före mål
och ni har rätt. Jag vet inte hur långt det
var kvar till mål, men jag uppskattar det
till 1,5 – 2 kilometer. Där åker man nerför
en liten backe fram till ett T-kors. Lurve
ville svänga höger, förmodligen för att vi
hade gjort det kvällen innan(!), men ärthjärnan bakom pulkan tyckte att vänster
var ett bättre val. Sagt och gjort vi svängde
vänster och det hade varit helt OK om det
hade varit meningen att vi skulle åka banan två varv, för mycket snart började jag
känna igen mig och inse att jag var på väg
ut på ett nytt varv. Jag vände men hittade
aldrig spåret in mot mål och vi kom därför sakta glidande in bakvägen. Jag kan
inte annat än klandra mig själv för att jag
inte lät hunden bestämma. Genom alla år

har jag vid ett stort antal tillfällen imponerats över hundarnas förmåga att hitta
längs spår som de endast har gått en gång
tidigare, men denna kväll var all denna
min erfarenhet bortblåst – suck!
För Lurve var denna meritering ett elddop. Han har aldrig tidigare varit ute
ensam på någon aktivitet och han såg
stundtals ganska vilsen ut där han satt
uppkopplade bland en massa främmande
hundar och utan sin flock. Jag ville dock
se hur han skulle klara av att vara ute på
egen hand och jag tycker att han gjorde
det bra. Omkörningar fungerade bra,
han arbetade bra uppför, vilket är lite av
en akilleshäl för honom och tiden första
dagen på ca 3 timmar över de 34 kilometrarna var i mina ögon och med givna
förutsättningar godkänd.
Jag vill tacka rasklubben för samojed för
detta tillfälle och jag hoppas att det inte
var någon engångsföreteelse.
Lennart Andersson - Bålsta
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45

Planeringen pågår för fullt gällande Björnrundan och en uppföljare till fjolårets
uppfödare träff. Datum kommer ut snart på webben och FB-medlemsgruppen. Boka
in det i kalendaren direkt– ni vill inte missa detta evenemang!
Glöm inte heller att boka in Specialen i Backamo. Traditionen tro så går den av stapeln
Alla Helgonens Helgen. Årets domare är Diane Andersson, USA.

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Karina Andreasen, 0706093326
Syrenstorpsvägen 20, 83732 Järpen
ordforande.am@sphk.se

Vice ordförande

Check på vårpromenad med Teo för några år sedan.
[Foto: Mia Karacs]

Jimmie Ekholm, 0706095354
Tornbergavägen 19C, 13754 Tungelsta
viceordforande.am@sphk.se

Sekreterare

Hejsan,

Kassör

En liten uppdatering av vad vi jobbar med i styrelsen
för illfället och vad som kommer att hända under
2019.

Therese Zetterlund Iwefors, 0735466831
Häljum 122, 86294 Njurunda
sekreterare.am@sphk.se
Lisa Lithammer, 0702833724
Solhemsgatan 7B, 723 34 Västerås
kassor.am@sphk.se

Ledamot

Ida Pettersson, 0702341454
Bondskogsvägen 32, 71131 Lindesberg
ledamot.am@sphk.se

Suppleanter

Göran Dernebo, 0702920370
Rothagevägen 59, 79290 Sollerön
Amanda Vikner, 0730801719
Paksuniemivägen 253, 98191 Jukkasjärvi

Arbetet med utvärderingen av meriteringsregelverket
går in i en viktig fas nu och det är nu att ni ska komma
med era idéer och synpunkten. En arbetsgrupp inom
rasklubben är tillsatt och den består av 5 personer:
Jimmie Ekholm (sammankallande), Anders Bergvall
Joakim Svanström, Ida Andersson och Torbjörn
Tellström. Ta gärna kontakt till någon i gruppen och
du har något du vill kommentera, ändra eller tycka till
om. Eller skicka mejl till: viceordforande.am@sphk.se

