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Lappland Dream Knockout. [Foto: Monika Karlsson]

Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380 kr, familjemedlem 100 kr. Medlemskap erhåller Du genom att gå in på 
SPHK’s hemsida under fliken ”Bli medlem” och fyll i där. Ni får då medlemsnummer på en 
gång. Även adressändringar skall göras på detta sätt. Ditt distrikt avgörs av ditt postnum-
mer. Detta är en regel som SPHK har bestämt. 
Tänk på att byta adress i god tid då det tar flera veckor mellan att jag skickar medlems-
adresser till Mia till att tidningen kommer. Frågor rörande medlemskap kontakta med-
lemsansvarige: Sara Mårtensson, sara_anna93@hotmail.com

POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben. 
Tidningen skall i första hand vara en informationskälla med rapportering om kommande 
och genomförda arrangemang och tävlingar i klubben.Tidningen skall också ge information 
om de polara spetshundraserna samt om hund och friluftsfrågor i allmänhet. 
Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året. 
Mars, juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige 
och övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs,  Billsjövägen 1,   777 93 Söderbärke

E-POST: polarhunden@gmail.com  Tel: 072-398 65 34

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

Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.) 

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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2019:
 Nummer 3:  Manusstopp 15 maj  Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 14 aug.  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 30 okt  Utkommer v. 51
 2021 Nummer 1:  Manusstopp 15 jan.  Utkommer v. 10
  Nummer 2:  Manusstopp 12 mars  Utkommer v. 18

 Helår (5 nr) Ett nummer
Baksida, färg 10 000 kr 2 500 kr
Insidor av omslaget, färg 9 000 kr 2 250 kr 
1/1 sida, s/v 8 000 kr 2 000 kr 
1/2 sida, s/v 4 500 kr 1 125 kr 
1/4 sida, s/v 3 000 kr 750 kr 
Kennelannons, s/v    400 kr (obs. kalenderår)

För bokning, kontakta redaktör: 
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)

NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för 
medlemmar, därefter 20 kr/rad



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

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

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

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

Tävlingsekreterare Linda Almquist snotrollens@telia.com 
  013-583 73
Utställningsekr.:  Anneli Jönsson kennel@deejasome.se 
  073-083 22 16 
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Nytt nummer - nya tag

Dessa tider... Jag vet inte riktigt vad jag ska skri-
va till er. Tiderna vi går igenom just nu är minst 
sagt annorlunda. Tävlingar och evenemang ställs 
in överallt och mycket av det som vi har jobbat 
för och sett fram emot blir inte av. Allt vi KAN 
göra är att följa landets rekommendationer och 
sunt förnuft. Att njuta av hundarna och få pyssla 
om de lite extra mycket just nu är dock fortfa-
rande OK. Våren är på väg dessutom i stora delar 
av landet och man kanske kan bygga om, bygga 
till eller bara förbättra tillvaron för våra fyrbenta 
familjemedlemmar. Hjälpas åt måste vi göra så 
tänk lite extra på varandra, fråga gärna om din 
granne, vän eller bara en medmänniska behöver 
din hjälp så länge du är frisk, så får du nog också 
hjälp när DU behöver det.

Det går lite rykten om att Polarhunden ska läggas 
ner. Riktigt där är vi inte, tack och lov. Frustra-
tionen och tankarna kom dock efter förra numret 
då det var katastrofalt lite intresse av att skicka 
in material. Hoppas på förbättring (vilket var fal-
let till detta nummer), så kommer tidningen att 
fortsätta komma 5 gånger per år.

Är det så att du har tips och idéer om tidningens 
framtid är du varm välkommen att höra av dig!

Ha det bra, njut av åren och ..

GLÖM INTE KAMERAN

//Mia
Omslagsfoto: 
De framtida slädhundarna. 
[Foto: Sara Mårtensson]

Anne Nylander från Bollstabruk i sin 
tävlingsdebut i Vindelälvsdraget för 

Lag 42 Team Sollefteå med ”lånehun-
darna” Malka, Hilla, Abbe och Mauja. 

[Foto: Erik Löfgren]



LEDARSKALLET

Hej alla medlemmar!

Vi har fått uppleva en märklig vinter med vårvärme i södra Sverige och snörekord i 
Kiruna. Under januari fick vi uppleva en lång värmeperiod ända upp i mellersta Sverige. 
Detta innebar att tävlingar och meriteringstillfällen har fått ställas in.

Rasklubbar och distrikt ska genomföra och har genomfört årsmöten. Det innebär 
att nya ledamöter tillkommer och andra har valt att sluta. Det är viktigt för de nya 
styrelserna att gemensamt sätt sig in i vilket uppdrag rasklubbar och distrikt har gent-
emot stadgarna.  Stadgarna styr hela SPHK´s verksamhet, därför måste det finnas en 
samsyn där raserna är i centrum.

Polardistans firade 20 år och har genomförts som ett WSA-mästerskap under mycket 
krävande förhållanden. Tävlingsledningen fick gemensamt diskutera och fatta svåra 
beslut. Det viktiga var att vi hade ett bra samarbete och en öppen diskussion där vi var 
helt överens i de beslut som togs. Under söndagen började det snöa, och snöfallet pågick 
under flera dagar. Detta fick konsekvenser för deltagare och arrangörer. Funktionärer 
och veterinärer gjorde ett enastående lagarbete.

Att genomföra Polardistans med så få funktionärer är en prestation.

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

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

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

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

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

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

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

Du som vill bli medlem i SPHK gör så här:
Gå in på SPHK’s sida och titta under ”bli medlem” och gör detta online. Snabbaste 
och enklaste sättet. Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer. Glöm inte att 
ändra din adress i god tid om Ni flyttar och gör detta online här: https://www.skk.
se/sv/medlem/Andra-dina-kontaktuppgifter/

Sara Mårtensson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se 
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Intervju med Jessica Andersson, Intervju med Jessica Andersson, 
15 år, från Västerås15 år, från Västerås

Jessica berättar att hon är uppvuxen med 
en flock av siberian huskies och redan 
som liten brukade hon åka i släden när 
mamma Manuela körde och ibland fick 
hon stå med på släden. Hundintresset 
växte och hon berättar med ett skratt hur 
hon började ”köra hund” själv:

- Jag fick koppla olika tokiga eller på-
litliga hundar framför min pulka, min 
spark eller min åkmatta och körde för 
glatta livet… och till slut fick jag en 
egen släde!

För tre år sen när hon var runt 12 år bör-
jade hon tävla med släde i 2-spann.
Hon minns med glädje sin allra första 
tävling:

- Alla på tävlingen var jättesnälla och 
önskade mig lycka till och peppade 
mig. Det kändes superbra!

Just nu är det 2-spann släde som gäller 
när hon tävlar eftersom några hundar 
i flocken är för gamla för att tävla och 
några för unga. Sen vill ju mamma Ma-
nuela tävla också så då finns det bara 
hundar till 2-spann för Jessica. Till nästa 
säsong satsar Jessica dock på att få köra 
4-spann på vinterns tävlingar. 

Hon har provat köra hundarna med cy-
kel och dogscooter. men inte tävlat bar-
mark än. Men vem vet, kanske får vi se 
Jessica på barmarkstävlingar i vår/höst. 
I övrigt hjälper Jessica sin mamma Ma-
nuela med allt kring flocken, till exempel 
träning, matning, rastning och veteri-
närbesök. Dessutom brukar hon springa 
med hundarna i skogen ibland och på 
sommaren brukar hon ta med hundarna 
till stranden och bada.

Jessica har en väldigt fin tanke om drag 
med polarhundar. Hon tycker att det kan 
vara påfrestande att köra hundsläde med 
tuffa polarhundar, men om man ”bon-
dar” med teamet och känner sig stor och 
stolt och det är alltid värt all tid och jobb 
som läggs ner på det. 

Ett positivt minne Jessica har är väldigt 
speciellt.

-  Det var när jag var uppe hos min far-
mor en gång och var ute och körde i 
vildmarken när det var fullmåne. Det 
var en häftig upplevelse!

På tal om att köra släde i fullmåne på 
vintern. Jessica konstaterar att siberian 
huskies är en ras som passar bra i en mil-
jö med snö och kyla.

- Och även om det kan vara så kallt att 
det gör ont när man är ute och kör så 
är det kul ändå! 

Vad tycker du man ska tänka på när man 
ska välja hund?
Mina ”4 Ess” är att den ska vara Snäll, 
Snabb, Stor och Stark!

Skribent Camilla Eklund Engvall

Jessicas tips till nybörjare: 
“Titta på dina hundar.

Ser och känner du deras glädje?
Då vet du att du gör nåt rätt i alla fall!”