På förre styrelsemöte beslöt vi att Malamute-veckan 2020 kommer gå i Grövelsjön
vecka 6. Även denna vecka kan ni ta med i eran planering redan nu. Det finns lite tanker
och idéer runt malamute veckan från styrelsens sida. Vi hoppas at medlemmarna har
lite nya idéer och förslag till aktiviteter och hele veckans upplägg. Vi vill gärna veta vad
DU skulle ville ha på veckans program för att just DU anmäler dig? Skicka dina idéer
och tanker till styrelsen. Glöm inte att det är ni medlemmar som ska skapa klubben!
Första helgen i maj (samma vecka som denna tidning utkommer) har styrelsen sin
årliga arbetshelg. Har du en fråga, en idé, några tankar eller synpunkt du vill delge till
styrelsen, så tveka inte att skicka iväg ett mejl till: sekreterare.am@sphk.se.
Hoppas ni alla har haft en fantastisk vårvinter – den 5:e och bäste årstiden – för oss
polarhundsmänniskor.
Nu blir det tid för utställningar och barmarks aktiviteter, hoppas att få möjlighet att
kommer ut på lite aktiviteter och träffa alla ni fantastiska medlemmar som finns därute
i hela vårt långa land.
Ta hand om er och alla era fina hundar.
Karina Andreasen
Ordförande SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute

Jobbet med RAS fortsätter och finns det någon som är
intresserade att hjälpa till kan ni anmäla er intresse till
Therese Zetterlund Iwefors via mejlen: sekreterare.
am@sphk.se. RAS gruppen består i dagsläget av: Lisa
Lithammer, Therese Zetterlund Iwefors och Karina
Andreasen. Under våran planera vi att skicka ut
en enkät med lite olika frågor gällande hur ni som
ägare och uppfödare upplever vissa saker. Det blir
frågor gällande hälsa, temperament, arbetsvilja och
liknande. Vi behöver eran hjälp för att få en så bra och
bred beskrivning som möjligt av nuläget inom vår ras.
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SAMOJEDERNAS VINTERSAMLING 2019
Text: Camilla Nyström, Linda Almquist, Helen Werner, Freddie Åkerlind
Foto: Heln Werner, Camilla Nyström,
Sammanställt av: Camilla Nyström.

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

[Foto:Camilla ?]

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

Sofia Svalling, 070-996 29 05
Slåttergatan 24, 667 34 Forshaga
svartisens@hotmail.com
Elisa Perkiö, 070-788 05 03
Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

Suppleanter

Anneli Jönsson
Karin Lundwall, 076-848 09 48
Allfarvägen 65, 784 42 Borlänge
Klalarin@live.se

Hejsan
Nytt nummer av polarhunden och precis som brukligt
har vi gjort en sammanställning av årets vintervecka i
egen artikel i denna tidning. Tanken var att vi skulle
ha presenterat nuvarande styrelsemedlemmar i detta
nummer av tidningen med men med anledning av att
vi redan lagt ett långt reportage från vinterveckan
väntar vi med det tills nästa nummer. Då kommer vi
även som brukligt att rapportera från arbetet med de
olika delarna inom rasarbetet vi jobbar med. Men för
den nyfikne kommer styrelsen att presenteras digitalt
på vår hemsida också.
Styrelsen kommer också hålla arbetshelg i slutet av
mars så en hel del finns nog att skriva om till nästa
nummer.
Hoppas alla får ett fint avslut på säsongen och med
lite tur kanske några stycken hinner njuta av lite
fjälluft tillsammans med sina hundar. Något jag
hoppas på och ser fram mot att försöka få till.
Med vänlig hälsning: Camilla Nyström, ordförande
SPHK Samojed.
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7-dygn i Samojedhundens tecken. För 19
året i rad samlades uppåt ett par hundra
samojeder och deras ägare i Furudal vid
Ore fritidsby för att deltaga på ett arrangemang som sträcker sig över en hel
vecka. Varje år arrangerar rasklubben
årets största arrangemang för samojedhundar och deras ägare. Samojedernas
vintersamling har vuxit under åren och
blivit ett välkänt arrangemang som inte
bara lockar svenska besökare. Många
både riktigt långväga och mer kortväga
utländska besökare kommer varje år.
Många av våra nordiska länder brukar
vara representerade, likväl som ett stort
antal länder nerifrån Europa och vissa
år har vi fått än mer långväga besökare

från exempelvis Ryssland och USA. Arrangemanget sträcker sig från torsdag till
onsdag och är fylld med en mängd trevliga aktiviteter och tävlingar som passar
rasen. Den stora rasspecialen i år hölls
på fredagen under samojedernas vintervecka. Lördagen och söndagen ägnades
åt Nordiskt Mästerskap i drag för samojeder samt också ett dragprov 60 under
tisdagen och onsdagen, en tävling som i
år startade i dagsljus och gick i mål i mörker bägge heaten, ett mycket uppskattat
koncept bland våra förare. Under veckan
fanns även möjlighet för dragprov 10,
lite skojtävlingar, bankett-middag med
prisutdelning från dagtävlinen och åretshundar, årsmöte, uppfödarmöte, mm. Så
Polarhunden 2/2019
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en fullspäckad vecka väntade som vanligt. Kompletta resultatlistor hittar ni på
rasklubbens hemsida. Även i år hölls rallylydnaden med Isabell och så fik vi ytter-

ligare en uppföljning från skidteknik- och
vallakursen där Lennart Andersson lärde
oss åka skidor och för de mer rutinerade att
slipa lite ytterligare på sin skidteknik.

UTSTÄLLNING
(text: Helen Werner)

6 st vann White Unicorn’s Love Isn’t Easy
äg; Ann-Christine Laursen som också
fick cert, och blev därmed champion!

Dagens största klass var öppenklassen
med 11 st deltagande hundar vanns av
Bjellakis Dolce Gabbana äg; Karin Lundwall. 2 st tikar deltog i championklassen
och där hittade vi också dagens BIRhund – Svartisens Diva äg; Sara Mårtensson. Bland de 6 st veterantikarna segrade
8-åriga Deejasome Helt Underbar äg;
Anneli Jönsson.
Bästa hane:
1 – Plogens La Lacatus av Tundra, äg;
Heléne Werner

2 – Lejonbols Ford Thunderbird, äg;
Alva Wester
3 – Newsam’s Val Kilmer, äg; Carina
Cansund
4 – Catch My Spirit’s First Edition, äg;
Kristin Lauritzen och Bente Katrin Halvorse, Norge
Bästa tik:
1 –Svartisens Diva, äg; Sara Mårtensson
2- Bjellakis Dolce Gabbana, äg; Karin
Lundwall
3 – Plogens Keep Her Pleezed, äg; Helene Larsson
4 - Newsam’s Enid Blyton äg; Angelica
Blixte

NORDISKA MÄSTERSKAPEN, DP20+
(text: Linda Almqvist)

På fredagen var det utställning, det var
66 st hundar (11 valpar, 22 hanar och 33
tikar) anmälda för domaren Mikael Nilsson. Först ut var valparna och bästa valp
blev Smile Elite Believe Me äg; Wilma
Måsan.
Sedan var det dags för de vuxna hundarna och först ut var 3st juniorhanar,
där Bielkersmils Yeo of Karelin vann äg;
Moa Karlsson. I unghundsklassen var det
4 st och där vann Absolut White’s Krusbär äg; Anna Nordström.
3 st hanar gjorde upp i bruksklassen där
Olenkas Akim äg, Anna Palmblad vann
och han fick sedan certet. Nästa klass
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var öppenklassen med 7 st hundar Där
vi också hittade BIM-hunden, Plogens
La’Lacatus av Tundra äg; Helene Werner. Bland championklassen 3 hundar
vann en hund från Norge – Catch My
Spirit’s First Edition äg; Kristin Lauritzen
och Bente Katrin Halvorsen. Sedan var
det gamlingarnas tur, bland de 3 st veteranhanarna vann 8-åriga Newsam’s Val
Kilmer som också blev BIR-veteran, äg;
Carina Cansund
Bästa juniortik blev Swedsam’s Love Is In
The Air äg; Christina Bjerstedt-Ohlsson.
I unghundsklassen var det 5 st och där
vann Newsam’s Enid Blyton äg; Angelica Blixte. Bland tikarna i bruksklassen,