Jessica Andersson med Caramell 
& Phoenix i Åsarna [Foto: Niklas 

Andersson]

Jessica hos Jens & Anki i Älvdalen. [Foto: Jens Lindberget]

Jessica & Manu på släden. [Foto: Håkan Dahlin]



Ordförande
Ankie Laúrsen, 070-855 89 12

ordforande.s@sphk.se

Vice Ordförande/Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson, 072-394 41 20

sekreterare.s@sphk.se

Kassör
Cecilia Almén, 076-345 69 30

I_cecilia_a@hotmail.com

Ledamöter
Sofie Blomberg Rydberg,

sofies_knott@hotmail.com

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

Suppleanter
Richard Pettersson, 072-733 61 10

rille_12@hotmail.com

Nikola Damjanov,
wolfvenshunderi@gmail.com

Aktivitetskommité/Ungdom
Cecilia Almén (sammank)

Birgitta Jöneros
Niklas Strumbecker-Ungdomsansvarig

Utställningskommitté
Cecilia Almén, 0763-45 69 30 (sammank)

Marita Pettersson
Carina Cansund

Tävlingskommitté
Niklas Strumbecker, (sammank) 

Sverker Björk
Andreas Frisk

Rickard Pettersson

Valberedning
Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)

christina@swedsams.se
Catrin Paulsson

Marcus Christensen

www.sphk.se/sodra

Från ett blåsigt och regnigt Skåne så vill Södras sty-
relse meddela att vi jobbar för att kunna erbjuda 
en barmarkstävling i Nässjö till hösten. Hösten -19 
genomförde vi vår första Nässjö Dryland Race och 
det verkar som att många av er gillade den tekniska 
och krävande banan även om det fanns sådant som 
var mindre bra. Vi har tagit till oss de synpunkter 
som kommit till oss och jobbar nu för att få till en 
bana som både är säker och utmanande. Så kära 
medlemmar boka in helgen den 14 och 15 nov-20 
så hjälps vi alla åt att skapa en riktigt trevlig täv-
ling. Vi passar även på att påminna om att det be-
hövs funktionärer om vi ska få till en bra tävling, 
så känner du att du kan ställa upp den helgen, eller 
kanske bara någon timme, så hör av dig till styrel-
sen, vi tar tacksamt emot din hjälp oavsett vilken 
erfarenhet av tävlingar som du har. Vi kommer att 
informera om boende och allt som rör tävlingen 
längre fram. 

Mvh Styrelsen

P.s glöm inte bort att ta hand om varandra och njut 
av livet som om varje dag vore den sista.

Bildtext kommer 
[Foto: Monika Karlsson]
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Vad kan SDSF hjälpa polarhundklubben med?

Har i förra numret skrivit om bidrag att söka hos SDSF, så glöm inte att alla ni 
distrikt kan söka bidrag.

Utöver att komma och rösta på förbundsstämman så har ni i år möjlighet att 
även få delta på den föreningskonferens som Utvecklingskommittén håller i. Där 
kommer det erbjudas två workshops en med idrottonline och en med förenings-
teknik. Ta chansen och få lära er mer om bägge sakerna. Anmäl dig till sdsf@
draghundsport.se

Vidare kan distrikten få utbildade Grönt kort-instruktörer via SDSF´s regi samt 
uppdateringsträffar för redan färdiga Grönt kort-instruktörer. Genom att vara 
med i SDSF är vi också med och påverkar saker som utvecklar draghundsporten.
Det går att få stöd i arrangemangsfrågor av någon av mentorerna som finns från norr 
till söder:

Anette Johansson, Kiruna, 070-302 47 89
Jaana Tengman, Skellefteå, jaana_tengman@hotmail.com
Lotta Rönnberg, Vilhelmina, 070-633 32 41
Owe Jonsson, Umeå, 070-691 30 04
Rickard Harrysson, Norråker, 070-398 25 10
Alf Hallen, Torpshammar, 070-216 75 88
Petter Hillborg, Gävle, 070-173 34 41
Cilla Öhrström, Stockholm, 070-370 20 10
Björn Zelander, Göteborg/Nornäs, 070-637 20 78
Niklas Strumbecker, Ljungbyhed, 076-878 59 33

SDSF-NYTT



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

Sekreterare
Nikki Ek, 070-273 19 56

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

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

Suppleanter
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster
Krister Mattsson

www.sphk.se/gavledala

[Foto: Annika Sahlman]

Skriv upp 29-e augusti i kalendern för då har SPHK 
Gävle Dala sin årliga officiella utställning. 

I år kommer vi vara i de nordliga delarna av distri-
ket nämligen Ljusdal. Mer info om domare o.s.v. 
kommer på hemsida och facebook. 

/styrelsen

[Foto: Camilla Nyström]

Ordförande
Annica Andersson, Bräcke. 

070-272 53 12 
ordforande.nn@sphk.se

Sekreterare
Lars Jämtsved, Bräcke 

073-626 92 84 
sekreterare.nn@sphk.se 

Kassör/Ledamot
Jan Olof Högström, Indal 

070-561 47 83 
framakad@gmail.com

Ledamot
Eleonore Andersson, Hede

070-396 20 44
ellie_17609@hotmail.com 

 
Ledamot 

Allan Zvar, Hede
072-004 21 62

allan.zvar@hotmail.com 

1:e Suppleant/Vice ordförande
Alf Hallén

Torpshammar 
070-216 75 88 

alfhallen@telia.com 

2:e Suppleant
Nicklas Nilsson, Bräcke 

070-650 52 13 

Revisorer
Jan Olof Nordlöf 

Frits Bakker 

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen 

Lotta Eriksson 

Valberedning
Anne Rosander (sammankallande) 

Eveline Koch

www.sphk.se/nedrenorra

Hej!

Säsongen har verkligen varit varierande och inne-
hållit både väldigt mycket snö, regn, is, minusgra-
der, plusgrader och ibland sol. Trots det hade vi 
turen att kunna få en rätt trevlig tävling och tillika 
SM i Åsarna. 

Med oss har vi tagit en hel del lärdomar. Vi hoppas 
att det blir en ny tävling nästa år. Framför allt en 
bättre säsong men mer snö och mindre is. 

Hoppas att ni har det bra och roligt med era hundar. 
6/6 2020 tar vi en Nationaldagsvandring kring For-
saleden. Ingen samling vid OKQ8 i Gällö mer. För 
info se separat annons. 

Hjärtligt välkomna
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Ordförande
Helene Larsson,  070-377 44 56

Viksundsvägen 31, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

Vice ordförande
Johanna Lekhammar, 076 – 877 34 61

Nickbo 284, 744 95 Vittinge
geminaarts@gmail.com

Sekreterare
Jeanette Engström Edlund, 

073 – 533 81 60
Åvinge Kvarn 11, 147 91 Grödinge

Sekreterare.m@sphk.se

Kassör
Helene Werner, 070-412 06 83 

Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna 
sphkmalardalen@gmail.se

Ledamot
Mikael Olander, 070 – 831 04 92

Älvkvarnsvägen 2, 197 93 Bro
Mickey.olander@speedmail.se

Göran Anderson, 070 – 687 81 39
Hjälstavägen 8, 749 62 Örsundsbr0

brian@gbos.se

Suppleant
Gun Andersson, 070 – 726 61 84
Stenibgebacken 2, 762 95 Rimbo

samojed@elia.com

Revisorer
Tomas Dal 

Susanne Dal
 

Revisorssuppleanter
Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Valberedningen
Eva Ohlsson, (sammank) 070 – 536 80 17

Ann Engström, 070 – 118 73 10
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Hej!

Nu närmar det sig barmarkssäsong och distriktet 
i Övre Norra har utställningen i juli för ögonen.  
Vi har inte haft vintermeriteringar inom distrik-
tet på länge men vi har en väldigt bra sommarut-
ställning som växer för varje år, varmt välkomna 
alla, nya som gamla polarhundsägare!

Styrelsen har alltid en arbetsdag i Juni så mer info 
kommer om planerade aktiviteter.

Ha det gott hälsar styrelsen!

Välkommen till Svenska Polarhund-
klubbs officiella utställning

Piteå Polar Dog 2020
Söndag 19 juli

Officiell hundutställning för polarhundar av 
raserna alaskan malamute, grönlandshund, sam-

ojedhund och siberian husky 

Domare: Kurt Nilsson, Sverige

Plats: 
Böle skolan, Lillmoravägen 11, 941 91 Piteå 

Klasser & anmälningsavgift:
Valpklass 1 (4-6mån)  200 kr
Valpklass 2 (6-9mån)  200 kr
Juniorklass (9-18 mån)  350 kr
Unghundsklass (15-24mån) 350 kr
Öppen klass (15 mån -)  350 kr
Bruksklass (15 mån -)  350 kr
Championklass (15 mån -) 350 kr
Veteranklass (från 8 år )  250 kr

Fr.o.m 3:e anmälan i fullbetalande klass  250kr

Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att 
hämta på SKK hemsida: www.skk.se (Skriv Täv-

lingsanmälan i SÖK-rutan) Klick på raden Täv-
lingsanmälan– ifyllbar. OBS! Spara först ner blan-
ketten på din dator, sedan går du och öppnar den 
igen och då fyller du i alla uppgifter och skickar 
anmälan till ovrenorra@gmail.com eller skriv ut 
den och skickar den till Eva Nätteldal Holmvägen 
3, 943 35 Öjebyn. 

OBS! Kom ihåg att skriva mailadressen då PM 
samt bekräftelse, kommer att skickas ut via mail!
OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registre-
ringsbeviset skickas med anmälan. 
OBS! Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på an-
mälan.

Vaccination enligt SKK’s championat- och utställ-
ningsbestämmelser.

För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga 
ägare till svensk hund är medlem i SPHK. Detta 
gäller alltså inte valpklasserna som är inofficiella.

För utlandsregistrerade hundar inskickas också 
kopia på registreringsbeviset samt medlemskap i 
erkänd utländsk kennelklubb eller specialklubb.

Anmälningsavgiften betalas in på Pg. 561887-1
Märk betalningen med ditt namn & hundens Reg.nr.

Sista anmälningsdatum och betalningsdag är den 
28 juni 2020. 