Då var det dags igen för årets stora dragtävling för samojeder- de Nordiska Mästerskapen som i år hade deltagare från
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Schweiz och Holland, vilket vi är så
glada för.

Några dagar före tävlingen så vräkte
snön ner och minusgraderna låg på 26 så
det var kallt och massor med lös kallsnö
i spåren. Men som vi alla vet ändrar sig
vädret fort och killarna som jobbar med
spåren kämpade på dagarna innan tävPolarhunden 2/2019
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lingen då det bara fortsatte snöa även om
temperaturen blev bara mildare och mildare. För att på lördagen sluta snöa och
istället ge oss lite plusgrader, kanske inte
vad vi önskat men spåren blev fina och
vädret är ju som det är och lika för alla…

Jonathan tänkt fel gällande vikten på sitt
ekipage och därmed är han diskad och meriteringen uteblir för pulkaklassen då. Mycket
trist men bra kämpat ändå allihopa. Diana
vann sedan enkelt före Sara även dag 2 och
utökade sin totala ledning.

Inför starten var det så att det fanns 10
ekipage i 6 spanns klassen- tror detta är
största 6 spannsklassen någonsin här.
Samt 9 ekipage i 4 spanns klassen. Tyvärr var det sämre i pulkan med endast 3
ekipage till start.

Dag 2 i 6 spannsklassen så var det mycket
som kunden hända. Linda lyckades hålla
undan för Katja fast de sågs redan vid
dammen och Katjas team jagade rejält.
Katja klarade dock att hålla undan neråt
och tog därmed hand om andra platsen.
På tredje platsen var det också fight då
Birger Voigt (halvt Danmark) körde in
på dagens andra bästa tid totalt och därmed säkrade han bronset. André tappade
därmed en placering och stannade på 4.e
plats.

Ut först på dagens tävlingar var fjolårets
vinnare av 6 spann Linda Almquist och
hon var även den som kom i mål först
men ett så stort och duktigt startfält
kan ju allt ha hänt bakom henne. Men
trots att spannet hennes försökte jaga ett
spann som man kan se en bit efter start
från 4 spannsklassen i motsatt riktning
med en del trassel som resultat så höll
Linda undan och ledde efter första dagen
före Schweiz genom Katja Gross och André ed Vries på 3:e plats från Holland.
Sedan låg de rätt så tätt bakom och vad
som helst kunde verkligen hända till andra dagens start.
I 4 spanns klassen gick fjolårets segrare
Fredrik Petri ut först och jagades av Michael Berglöf som hade ett grymt bra
spann i år, trots saknaden av sin bästa
ledarhund. Fredrik kom i mål först men
det var inte ens en ledning på 2 minuter
till Michael så även här kunde allt hända.
På 3:e plats hade Robert Zwankhuizen
från Holland kört in med sina tre pojkar,
mycket bra kört.
I pulkaklassen startade fjolårets vinnare
Diana Karlsson ut först och hon tog direkt ett rätt säkert grepp om tävlingen
före Jonathan Andersson och sara Mårtensson. Tyvärr visade det sig sedan att
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Även längre ner i listan var det tajt där
Dan Palmblad drog det längsta strået och
vann med 1 sekund totalt över 6.e placerade Christina Nisula. Bakom henne
hittade vi Ann-Christine Laursén, följt
av Ari Tolonen (Finland) och Elisa Perkiö samt Isabelle Karlsson Rydell. Vi kan
konstatera att från plats 4-9 skillde det
exakt 6 minuter så det var tajt mellan
platserna denna gång. Vi kan även konstatera att söndagens 4.e bästa tid totalt
gick till 9:e placerade Elisa Perkiö, det
visar att mycket kunde hända och hur
snabbt det kan ändra sig….
I 4 spannsklassen fick tyvärr Michael
Berglöf gå ut med en hund mindre än
dagen före då en hund fastnat lite efter
lördagens tävling och Micke tog det säkra framför det osäkra och lät han vila.
Klokt beslut för hunden, men kanske inte
för att försöka ta hem vinsten. Men självklart går ju hundarnas hälsa först. Därför
blev det inte lika tajt som dagen före och
Fredrik kunden därför hålla undan och
ta hem segern. Även 3.e placerade Robert

från första dagen höll undan och behöll
3.e platsen, snyggt jobbat.
På 4.e plats hittade vi Sabine Weber från
Tyskland följt av Eva Skullman som åter
imponerade med att köra så bra runt.
Otroligt bra gjort.
Eva hade mycket sällskap i spåren i år
och närmast med Jan Niemistö som
hon samåkte med båda dagarna en hel

del. Hörde att hon hade ett bra trumfkort med löptik i spannet som Jans
hanar gärna ville stanna kvar hos.
På söndagen hade de även sällskap av
Lars-Erik Lauritzen från Norge som de
hade kört ikapp och förbi. Han fick därför nöja sig med 7.e platsen i år. Sara
Cansund körde in på 8.e plats och Helene
Werner fick tyvärr bryta strax efter andra dagens start.

NORDISKA MÄSTERSKAPEN, DP60
(text: Linda Almqvist)

Efter en dag vila från körning var det
åter dags för tävling och denna gång på
2x34km med start i ljuset/skymningen
och körandes in i mörker och med målgång i mörker med marschaller och facklor vid upploppet. Så härlig stämning. I
år hade vi också för första året gäster på
plats genom 3 ekipage med grönlandshundar, så skoj. Totalt var det 15 ekipage
till start.
Först ut var Katja Gross som jagades av
Fredrik Petri och Birger Voigt. Detta är en
tävling där man gärna får ”pimpa” släde
eller hundar med lyse av någon form eller liknande. Vid prisutdelningen delas
det även ut pris för bäst pimpade släde.