Information: Eva Nätteldal 
Mail: eva.natteldal@gmail.com, 070-6325396

Alla anmälningar är bindande! 

För mer information om Piteå och boende, 
Besök: www.pitea.se

Vi erbjuder uppställningsplats för husvagn, husbil 
och tält vid utställningsplatsen. Kontakta Sofia 
SPHK_ovrenorra.kassor@outlook.com för mer 
information och bokning. Elen kommer tar vi be-
talt för med en summa på 50 kr.

Välkomna önskar SPHK övre norra
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Hur gammal är slädhunden?
Av Louis Liljedahl

 
Idag använder vi hunden på mångahanda sätt. Vi har den som sällskap, 
jaktkompis, vakthund, skyddshund, narkotikahund, blindhund, sökhund 
efter människor i laviner och rasmassor eller efter tryffel, tävlingshund, 
draghund m.m. Arkeologiska rester av hund indikerar också på ett va-
rierande nyttjande av människans bästa vän genom historien. Den här 
artikeln skall försöka ge en bild av slädhundens ursprung och äldsta his-
toria. Var och när hunden började användas som draghund i Arktis är en 
fråga som ännu inte är avgjord, men här ges en kortfattad bild över vad 
forskningen har kommit fram till idag.

Tidsramen
För att sätta ämnet in i sin tidsram ges här 
en kort översikt för hundhändelser i Ark-
tis på västra halvklotet. Man behandlar 
Östra Arktis för sig (Kanada och Grön-
land) och Alaska för sig. Äldsta kända 
fynd av polarhund på västra halvklotet är 
från Grönland, och det är mellan 4 500 
och 2 700 år gammalt (Möjberg, 1998). 
Äldsta fynden av polarhund i Västra 
Arktis är från Alaska och mellan 2 750 
och 2 400 år gamla (Darwent, 2019). Vi 
pratar här om de s.k. Paleo-eskimåernas 
hundar, som dock ej är närmare släkt med 
de nutida. Därefter är det ett gap på flera 
tusen år av hundfynd i Arktis på Västra 
halvklotet då det i princip saknades hun-
dar. Först för ca. 1 000 – 1 300 år sedan 
dyker det upp hundar igen i lagerföljden 
här, vilka tillhörde de s.k. Neo-eskimåer-
na, d.v.s. Thule-kulturens människor och 
i viss mån även deras föregångare Birnik-
kulturens folk. Begreppet Neo-eskimåer 
innefattar även dagens inuiter och eski-
måer (eskimåer kallas de infödda i Alas-
ka). Om vi emellertid skall hitta de äldsta 
kända fynden av hund och slädar från 
Arktis får vi gå över till Asien. Men innan 
vi gör det kan vi kika lite på vilka krav 
man ställer på fynd för att de skall klassas 
som bevis för att hundar ha dragit slädar. 

Kriterier för slädhund
För att kunna fastslå att ett fynd är en 
slädhund, måste ett antal kriterier upp-
fyllas. Det räcker inte att man hittar en 
släde eller rester av en släde. Det räcker 
inte heller att man hittar släddetaljer så-
som spännen, eskimåkrokar etc. vilka ju 
även har använts för människor. Man 
måste på samma lokal och i samma arke-
ologiska lager (d.v.s. av samma ålder) fin-
na både släddetaljer och dragutrustning 
för hund. Emellertid behöver avsaknad 
av dragdetaljer för hund inte nödvändigt-
vis betyda att hundar inte användes att 
dra slädar, men vi kan ju bara uttala oss 
om de faktiska rester som finns och som 
kan knytas till draghundar.

Då man gör gamla fynd av dragutrust-
ning i Sibirien måste det tas i beaktande, 
att folk även använde renar att dra slä-
dar. Dragutrustningen kan då se likadan 
ut som för hundslädar, men kan vara 
något större. En s.k. eskimåkrok, till ex-
empel, kan användas både för renar och 
hundar. Det som gör det extra besvärligt 
vid tolkningen av en eskimåkrok, är att 
en sådan även kan hålla ihop kläder. Den 
äldre läsaren av Polarhunden kanske på 
sextiotalet ägde en duffel i engelsk stil, 
som man knäppte ihop med hornspetsar, 

som fungerar precis som en eskimåkrok.
Själva hundfyndet kan ge information 
om vad djuret har använts till. En mor-
fologisk detalj som man kan se på arkeo-
logiska fynd av polarhundar, är skador 
på kraniet. De liknar de skador som man 
observerat på nulevande polarhundar. 
Dessa misshandlas inte sällan brutalt då 
man slår dem i huvudet med piskskaftet 
som är av hårt trä. Men sådana skador 
behöver inte nödvändigtvis betyda att 
den misshandlade hundstackarn var 
draghund. Det kan ju också ha handlat 
om hund som inte var draghund, utan 
istället använts som jakt-eller vakthund.
Inte sällan utgörs de äldre arkeologiska 
fynden av själva kraniet. Resten har man 
ibland inte brytt sig om att ta vara på. 
Kraniet i sig är utmärkt för att bestäm-
ma om det är fråga om varg eller tam-
hund. Men skelettdelar bakom huvudet 
kan också ge indikation på om hunden 
använts som draghund. En del hårt arbe-
tande slädhundar kan få artros, ofta på 
ryggkotor och sådana hundfynd har man 
gjort. Men problemet är att man även på 
icke-arbetande hundar och till och med 
på vilda vargar sett samma fenomen. Så-
ledes är artros inte nödvändigtvis bevis 
för att det är fråga om en draghund. 

Som vi har sett är ett fynd av hund med 
vissa skador som kan indikera att den 
kan ha dragit slädar inte tillräckligt för 
att påstå att hunden verkligen har gjort 
det. Fyndet måste göras tillsammans med 
fynd av slädrester och rester av dragut-
rustning för hund. Först då kan man med 
större visshet påstå att hunden ifråga 
brukats som draghund.

Slädar och dragutrustning
För att kunna ta reda på när man började 
använda hundar att dra slädar, får man 
lov att leta efter rester av slädar och drag-
utrustning. Men i början använde kanske 

eskimåfolken inte nödvändigtvis slädar, 
utan man kan ha använt frusna skinn, 
precis som Igluk-inuiterna gjort (Mathi-
assen, 1927). Man har också funnit hop-
knutna valbarder som fungerat som släde 
(Bild 1). Skinn och valbarder bevaras inte 
så lätt som trä, som egentligen inte heller 
bevaras så lätt över tid.

När vi tänker på slädar ser vi nog en 
framför oss gjord av trä. Men råvaran 
trä var sällsynt i Arktis eftersom träd inte 
växer där. Före kontakten med den vite 
mannen fick man förlita sig på drivved 
då det gällde anskaffning av det värde-
fulla materialet, som dock huvudsak-
ligen användes till bostadsbyggande. I 
brist på trä använde man djurben och 
elfenben, djurhudar eller valbarder. Men 
även om man hittar slädar behöver det 
inte nödvändigtvis betyda att det var 
hundar som drog dem. Eftersom hund-
fynd från Paleo-eskimåernas tid är ytterst 
sällsynta, drar man slutsatsen att slädar 
drogs av människorna själva. Milne et al. 
(2013:53) beskriver hur Paleo-eskimåer 
till fots tillryggalade avsevärda sträckor 
trots avsaknad av hundar. Betänk att de 
dock vandrade hela vägen från Sibirien 
till Grönland och Labrador utan hjälp av 
draghundar. De få hundar som man hade 
användes troligen som jakt-, vakt- samt 
klövjehund.

 Paleo-eskimåer använde sig av slädar bl.a. 
tillverkade av valbarder (Från Murdoch 1892).
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Slädhundar i Sibirien
I Sibirien har man har funnit mycket 
gamla slädar i trä, men som dock antas 
ha dragits av människor, eftersom man 
inte tillsammans med dessa funnit rester 
av några hundar. Från Zhokov Island i 
Sibirien har man gjort riktigt gamla fynd 
av släde som beräknats vara ca. 8 000 år 
gamla (Pitulko o Kasparov, 2017). Dock 
är tidpunkten för när hunden började dra 
slädar ej klarlagt bara för det. Man vet 
heller inte med säkerhet hur hundarna 
användes då. Man har i Sibirien även fun-
nit hundar som omsorgsfullt begravdes 
för ungefär 8 000 år sedan, vilket man 
tolkar som att hunden spelade en speci-
ell roll i människornas samhälle. Kanske 
hölls den som sällskap, vakthund, jakt-
hund eller klövjehund eller flera av dessa 
alternativ. Under denna tid var ju hunden 
det enda domesticerade djuret (Losey et 
al 2013).