I år skulle detta bli en extra tuff tävling
då många verkligen gått in för detta, så skoj.
Starterna gick bra för alla och när alla var
iväg började arbetet med att göra iordning
hela målområdet, upploppet mm.
Först i mål dag 1 kom Fredrik Petri, det
enda som syntes av han var ett svagare
blått sken från hundarna och släden.
Men pannlampan då?? Nej det fanns
ingen, det visade sig att Fredrik glömt
pannlampan i stugan och fick köra de 34
km utan lampa. Det var tid vis svårt att
se banan med endast lite blått ledljus som
hjälp så några sena svängar med lite bekymmer ledde det till.
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Inte nog med det när han kom upp på
den delen av banan som är 30km delen
så hade någon roat sig med att vända på
i stort sett alla blåskyltar dvs alla skyltar som bekräftar att de är på rätt väg.
Detta var ju inte skoj så Fredrik fick
stanna och vända skylt efter skylt längst
banan så alla skulle finna rätt väg runt.
Till slut kom han i alla fall i mål och var
mycket trött i ögonen och insåg själv
att det var mycket klantigt att glömma
pannlampan, bättre lycka med kom ihåget imorgon då…
Endast 31 sekunder efter Fredrik låg Dan
Palmblad och han i sin tur skulle jagas av
Michael Berglöf som endast var 1 minut
efter dan efter första dagen. Men det var
fler som ville vara med och slåss om de
högsta placeringarna. Birger Voigt låg 1,5
minuter efter Micke så även där skulle det
jagas. Sedan var det ett litet glapp på 8 minuter till Katja Gross som efter första dagen
låg på 5.e plats. Så mycket spännande inför
andra dagen.
Även nedanför i listan fanns det många som
låg tajt. På 6.e plats hade vi Elisa Perkiö
som jagades av Isabelle Karlsson Rydell
knappt 3 minuter efter och som i sin tur
jagades av Ari Tolonen endast 14 sekunder efter. Skoj när det är lite tajt i listorna
och mycket kan hända den andra dagen.
Tittar vi i klassen pulka samt släde för
grönlandshundar så ledde Melissa Hermans efter första dagen och hon hade
också dagens totalt bästa tid, snyggt jobbat. Närmast efter henne låg Lennart Andersson med sin hund.
Dag 2 drog iväg och även idag gick starterna mycket bra för alla men efter en
stund kom Elin Mattsson in då hon fått
bryta med sina grönlandshundar.
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Denna gången hade Fredrik pannlampa
med sig och skyltarna stod som de skulle
i spåret så allt gick lite enklare idag för
han. Han åkte därmed in på dagens bästa
tid totalt och mer än 20 minuter fortare
än första dagen och ingen kunde därför
rå på Fredrik idag så han säkrade vinsten där. Men sedan hände det grejer då
Michael Berglöf hade passerat och kört
ifrån Dan ute på spåret och därmed säkrade han silvret denna gång. Även Katja
Gross hade kommit ikapp och passera
Dan på dagens 3 bästa tid i klassen men
totalt räckte det inte för att slå Dan som
ändå knep bronset knappt 4 minuter före
Katja. Birger Voigt halkade därmed ner
en placering till 5.e plats istället. Mellan
5 och 6.e platsen hade vi en rejäl glipa på
nästan 30 minuter men den som sedan la
beslag på 6:e platsen var Elisa Perkiö som
körde ifrån Isabelle Karlsson Rydell lite
mer idag. Ari Tolonen tappade lite mot
de framför och fick även han ramla ner
en placering till och hamnade på en 9.e
plats efter Ann-Christine Laursén. Men
Ari höll undan för André de Vries trots
att André körde rejält snabbare idag än
dag 1, även här 20 minuter snabbare
snyggt jobbat. Jan Niemistö körde ganska lika båda dagarna och hamnade därmed på 11:e plats.

Så nu var alla pallplatser och resultat avklarade gällande tävlingen i spåren men
en del återstod ju och det var ju pimp my
sled… vem skulle vinna.
De ekipage som stod ut mest var Michael
Berglöf som med sitt gröna team syntes
lång väg och han hade även gjort strömbrytare på släden så han kunde tända
och släcka ljuset hur han ville. Så häftigt.
Detta ledde till slut till en hedrande 3.e
plats. På 2.a plats kom Birger Voigt som
i släden hade fina juldekorationer och
uppe på släden hade en fin julgran. Dessutom var det skillnad på färger beroende
på om man gick på styrbord eller babord
sidan i spannet. Coolt. Vinnaren hade
ljus över hela släden som lyste upp så fint

och dessutom musik på släden så det lät
så mysigt är han kom mot mål. Vinnaren
var André de Vries från Holland.
Så skoj att så många hade pimpat sina
slädar eller hundar på olika vis, det finns
inget krav på detta såklart men det är skoj
och extra skoj för alla funktionärer som
väntar mm. Ett extra tack till gästerna
med grönlandshund där vi även där såg
lite pimpning, vilket var skoj. Tack för
ni kom och hoppas vi ses igen nästa år.
Då var tävlingarna i draget över i Furudal för denna gång och vi tackar alla
våra deltagare, funktionärer mm för allt
och hälsar alla oerhört välkomna tillbaka
nästa år för nya fina matcher i spåren.