I Sibirien har man även gjort andra ty-
per av hundfynd av samma ålder (Pitulko 
och Kasparov, 2017). Det rör sig inte 
om så många rester, men man kan ändå 
konstatera att det fanns en viss storleks-
skillnad på hundarna och författarna till 
rapporten, Pitulko och Kasparov, anger 
två tolkningsmöjligheter. Den ena är att 

det visar på könsdimorfism och det andra 
att det fanns två olika sorters hund. De 
utvecklar den sistnämnda hypotesen. De 
föreslår att den större, som är i storlek 
med dagens alaskan malamute, kunde ha 
använts till jakt och den andre, i storlek 
som dagens siberian husky, kan ha an-
vänts som slädhund. Nu poängterar man 
att på denna lokal har man inte har fun-
nit några bevis för att hund dragit slädar. 
Dock har det på ett annat ställe grävts 
fram hundmaterial av ungefär samma 
ålder, som man föreslår vara draghund. 
Argumentet bygger på ett föremål som 
de tolkar som eventuell s.k. ’eskimåkrok’ 
som de anser vara för stor för att fästa 
ihop klädesplagg med, men för liten för 
att ha brukats vid renkörning. Som vi ser 
behövs mer direkta bevis för att kunna 
konstatera att hundar drog slädar för så 
länge sedan som 8 000 år tillbaka. 
Vid mynningen av floden Ob, som rin-
ner ut i Norra ishavet, har man däremot 
gjort fynd av både hund, slädar och drag-
detaljer för hund. Resterna är 2 200-1 
860 år gamla och anses vara det äldsta 
kända säkra exemplet på att hunden har 
använts att dra slädar. Hundarna var i 
genomsnitt ca. 50 cm över manken och 
vägde 15-20 kg (Losey et al. 2018). 

Slädhundar i Nya Världen (Bild 2)
Nu är det så, att inte alla eskimågrupper 
alltid har använt sig av draghundar, vil-
ket man kanske kunde tro. Exempelvis 
använde St.Lawrence-eskimåerna inte 
hundar att dra sina tunga slädar under 
nästan hela sin historia (Jenness, 1940). 
När man finner hundrester från Paleo-es-
kimåerns tid kan man ju bara ha speku-
lationer över hur hundarna har använts. 
Det troligaste är att de som sagt använ-
des som jakt- och vakthundar. På en del 
skelettben har man funnit skärmärken, 
som möjligtvis indikerar att dessa hundar 
blev uppätna av människorna. Man har 

Tidsschema över fynd av draghund.

visserligen hittat rester av slädar gjorda 
av Paleo-eskimåer, men inga rester av ut-
rustning som tyder på att hundarna dra-
git slädarna. 

Trots att man redan för ca. 2 000 år se-
dan hade hundar som drog slädar i Si-
birien, är det dåligt med säkra belägg 
för hundkörning i Nya Världen äldre än 
1 000 år (Ameen et al. 2019). Ett fynd 
som daterades till tidig Birnik-tid (1 300 
- 1 000 år gammalt) vid Point Barrow är 
en kopplingsdetalj av elfenben, som  möj-
ligen kan ha använts vid hundkröning. I 
Grönland har man funnit säkrare bevis 
för hundkörning i form av eskimåkrokar 
tillsammans med hundrester, som är ca. 
1 000 år gamla (Jeness, 1940). På Elles-
mere Island i Nunavut (Kanada) har man 
funnit bevis för hundkörning daterat till 
1200-talet, eventuellt 1100-tal (McCul-
lough, 1989) och vid Naujan i Grönland 
fann Mattiassen (1927) hunddragutrust-
ning daterad till 1200- eller 1300-tal.

I Alaska har man funnit flera olika slag av 
slädar, medar och andra släddetaljer. Man 
har grävt fram fragment av toboggans till-
verkade av valbarder, som var vanligare un-
der Birnik-tid än under den efterkommande 
Thule-epoken (Ford, 1959). De tidigaste 
fynden av moderna medar är daterade till 
ca. 1550-talet och gjordes vid Kobukflo-
dens mynning, men man fann inga bevis 
för existensen av draghundar (Maribeth et 
al 2003). Först ca. 1730-1760 blir det mer 
vanligt med säkra bevis för hundkörning i 
Alalska (Ford, 1959). 

Det kanske tidigaste positiva beviset för 
att hundar har dragit slädar i Västra Ark-
tis är ett spänne avsedd för hundsele. Det 
gjordes på St. Lawrence Island utanför 
Alaskas västkust, och har daterats till 
mitten av 1500-talet (VanStone, 1955). 
Det är möjligt att man använde sig av 

draghundar tidigare vid kusten, men som 
sagt har inga äldre rester av hunddragut-
rusning vid Alaskas kust grävts fram som 
stöder detta. 

På lokalen Nunalleq i Yukon-Kuskok-
wim-deltat i sydvästra Alaska har man 
funnit mycket välbevarat material från 
1500-talet. Den vattendränkta marken 
här är stelfrusen av permafrost och tack 
vare detta är organiskt material osed-
vanligt välbevarat. Bland annat har man 
hittat en komplett hundsele tillverkat av 
flätat gräs, vilket i sig är ett högst ovan-
ligt material för en hundsele (Bild 3). Sök 
gärna ’Nunalleq’ på Google och läs mer 
om denna fantastiska utgrävning!

Hundsele från 1500-talet tillverkad av flätat gräs 
funnen vid Nunalleq, Alaska. Professor Richard 

Knecht från Aberdeens universitet, som gav 
tillstånd till användandet av bilden, håller upp 

fyndet.
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draghund
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 1500 1000 500 0
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Först i lager som daterats till 1700-ta-
let dyker det upp mer frekventa bevis 
för hundkörning i Västra Arktis, såsom 
eskimåkrok, platta medar av ben, pisk-
handtag m.m. Exempelvis fann man be-
vis för hundkörning på Amber Island vid 
Kotzebuesundet som daterats till 1700-
1760 (Maribeth et al 2003). 

Fyndens tolkning
Då det gäller fynden efter slädhundar i 
Nya Världen påträffas de äldsta i Östra 
Arktis (Grönland). Morrison (1999:14) 
skriver: ” Släddetaljer förekommer rik-
ligt i de flesta östra Thule-lokalerna, men 
är sällsynta till saknade i de västra Thule-
lokalerna (Min översättning). Då är frå-
gan om de glesare fynden västerut beror 
på dåliga bevaringsmöjligheter eller om 
de avspeglar en verklighet, d.v.s. att släd-
hundar användes mer sällan eller under 
kortare tid i västra delen av Arktis, eller 
något annat.

En faktor som kan ha bidragit till att 
man kanske haft slädhundar senare i 
Alaska än i den östra delen av Arktis är 
förhållandet att Thule-kulturen i den väs-
tra delen var ekonomiskt fattigare än den 
i öst. Under svårare omständigheter var 
det säkert mer ekonomiskt att dels hålla 
mindre hundar och dels mindre spann. 
Och med mindre storlek på hunden och 
mindre antal hundar var användandet av 
hundarna som slädhundar kanske inte 
så fördelaktigt eller ens möjligt (Morri-
son, 1984). Rent ekonomiskt och tekno-
logiskt pratar man om en ’Thule back-
wash’ d.v.s. en efterdyning av denna kul-
tur, som blomstrade i Östra Arktis någon 
gång efter 1200- och 1300-talet, och som 
sedan spred sig även västerut.

Som alltid då det gäller vetenskapliga 
tolkningar, är dessa dock endast hypote-
ser och teorier, d.v.s. teoretiska modeller 

som skall baseras och passa in på fakta. 
Då det gäller historia skall modellen ge 
en trolig förklaring av hur verkligheten 
har varit. Dock, om nya fakta kommer 
i dagen, får man lov att omvärdera sin 
tolkning och snickra ihop en annan för-
klaringsmodell, som bättre stämmer 
överens med nya fakta. Baserat på de ar-
keologiska fynden kan man idag kanske 
tänka sig följande scenario. 

En förklaringsmodell
Birnik-folket kom över från Asien för ca. 
1 300 år sedan och Thule-folket för ca. 1 
000 år sedan. Inga säkra rester av drag-
utrustning från denna tid har hittats på 
den amerikanska sidan, så kanske män-
niskorna själva drog slädar precis som 
Paleo-eskimåerna gjorde före dem. Dessa 
tidiga eskimåfolk (Paleo-eskimåerna) var 
mycket rörliga och färdades avsevärda 
sträckor för att utnyttja säsongsmässiga 
naturresurser, allt utan hjälp av draghun-
dar (Milne et al. 2013). 

Thule-folket drog i varje fall vidare öst-
erut och för ca. 800 år sedan kom de till 
Centrala Arktis och den kanadensiska 
arkipelagen (Friesen och Arnold, 2017). 
Vid denna tidpunkt började Thule-kultu-
ren genomgå stora förändringar och blev 
mer välmående. Då man begav sig norr- 
och österut verkar användandet av hun-
den som dragdjur har börjat på allvar. 
Efter det att Thule-folket vandrat vidare 
till Grönland och Labrador, tycks hund-
körningen ha blivit mer modern i sin 
utformning. Den spred sig därefter väs-
terut och nådde slutligen Alaska. Exakt 
när man regelbundet började med drag-
hundar i Alaska vet man inte idag, men 
troligen skedde det i mindre skala någon 
gång mellan 1300-talet och 1500-talet. 
Den traditionella hundkörningen, som 
vi känner den idag med lite större spann 
och större slädar, verkar inte ha kommit 

igång där förrän under 1700-talet (Ford, 
1959; Jenness, 1940).

Man tänker sig att Thule-folket i början 
hade små spann, kanske två till tre hun-
dar, vilket ju var vanligt för inlandseski-
måer i Alaska så sent som under 1800-ta-
lets andra hälft (Ray, 1975). Efterhand 
som de infödda fick bättre möjligheter till 
större och säkrare bytesfångst, inte minst 
med hjälp av europeiskt material och tek-
nologi, kunde antalet hundar i spannet 
utökas. I Alaska hade kusteskimåerna 
några fler hundar än inlandseskimåerna, 
kanske som mest fem hundar, medan 
man i Högarktis i Kanada och Grönland 
och Labrador kunde ha upp till ett dus-
sin hundar eller mer i ett spann (Hutton, 
1929). 