Tyvärr lyckades Lennart Andersson att
ta fel väg in mot mål. Han hade kört
över 30km när han av någon okänd anledning gör ett felaktigt val i spåren och
tyvärr inte korsar mållinjen utan är ute
från tävlingen, så trist. Därmed var det
endast 2 stycken kvar i den klassen och
Melissa Hermans vann det stort och fick
också den totalt bästa tiden för tävlingen.
Sara som körde pulka med två samojeder
kämpade på och tog sig runt båda dagarna även om det inte gick så fort för dem.
Bra jobbat.
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MERITERINGS- OCH TÄVLINGSDOMARENS UPPLEVELSE

MUSHER BANQUET

Som en återkommande tradition samlades vi för en gemensam middag under
söndag kvällen med prisutdelning efter
helgens dragtävlingar + utnämningar av
årsbästa hundarna samt utdelning av roEn liten domarrapport från Furudalsveckan.
Furudalsveckan hade i år tur med vädret och snötillgången var god, så att alla
prov och tävlingar kunde genomföras på
plats. Extra roligt är att så många olika
nationer var representerade.
Bangenomgången sköttes av Fredrik på
sedvanligt sätt och de frågor som uppstod
löstes. Jag måste i detta sammanhang
nämna det utmärkta jobb som Fredrik o
Micke gör med spåren och märkningen
(nästan alla körde rätt.)
Starten fungerade väl och i år kom (nästan) alla i rätt tid för start.
Ett trevligt inslag är ”pimpningen” med
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setter till det hedersamma priset och titeln svensk polarhundschampion. Tack
till Helen Larsson som ordnade med maten till oss allihop.

ljusslingor och lampor på slädar och hundar vid kvällskörningen på DP60. Också
målgången i mörker med alla facklor
och marschaller gör tävlingen till en fest.
Idèen med kvällskörning gör det extra
spännande för både förare och hundar.
Målområdet med chipavläsning och viktkontroll fungerade väl.
Då det gäller körningarna och spåren så
har det fungerat bra under hela veckan,
så ur domarsynpunkt finns inget att anmärka på.
Ser fram emot att hjälpa er med ”domeriet” även nästa år.
Lev väl !
Freddie

SKIDTEKNIKKURS
Även i år hade vi privilegiet till en uppföljning av den populära skidkursen som
med vår läromästaren Lennart Andersson som med sin fantastiska kunskap försökte få oss alla lära oss några nya saker
om både teknik, utrustning och hur man
skall tänka vid olika situationer. Som
vanligt mycket uppskattat och ett stort
tack till Lennart som lägger sin tid och
energi på att komma och utveckla våra
förares skidteknik.
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RALLYLYDNAD
Även i år ställde Isabell Karlsson Rydell
upp som kursleadre och lotsade lite samojeder och deras ägare genom ett prova

på pass i rallylydnad. Tack Isabell för din
insats som kursledare.

Samojed bakom granstam Nordvikens Udasha Koroleva 14 år
vid Fulufjällets granskog. Ägare Britta Lindholm.
[Foto: Diana Karlsson]

AVSLUTNINGSVIS

Samojedhundar. [Foto: Emma Marklund]

Vi vill säga ett stort tak ti lala er som kom
tillsammans med era fina hundar och
bjöd till många skratt och positiv anda.
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Siberian husky

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

Vice ordförande Lotta Antoniusson,
Box 61, 780 67 Sälen
Tel: 070-647 59 49
E-post: lottanaprapat@gmail.com

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö
070-548 93 09
E-post: sekreterare.sh@sphk.se
Kassör Jenny Larsson,
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
070-205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

Ledamot Eva-Maria Taavo,
Tel: 0733 32 23 96
E-post: Maria.palsson.se@gmail.com
Suppleant Therese Lindahl,