Flera forskare pekar på ett ganska sent 
bruk av slädhundar i Alaska. Ray (1975) 
hänvisar till Giddings som grävde ut lo-
kalen Nukleet vid nuvarande Shaktoolik 
strax söder om Sewardhalvön. Han tol-
kade sina fynd som att draghundskör-
ning i större skala saknades ända tills 
omkring 1710. 

Den ryske upptäcksresanden majoren 
Zagoskin utforskade Yukon-floden res-
pektive Kuskokwim-floden i mitten av 
1800-talet, och han konstaterade att 
slädhundskörningen i Alaska då bara var 
i sin linda. De hade ingen ledarhund, inga 
tränade spann och de satt aldrig på slä-
den. Ryssarna skickade då en man som 
skulle lära alaskaborna hur man körde 
med tandemanspänning och för att träna 
dem att låta hundarna arbeta ihop som 
ett team (Zagoskin, 1967). 

Summering
Äldsta kända säkra beviset för att man 
har använt hundar att dra slädar i Ark-
tis är från Sibirien och dateras till mel-

lan 2 200 och 1 860 år gammalt. Sedan 
finns det en lucka på ca. tusen år tills vi 
ser säkra bevis på slädhundsanvändning 
i Nya Världen. Det verkar troligt att den 
typ av hundkörning, som praktiserades 
under tidigt 1800-tal av inuiterna i Östra 
Arktis, d.v.s. Kanada och Grönland, ut-
vecklades under de senaste århundradena 
(Losey, 2019). I Alaska skedde allting se-
nare. Om man skall köra långt, tungt och 
relativt snabbt, behöver man ha tillgång 
till trä till ordentliga slädar, många hun-
dar och möjligheten att föda alla dessa 
hundar. Allt detta inträffade först när de 
infödda kom i kontakt med européer. Vi 
vet att hundar och slädar (slädar åtmins-
tone i Östra Arktis) har blivit större de 
senaste seklen, efter det att den infödda 
kulturen mött den utländska. Innan dess 
var säkert slädhundskörningen i mycket 
mindre skala, med mindre slädar, mindre 
hundar, mindre antal hundar i spannet, 
där både människor och hundar hjälptes 
åt att dra slädarna.
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Har våra polarhundar blivit sällskapshundar?

Min första hund Zero, köptes på blocket. En alldeles underbar hund på 
alla sätt och vis. Gyllene brun eller röd beroendes på vem man frågar, 
isblåa ögon och en personlighet som skrek DIVA. 

Jag bodde då i lägenhet med min 
dåvarande sambo. Vi hade läst på om 
huskies innan vi började leta. Eftersom 
vi båda var väldigt aktiva och ute i na-
turen så mycket det gick så föll det på 
en husky och inte en tax som jag först 
ville. Redan då gick man ut med att hus-
kyn är en aktiv ras och kanske inte klarar 
av att bo i lägenhet. Vi började fundera 
på om det var rätt ras för oss. Men fick 
mycket bra tips av folk som hållit på med 
rasen i många år. Så vi började att leta. 
Första besöket var hos en kennel utanför 
Jönköping. Vi kom dit och blev nog gan-
ska paffa på hur det såg ut. Man pratade 
ganska mycket om själva rasen att den 
var krävande. Den behövde mycket trän-
ing och dem både tränade och tävlade. 
Dock så såg jag inget där på området 
som stöttade de personen sa. Vi hade 

Linda och Zero

svarat på en annons om en äldre tik. Men 
nu skulle även tikens vuxna valp ingå i 
priset, om vi bestämde oss snabbt, ingen 
prövotid gällde. Magkänslan kändes inte 
bra och vi bad om att få fundera på det. 
Dagen efter åkte vi och kollade på en an-
nan husky som vi hittat via Blocket. Vi 
åkte till en kennel utanför Ljungby. Här 
var det helt annorlunda. Mycket positivt 
och vi fick veta mycket mer om rasen än 
vad vi kunnat läsa oss till. Vi fick se alla 
hundarna, valpar och fick berättat hur 
man tränar, selar ja men allt. Den röda 
eller bruna hunden med de isblåa ögonen 
tog oss på en promenad och vi var fast. 
Vi beslöt ändå att testa för att se om det 
skulle fungera. Så med en prövotid och 
en blåögd hund i skuffen for vi hem till 
Jönköping. Där och då var jag fast. Da-
gen efter ringde vi den första kenneln och 
berättade att vi tackade nej till dennes er-
bjudande om två för priset av en. Sedan 
tog det inte många dagar innan pappren 
var skrivna och den röd/ bruna hunden 
med de isblåa ögonen var min. Zero, en 
hund som kom att ge mig många gråa 
hår och en kärlek utan gränser, men det 
är ett annat kapital.

Detta var 7–8 år sedan, på den tiden man 
kunde få mycket hjälp via FB och sociala 
medier, där ”proffsen/ erfarna” hjälpte 
till med tips och förslag och det är väl 
därför man är där man är idag. Det var 
lätt att få hjälp med mina funderingar 
och problem av de mer kunniga. Idag går 
inte det, tyvärr. Ett exempel kolla foru-
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met som heter Siberian Husky Sverige på 
FB. En nybörjare ställer en fråga om tex 
en sele. Då är det direkt 10 svar på att 
selen är för stor, 4 svar att den passar, 14 
tycker att hunden är söt, 3 frågar om vem 
uppfödaren är, 3 st är helt övertygad om 
att hunden är på tok för smal och behöver 
ett vist foder, 17 kommenterar vidare på 
vilket foder som är bäst. Vad nästan alla 
har gemensamt är att man oftast bor i 
lägenhet i en stad (vilket absolut inte är 
något problem). Men även så har man 
aldrig satt sin fot på ett tävlingssamman-
hang eller i utställningsringen. Vilket inte 
behöver vara ett problem. 

Börjar våra arbetande hundar att övergå 
och bli rena sällskapshundar? Jag tycker 
det börjar bli ett problem när dessa ”en-
hunds, jag är bäst och kan allt”-männi-
skor börjar ge tips och råd som är raka 
motsatsen till vad de ”erfarna” tipsar 
om. OCH skulle en erfaren råka ge ett 
tips så blir de lynchade direkt av dessa 
”enhunds, jag är bäst och kan allt”-män-
niskor. Det är inte längre många som ork-
ar ge tips och råd till nya just på grund av 

dessa människor. Dessa använder oftast 
hunden till rent sällskap också, JA jag vet 
att det finns vissa individer som hellre lig-
ger på soffan och tar en promenad runt 
kvarteret. Men det är en arbetande ras vi 
har och det är väl det vi ska utgå ifrån 
när man säger siberian husky lika så som 
alaskan malamute, grönlandshund och 
samojedhund. Jag blir därför ledsen när 
uppfödare säljer hundar till förstagång-
sägare med orden ” den blir vad du gör 
den till”. Men hur går vi vidare? Vem ska 
man fråga för att få ett bra svar? För nu 
är det väldigt mycket, ”ja din hund kan 
vara lös, du behöver bara träna mer”. Är 
det ett korrekt svar att ge till en ny husky, 
samojedhunds-, grönlandshunds- eller 
alaskan malamute-ägare, där uppfödaren 
säger ” Hunden blir vad du gör den till”. 
Nu är jag ju själv grön när det kommer 
till ägandet av en siberian husky, jo jag 
ser mig själv som grön då jag bara har 8 
aktiva år med rasen. Så frågan är, håller 
våra arbetande polara hundar på att bli 
rena sällskapshundar?

Linda Lindqvist

Zero fick somna in i August Zero var starten på Emzyhusky

Polardistans historia 
I slutet av 90-talet arrangerade några polarhundentusiaster en långdis-
tanstävling över 30 mil som hette Technical Trail. Tanken var att renrasiga 
polarhundar skulle erbjudas en tävling som motsvarade deras ursprungliga 
användningssätt. Start och mål låg på Femundtunet i Norge och banan 
gick på både den norska och svenska sidan av gränsen. Efter två genomför-
da tävlingar lades tävlingen ner och då beslutade sig några svenska förare 
för att ta upp stafettpinnen och få till stånd en fortsättning av Technical 
Trail. Så blev det också och därmed var långdistanstävlingen POLARDIS-
TANS född.

Den första upplagan av POLARDISTANS 
gick av stapeln 2001 och hade start och 
mål förlagd till Mörkrets Fjällgård, som 
ligger några mil väster om Särna och där 
startade 10 spann (!). Tävlingen innehöll 
då endast två klasser, en i pulka- och en 
i slädhundstil. Vinnare i respektive klass 
var Annika Karlsson respektive Kristin 
Esseth. Mörkrets Fjällgård var dock inte 

en helt ideal plats, bl.a. var det en totalt 
vit fläck på mobiltelefonkartan. Tävlin-
gen flyttades redan året därpå till Särna 
med start och mål på Särna Camping. 

I och med flytten ökade möjligheterna 
att utveckla tävlingen inom de flesta om-
råden och antalet startande kom därmed 
att sakta men säkert öka för att 2009 
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vara uppe i 46 startande spann. 2003 
kompletterades 300-kilometerstävlingen 
med en på 150 kilometer, som sedermera 
kom att bli 160 kilometer och därmed var 
dagens koncept POLARDISTANS 160 
och POLARDISTANS 300 så som det är 
idag. Tanken med att införa PD160 var 
att skapa en rekryteringsklass, men verk-
ligheten har visat att denna klass står bra 
på egna ben och 2009 var det fler star-
tande spann i PD160 än i PD300. Skälet 
till det är säkert många, men ett vanligt 
argument som jag har hört är att många 
anser att de själva och deras hundar inte 
är tillräckligt tränade för den längre dis-
tansen och att de därför väljer PD160. 

2008 gjordes ett försök med en 400 ki-
lometers distans. Distansen fick 6 an-
mälningar men endast ett spann kom 
till start och detta spann fullföljde också 
tävlingen. Kanske var marknadsföringen 
inte tillräckligt bra för att få ett större 
startfält, kanske var det tillfälligheter att 
så få kom till start. På grund av det låga 
intresset för denna distans ströks den 
ur programmet 2009. Om och när den 
eventuellt återkommer vet ingen idag. 

2014 var ett speciellt år, för det var det 
första gången sedan Polardistans start fly-
ttades till Särna 2002, som start och mål 
inte har legat där. På grund av det excep-
tionella väder som rådde veckorna före 
tävling blev tävlingsledningen tvungen at 
göra stora förändringar av banan för att 
tävlingen skulle kunna genomföras. Start 
och mål flyttades till Lövnäsvallen och de 
som körde PD 300 fick köra samma bana 
två varv. 

Internationellt ökade intresset för tävlin-
gen under åren och 2016 fick Polardis-
tans 300 status som WSA-EM. Åren 
2017 och 2018 lyfte tävlingens status yt-
terligare och både Polardistans 160 och 
300 fick då status av WSA-VM. 2019 
fanns det ingen internationell titel att 

tävla om. 2020 gick den 20:e upplagan 
av Polardistans och då hade Polardistans 
300 åter status som WSA-VM. 2020-års 
upplaga kom att bli mycket speciell bl.a. 
på grund av de besvärliga väderförhål-
landen (stora snömängder i kombination 
med hård vind) som rådde under tävlin-
gen. Klasserna PD300 8C och 12C ströks 
och banor lades om och Polardistans 160 
kom att få överta den VM-status som 
PD300 tidigare hade haft. För klasserna 
PD300 pulka och släde 8B kvarstår VM-
statusen eftersom de hade startat innan 
beslutet om att lägga om banor och stop-
pa starten för PD300 släde 8C och 12 C 
hade tagits. 

Jag har i detta försök att skriva PO-
LARDISTANS korta historia avsiktligt 
utelämnat alla de personer som har gjort 
tävlingen möjlig, d.v.s. alla funktionärer. 
Skälet till detta är att jag tycker att det är 
så svårt att ta fram några enskilda namn 
för då riskerar man också att glömma 
andra, andra som kanske inte har haft 
en lika exponerad position, men som 
har varit lika viktiga för att tävlingarna 
skulle bli så bra som de blivit. Jag vill 
därför rikt ett stort tack till alla er som 
varit funktionärer i någon form under de 
tävlingar som varit, ingen nämnd, ingen 
glömd. 

Lennart Andersson

Guld till Sverige när EM avgjordes
Det är en speciell känsla att stå överst på pallen och höra Sveriges nation-
alsång. Det fick jag uppleva på IFSS-EM i Åsarna. Det var hemmaplan för 
mig och sju svenskar som deltog med siberian huskies på EM. 

Det har varit en konstig vinter. Den säm-
sta på länge för många av oss draghunds-
förare. Planen var att EM skulle gå i Fa-
lun, men på grund av snöbrist flyttades 
den till Åsarna. Arrangörerna har gjort 
ett fantastiskt jobb med allt vad det in-
nebär att arrangera och dessutom flytta 
en tävling, en internationell sådan dess-
utom. 

WSA-VM i Slovakien inställt 
Min plan var att åka till WSA-VM i Slo-
vakien i år (WSA= World Sleddog Asso-
ciation, organisation för renrasiga polar-
hundar). Vintern nere i Europa har inte 
heller varit den bästa ur ett slädhund-
sperspektiv. VM blev inställd, liksom 
många andra tävlingar på kontinenten. 
Men då fick jag istället möjlighet att köra 
IFSS-EM på hemmaplan. 

Fem hundar i 6-spann
Jag tävlade i 6-spann C med mina sibe-
rian huskies. Jag har fem tävlingshundar. 
Egentligen sju, men två är av dem är ett 
år yngre och jag tycker inte de har mog-
nat tillräckligt för att kunna tävla. I alla 
fall inte i den hastighet och press som 
ett mästerskap innebär. Jag vill ju gärna 
släppa på allt som går på en viktig täv-
ling. Därför valde jag att bara köra med 
fem hundar. Fyra av dem sprang VM i 
Tyskland förra året och tog silver. Och 
det gick fort. Så jag vet att de har farten. 

Snabba banor
Åsarnas banor är relativt platta. Det är också 
bra preparerade och eftersom det var lite snö 
så visste jag att det skulle bli hårda banor. 
Dessutom kör man ju med vallade medar. 
Min analys var att jag inte skulle förlora så 
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dagen. Visst var det varmt och det var lite 
snöätning och så, men i det stora hela gick 
det jättebra. Nome var jätteduktig. Hon 
drev på och höll upp spannet. 14,2 km tog 
30.37. Rätt OK. Jag ledde med 1,39 före 
tvåan Andreas Sande. På tredje plats kom 
Annika Jansson. Riktig kul. Tänk om vi 
kunde få tre svenskar på pallen.

Efter första dagen hade vi tre svenskar 
som låg på medaljplats i 6 spann . Jät-
teroligt! 

På kvällen hade det svenska laget möte 
för att planera inför nästa dags körning. 
Vem ska hjälpa vem och lite logistik-
planering. 

Andra dagen varmt och fuktigt
Luften kändes varmare och det var 
mycket fuktigare. Nu skulle jag verkligen 
vilja flytta fram någon av de lite mindre 
snöätande hanarna i led. Men det tordes 
jag inte. Jag körde samma uppställn-
ing. Dag två gick inte bra. Jag hade fyra 
skitstopp och mycket snöätning. Något 
stopp blev det också vid någon korsning. 
Hundarna kändes riktigt trötta efteråt. 
Speciellt Gasen. Stackarn. Det är jobbigt 
att vara kär, samtidigt som man ska pres-
tera. Andreas körde snabbare än mig och 
knappade in rejält. Men jag ledde fortfar-
ande med 43 sekunder inför sista heatet. 

Annika låg fortfarande kvar på tredje 
plats, men hade tapapt mot Sussan Burk-
land från Finland, där det nu bara skilde 
sekunder.

Tredje dagen och EM-guld 
Soligt och klarare luft. Det här blir bra. 
Jag bestämde mig för att ha en bra känsla 
i kroppen. Låt dem bara springa. Nu vet 
jag att Nome jobbar bra och jag kan lita 
på att hon gör det trots sitt höglöp. Jag 
vet att de är trötta, slitna och kära. Men 
de gör ändå sitt bästa. Jag får inte mana 
på dem för mycket, inte blir stressade.

Och sista heatet flöt på riktigt bra! And-

reas körde några sekunder snabbare än 
mig men jag vann totalt med 35 sekunder. 
Stort tack Andreas för en god match! Kul 
när det blir jämt. Annika lyckades tyvärr 
inte hålla placeringen utan det blev ett 
finskt brons till Susanne Burkland 

Tre EM-medaljer till polarhundar
Sverige tog tre medaljer i RNB (registre-
rad polarhundar)-klassena. Ett guld; jag 
i 6-spann C 1 silver Andras Sande  och 
ett brons i 4-spann genom Tarja Pyyköö. 
Bra jobbat allihopa!! Tack lagledarna 
och alla handlers som bland annat sprang 
med hundar upp och ner hela dagarna.  
Sverige tog dessutom ytterligare medaljer 
i A-klasserna. Cari Rörström tog brons 
i MD12, sedan tog det ytterligare 13 
medaljer i de olika nordiska klasserna 

VM 2021 i Ramundberget!
Nästa år blir det WSA VM på hemmaplan 
i fantastiska Ramundberget. Här finns 
det bästa spåren för längdskidåkning och 
i en fantastisk miljö. Att få tillgång till 
dessa spårsystem för VM 2021 är verkli-
gen helt otroligt. Nu börjar träningen för 
detta och jag hoppas att vi ses på tävlin-
garna i vinter.

Marie Israelsson

mycket på att bara köra fem hundar. Nack-
delen är att jag blir väldigt sårbar. Om någon 
hund blir skadad eller av någon annan an-
ledning inte kan springa så har jag plöts-
ligt bara fyra kvar – och då är det kört. Det 
räcker inte när konkurrensen är lite hårdare. 
Varmt väder skulle också vara en nackdel 
för mig. Då känns det att man har en hund 
mindre också. Och varmt blev det. 

Höglöp på ledaretiken!
Lite då och då tajmar tikarna in sina löp-
perioder under tävlingssäsongen. Det är 
aldrig bra. Denna tävlingssäsong var en 
sådan. Jag har sex tikar och det tar ett 
tag innan alla har löpt klart och det blir 
lugnt i gårdarna igen. 

Två veckor innan EM bestämmer sig 
Nome för att börja löpa. Jag hade hop-
pats på att hon skulle hålla sig till efter 
tävlingen, men nej. Det betyder att hon 
höglöpte under själva tävlingen. Nome 
är en duktig hund med ett hårt driv 
som jag gärna vill ha i led. Men om hon 
höglöper? Jag var väldigt osäker in i det 
sista hur jag skulle placera hundarna. 
Alla fem kan normalt sett gå i led och 
i alla positioner. Men just när det är löp 
blir det lite speciellt. 