Soukolojärvi 14
957 92 Övertorneå
Tel: 073-821 06 78
E-post: mountain.madness@outlook.com

Siberian Husky Fjorgyn’z Abbe svalkar sig i Ångermanälven
efter ett träningspass. Ägare Camilla Eklund Engvall.
[Foto: Erik Löfgren]

Vi hälsar Marlene Karlsson välkommen som ny
ledamot i styrelsen. Samtidigt tackar vi av Linda
Nordlund som valt att hoppa av. Vi vill tacka Linda
för allt fint jobb hon lagt ner.
Under året kommer fokus ligga på revidering
av dokumentet för RAS samt för revidering av
meriteringsreglerna.
Ni har väl bokat in helgen den 20-22 september då
årets rasspecial går av stapeln.
Alla är välkomna!

Suppleant Linda Nordlund,

Duvedalsgatan 32, 591 60 Motala
Tel: 0730-82 95 24
linda.nordlund@icloud.com

Karoliina Ahokas Löfgren med Siberian Husky Wild Tribe’s
Funi (”Leia”) vid Koltjärn i Resele, sollefteå. [Ägare och foto:
Erik Löfgren]
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Börje , Samospeeds Borge med sin älskade människovalp Walle.
[Foto: Filippa Bergman]

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

Sekreterare
Sofia Wallin,
sekreterare.grl@sphk.se

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

Ledamot
Carina Olsson, 070-760 46 76
micambox303@hotmail.se
Helénè Ouchterlony, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant

Boel Malmström

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
Monica Hjelm, 072-743 32 99

Repr. SPHK valberedning
Hélène Ouchterlony, 070-334 65 39

Meriteringssekreterare
Lennart Andersson

Valberedning

Melissa Hermans-Sterken
Amanda Vikner.

[Foto: Helen Söderström]

Hej!
Nu när vinter -och vårsäsongen börjar närma sig sitt
slut så börjar rasklubbens arbete med att utvärdera
arrangemang som varit och de meriteringar som
vi godkänt. Det första vi ska göra är egentligen att
skicka ett stort tack till alla som genomfört de olika
arrangemangen, alla som deltagit som funktionärer
i stort som smått. Sen har vi en utmaning inför nästa
år att samordna vinterarrangemangen bättre från
alla håll så här har vi ett gemensamt arbete att göra,
dvs kommunicera i tid inför planering.
Rasklubben för grönlandshund kommer att ha en
arbetshelg i juni där vi kommer att jobba med utvärdering och planering av vintersäsong, fortsätta
att arbeta med igångsättandet av justering av meriteringsreglerna, mer info kommer och givetvis detaljplanera för höstens rasspecial i Nusnäs, se separat annons.
SPHK har sitt årsmöte inom ett par veckor lördag
25/5 under kvällen och nu när vi har polarhunden
nr 2 i vår hand så tror jag det finns lite till tid till att
anmäla sig till Övre Norras hundutställning som är
planerad till söndagen 26/5. Kika på det och kom på
en helg med dubbelutställning inkl årsmöte i Piteå,
se separat annons.
Ha det gott hälsar vi i styrelsen.
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Med våra samojeder är vi alltid
glada och lyckliga ?
[Foto: Sara Mårtensson]

Nästa sida: Min goa mysbjörn Grym på en sommarpromenad. [Foto: Victoria Gideosson]
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Om tidningen är obeställbar eller
om adressaten begärt eftersändning
på grund av definitiv avflyttning,
vill vi ha tillbaka tidningen med
uppgift om den nya adressen. Till:

Posttidning B

POLARHUNDEN
Sara Mårtensson
Vänortavägen 128
977 55 Luleå

När du väljer tält –
gör ett klokt val.

nammatj gt
Lätt, mångsidigt, starkt och bekvämt fyrasäsongerstält med
låg vikt och en stor förlängd absid. Ingår i vår black
label-serie. Finns som 2- och 3-personerstält.
Niklas Eriksson

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