Uppställningen blev Nome och Fritz 
i led. Fritz brydde sig minst om Nome. 
Nackdelen med Fritz i led var att han är 
den som äter mest snö medan han spring-
er och gillar helst när det är minus 20 
grader, inte plusgrader. Helst skulle jag 
vilja ha Gasen i led med Nome – det ger 
nog bäst fart. Men denna helg hade det 
nog blivit parning i spåret om jag gjort 
så. Det kanske inte hade blivit så tokiga 
valpar i och för sig, men nej, inga valpar 
nu. Wolfe fick springa i mitten, Gasen 
och Kola längst bak. Gasen var mest kär 
och påverkad av löpet just dessa dagar. 

Första dagen-tre svenskar i topp!
Jag var mer nervös än vanligt inför första 
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Polardistans 190 km

Planen för säsongen har hela tiden varit IFSS-EM i Falun och öppen 
klass medeldistans men på grund av diverse orsaker så blev det inte ak-
tuellt och hjärtat ville såklart hellre till Särna igen! 

Så i snabbt samråd med kompis Nina 
Finstad så fanns det fler hundar att tillgå 
i ”poolen” men då jag inte kunnat träna 
lika mycket som vanligt och dessutom 
har en nyfödd son så var 300km lite för 
långt men framförallt för många timmar 
hemifrån så det fick bli 160km. Det är 
en distans jag känner väl och att välja en 
top-8 av vårt gemensamma gäng skulle 
bli intressant och väljas utefter väder-
prognos. 

2020 var dessutom året som äntligen 
skulle ge perfekta förhållanden, soligt 
väder och nätter med tilltagande fullmåne 
på Polardistans. Veckorna innan hade va-
rit omväxlande varma och kalla och lite 
knappt med snö så spåren borde vara 
hårda och isiga. Funderade fram och till-

baka på vilka hundar jag skulle välja om 
föret höll i sig, för det är slitsamt på han-
dlederna när det är hårt. Valde tidigt bort 
de yngsta eftersom det är tryggare att 
växa till sig innan de riktigt långa distan-
serna och masstart är alltid ett orosmo-
ment. Veckan innan Polardistans tillkom 
tre vältränade hundar då jag fick tillbaka 
två hundar som varit på säsongsutlån 
och samtidigt lånade Andra, systern till 
mitt så otroligt duktiga radarpar Akke 
och Bibi. Krister Mattson hade själv tän-
kt köra Polardistans men då det inte blev 
så, så kunde de tre hundarna vara aktu-
ella för mitt spann istället. 

Samträning och val av team
Följande vecka tränades de tre flockarna 
ihop i alla möjliga konstellationer för att 

knyta ihop teamet. Vädret visade fort-
farande på en härlig fjälltur med hårda 
spår och chans att faktiskt få njuta lite 
även för skidåkare. Men som alltid… 
Polardistanseffekten! ( =kräksnö) Vasa-
loppssöndagen började snön vräka ner 
och så fortsatte det. Vilka som skulle bli 
top8 skiftade mot styrka och erfarenhet 
istället för fart. 

För mig är alltid tävlingen det enkla och 
att ta sig dit det svåra! Med min livs-
situation så är det alltid ett stort kom-
promissande och mina dagar blir långa. 
Jag bor bara 12 mil från Särna så bor 
hemma och åker emellan till veterinär-
check, förarmöte och start. Lite lätt slit-
samt men med bondgård, 20 hundar, en 
treåring och en ammande bebis som inte 
ens fyllt tre månader är alternativen få. 
(Att INTE köra polardistans varje år är 
liksom inget alternativ…) Checkade in 9 
hundar på måndagen för att kunna göra 
ett slutligt val på onsdag morgon. På tis-
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dag åkte bara jag och bebis August upp 
och hundarna fick en lugn dag hemma 
i hundgårdarna. Onsdag började tidigt. 
All packning lastad i bilen så bara hun-
dar och släde kvar. Då ringer telefonen, 
starten uppskjuten tre timmar på grund 
av de häftiga snömängder som föll. Jaja… 
Allt är redan packat så lika bra åka upp 
som planerat ändå. När vi efter två tim-
mars bilfärd på spårig och hal väg kom 
fram till Särna råkar jag se på facebook 
att starten är uppskjuten!!! Men vad f-n 
liksom…. Då hade jag ju kunnat vara 
hemma med August och jobbat istället. 
Åt lunch och funderade hur vi skulle 
göra. Försöka få tag på boende och lite 
mer hundmat på plats eller åka hem och 
få sova i egen säng och dessutom färre 
timmar borta från sonen. 

Snabba beslut
Efter ett extrainsatt förarmöte får vi veta 
att alla klasser kommer köra samma 
bana så även de som skulle kört 300km 
kommer köra 160km-banan. Det ger 
utrymme för att få byta klass till 12-spann 
och betydligt tuffare konkurrens istället. 
Funderar i fem minuter och frågar Nina 
om hon lånar ut några fler hundar. Hon 
har ändå alla med sig och veterinär kan 
checka in dom direkt. Larix, brodern till 
Akke, Bibi och Andra har jag kört många 
gånger och han är självklar. Tillkommer 
gör unga Qimmik som jag aldrig kört 
men det brukar inte vara några större 
problem och han är ändå ”barnbarn” 
till mig. Det ger 11 hundar och det fanns 
utrymme för att checka in en till men 
jag var alldeles för slut för att orka åka 
hem och tillbaka igen och att besiktiga 
torsdag morgon kändes än mer stressigt. 
Så det fick bli ett 11-spann. Åkte hem, 
fixade mer täcken och mer hundmat till 
packningen. Pizza till sen kvällsmiddag 
och såklart som lunch på spåret senare. 
Klockan ställdes på 4… Ammade August 
och pumpade ut det sista innan vi åkte de 
två timmarna norrut igen för fjärde gån-
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gen! Väl framme väntade Nina som sovit 
i bilen. Tassar rakades, hundar matades 
och selades på. Packning kontrollerades 
och starthjälp med skoter ordnades. Tack 
Claes! 

Masstart och en ledarhund gör storstilad 
comeback
Kördes ner till starten i trygg ordning och 
alla elva hundar var i god form och ba-
lans. I led hade jag till sist valt Sapphire 
som inte gått en meter som ledarhund i 
år. Men hon har fullföljt både långa och 
korta PD och är oerhört stark och pålitlig 
med en extrem arbetsmoral. Inte snabb 
men med tanke på spårförhållandena 
som väntade var det verkligen hennes 
hemmaplan. Krister som tränat henne 
sedan oktober hade gjort ett gott jobb 
och det slutade med att Sapphire gick i 
led från start till mål! Hon som inte ens 
var tilltänkt till spannet fem dagar innan 
start. 

Masstart är alltid spännande, framförallt 
på is och noll ankarfäste. Jag har kört 
många masstarter och ju fler hundar 
i spannen desto lugnare och tryggare! 
Kom iväg fint och bromsade in så att 
vi inte krockade med någon. Gick över 
sjön som trea men körde om direkt på 
land och ledde sedan loppet i närmare 
fem mil. Min körplan var att gå ut fort 
för att slippa omkörningar, tågkörningar 
eller andra problem som kan komma av 
att inte få köra sitt eget race. Jag gillar 
inte sällskap på spåret. En nackdel av att 
gå först i tungt sockerföre och drevsnö 
är att man får spåra och det tar tid och 
kraft! 

När vi kom upp på fjället var Ittoq trött 
så stannade för att flytta om lite. Testade 
lite olika bredvid Sapphire men slutade 
med Vilde som absolut inte är någon 
ledarhund men gjorde det jättebra den 
enda (!) gång han gått i led, i snöstor-
men över Vedungen 2018. Blev lite os-

pårad sicksackkörning över fjället och 
Sapphire blev lite störd över de olika 
viljorna omkring henne! Tappade viktig 
tid så in i checkpoint var jag halvtimmen 
efter ledande Isabelle Travandon och tre 
spann inom femton minuter bakom mig. 
Varv två skulle jag garanterat bli jagad… 
Alla hundar vräkte i sig den färdiglagade 
köttgröten vi dragit med oss i släden. 
Spred ut halmen och satte täcken på alla 
11. Hade redan bestämt att Gul skulle 
sättas av här eftersom hon, som är min 
i särklass bästa ledarhund, var med ifall 
det skulle bli dåligt väder men inte hade 
dagsformen för hela sträckan. Lo var 
trött uppe på fjället men piggnade till när 
vi kom ner i skogen igen men tar ingen 
onödig risk så även hon fick åka bil till 
Särna. Återstod 9 jämna pigga hundar. 

En snilleblixt jag önskar jag kommit på 
tidigare
Åt och vilade en timme på släden och 
funderade på laguppställning för sista 
delen. Till sist fick jag snilleblixten jag 
önskade jag kommit på tidigare! Köra 
Sapphire ensam i led. Hon är stor, 
råstark, stenhård och pålitlig. Hon blev 
överlycklig över att få gå själv och slippa 
strul så färden mot Särna gick prickfritt. 
Blev omkörd av startsnabbe Trond 
relativt tidigt och Tjecken sprang om 
mig i värsta stigningarna innan fjället. 
Så det stod tidigt klart för mig att det 
var en fjärdeplats vi försvarade. Valde ju 
klassen med tuffast motstånd men det är 
kul att köra storspann och med tanke på 
den lilla träning vi har jämfört med de 
andra var det spännande att se hur mitt 
hopplockade spann skulle stå sig. 

Andra varvet var även spåren ordentligt 
uppkörda och lättgådda till skillnad 
mot första varvet. På grund av all nys-
nö drogs banan om så vi körde runt 
fjället två gånger. Även före Särna var 
leden omdragen och drog även österut 
en extra sväng så distansen blev nästan 

10mil. Lite mentalt slitsamt att ”aldrig” 
komma fram och se kompassen gå mot 
NV i, som det kändes, en hel evighet! Jag 
hade även brutalt ont i bröstet och hun-
darna fick sköta allt jobb själva medan 
jag tuggade lösgodis och försökte njuta 
av fullmånen och inte kräkas av smärta. 
Sapphire bestämde farten och höll den 
stadigt. Fin balans i hela spannet. Strax 
efter 4 på morgonen så nådde vi äntligen 
målet i Särna. 

Body score index – ett nyttigt mått av 
hundvälfärd
Traditionsenligt brutalt kallt så boxade 
hundarna direkt eftersom jag påpassligt 
parkerat bilen direkt vid mållinjen. Oer-
hört erfarne veterinären Jerry Vanek kom 
strax därefter och besiktigade hundarnas 
body score. Alla hundar hade som sagt 
ätit bra och hållit hullet, några kanske 
för bra då han snabbt konstaterade att 
de nog kanske var lite väl välgödda! 
Inte många som går i mål på en långdis-
tanstävling med flertal hundar i score 3,5 
på en 5gradig skala…

Tacksam tvåbarnsmor
STORT tack till min handler och alltiallo 
Hilde som hjälpt mig träna hundarna i 

vinter samt till Nina Finstad för lånet 
av 4 hundar (Ittoq, Lo, Larix, Qimmik) 
samt till Elin och Krister Mattson för 
lånet av en hund (Andra) samt träningen 
av ytterligare två, (Vilde, Sapphire) varav 
den ena var spannets i särklass bästa in-
divid; Sapphire! Polardistans kommer 
alltid finnas i mitt hjärta och när det är 
tjugoårsjubileum vill man såklart köra 
trots en höst präglad av graviditet och 
en vinter med en nyfödd som kräver 
sitt. Men tack vare dessa nyckelpersoner 
samt inte att förglömma min make Mat-
tias som låter mig åka på alla dessa gal-
na äventyr så gick det att fullfölja med 
stil även i år! Extra roligt att det var tre 
hundar var från de tre hopslagna teamen 
som fullföljde. Utöver de lånade så var 
det mina tre tvååringar; Black, Akke och 
Bibi. Att komma fyra i så tuff konkur-
rens och dessutom med inte ens en tred-
jedel så mycket träning som de andra och 
ändå ha mindre än en halvtimme till sil-
vret kan jag inte vara annat än nöjd med 
en sådan här mellansäsong. STORT tack 
till alla funktionärer för att Ni gör denna 
härliga tävling möjligt. 

Malin Sundin Grindal. 
Ylajärvis siberian husky kennel 

34   Polarhunden 2/2020 Polarhunden 2/2020   35



Polardistans ur ett arrangörsperspektiv, alltid v. 10

Polardistans, en tävling för registrerade polarhundar (RNB) firade 20 år. I 
samband med detta arrangerade vi WSA (World Sleddog association)-
VM för 300 km. Polardistans är den tävling i Sverige och Europa som 
pågått längst och utan avbrott för RNB. 

Det är också den enda tävlingen under 
SPHK som prövar polara egenskaper 
mot rasstandarden av samtliga SPHK´s 
raser. Därför är Polardistans viktigt för 
registrerade polarhundar. Polardistans 
har engagerat och berört funktionärer 
och deltagare. I år var det extra av allt.

Inledning/början
Under tidig höst skickar vi ut brev till 
potentiella sponsorer. Breven måste föl-
jas upp med telefonsamtal. Kontakt med 
jordbruksverket, fjällräddningen, poli-
sen, skogsägare och inte minst veterinä-
rer. Samtidigt annonseras det om funk-
tionärer som vi erbjuder en ansträngande 
och tröttsam upplevelse för livet.

Karina, Rasmus, Jörgen, Agneta och jag 
kom till Särna en vecka innan tävlingen 
startade. Vi började planera för kom-
mande vecka.  Ute var det förhållande-
vis varmt och isen låg sträv på sjön, inga 
bra förutsättningar för en masstart. Över 
250 skyltar och all utrustning ska plock-
as fram, för att inte tala om alla lådor 
för sekretariatet. Dags att inventera och 
kasta sådant som inte behövs.

Under veckan börjar arbetet med att sätta ut 
skyltar, bygga hundboxar för skotersläde 
och att färdigställa sekretariatet. Plane-
ring av funktionärsmöte och förarmöte. 
Veckan rullar på och under helgen kom-
mer funktionärer och veterinärer, sam-
tidigt kommer snön. Snön som innebär 
att vi kan genomföra masstart på isen till 

min stora glädje. Hål borras i isen och 
stolpar stoppas ner och kilas, starten är 
klar.

Tävlingen
Förarmötena inleds måndag kväll 
och de första startar tisdag förmiddag 
samtidigt som snön faller. Under kvällen 
får tävlingsledningen rapporter om snö och 
tunga spår. Andra etappen runt Lofsdalen 
är tung men OK. Det ska fortsätta att 
snöa.

Under natten avlider en funktionär has-
tigt med stor sorg och saknad.  Möte – där 
vi beslutar att skjuta upp onsdagens start 
med 3 timmar för att få mer tid att dis-
kutera och planera situationen. Hur in-
formerar vi om detta så att alla får samma 
information, samtidigt som förarna får 
information om ändring av bansträck-
ningen? Det är mycket att ta ställning till. 
Detta är viktigt för att undvika skriverier 
på sociala medier. Efter ett bra möte med 
tävlingsledningen var vi helt överens om 
de beslut vi tagit. Vi beslutade att infor-
mera om funktionärens bortgång och att 
flytta fram starten till torsdag morgon, 
samtidigt som vi kortat ner PD 300 km 
till 181 km, vilket visade sig vara ett rik-
tigt beslut.

Torsdagens masstart på isen genomför-
des utan några incidenter. Under efter-
middagen började spannen ”droppa” 
in på checkpoint där funktionärer och 
veterinärer jobbade för fullt och gjorde 

en stor insatts. Att jobba på checkpoint 
innebär tålamod, lite sömn och inten-
siva perioder med spann som kommer 
och går. Den 3e etappen över Morvallen 
skapade problem för de 2 kvarvarande 
B-spannen. De behövde 3 timmar för att 
ta sig upp 2 km vid Morvallen på grund 
av en 2–3 meter hög hängdriva. Inget att 
släppa ut C-spannen på då de inte gått 
klätterkursen.

Samtliga förare fick information på 
checkpoint om den ändrade av bansträck-
ningen. De hade full förståelse för situa-
tionen. Samtidigt ska skotergänget (2 
personer) ut och markera om bansträck-
ningen eftersom vi strukit sträckan över 
Morvallen.

Sekretariatet
Sekretariatet öppnade på måndag för re-
gistrering av deltagare. När de sista var 
registrerade under tisdagen och första 
start gått började de uppdatera K2 och 
facebook med bilder och text. Detta på-
gick dygnet runt och sköttes av 1–3 per-
soner från söndag till sista målgång på 
fredag. I år har vi haft förmånen att få 
hjälp i sekretariatet av Irene som talar 7 
språk och är representant för WSA. Trots 
alla språk hade vi svårt att tyda de ryska 
stamtavlorna vilket är ett problem för re-
gistrering vid meritering.

Samtidigt under fredagen var det eva-
lueringsmöte, planering och färdigstäl-
lande för bankett och prisutdelning. Kvällen 
avslutades inne hos Lena på campingen 
med en trubadur. Det hade varit riktigt 
trevlig om vi kunnat prata, men på grund 
av veckans intensiva arbete orkade ingen 
be honom spela lite lägre.

Lördag – insamling av de sista 250 skyl-
tarna, sortera, bunta och transportera till 
skjulet. Packa sekretariat och flytta lådor 

till lagerlokalen. Städa och transportera 
ner tält och utrustning från checkpoint, 
samtidigt som bystugan, där funktionä-
rer och veterinärer bott, skulle städas. 
Detta är bara ett skrap på ytan av vad 
som händer under veckan och lite av de 
beslut vi i tävlingsledningen tagit.

Eftertanke
Under de 20 år Polardistans har genom-
förts har vi haft kyla ner mot -30 C, men 
aldrig lika mycket snö och vind att ta 
hänsyn till på en och samma gång. Jag 
har under flera år bävat för snöfall fören-
at med vind där flera deltagare får stopp 
på fjället och måste hämtas ner med sko-
ter för att de inte har fjällvana. Tävlings-
ledningen kan inte ge garantier om att 
man blir hämtad när snön och vinden drar 
över fjället. Samtidigt har deltagare skrivit 
under på att de kan klara sig under minst 24 
timmar utan insatts. Alla förstår inte allvaret 
i vad de skrivit under.

Jag är glad för att tävlingsledningen tog 
de beslut vi gjorde och vi gjorde det i 
samförstånd.

Tack alla som deltog, utan funktionärer 
är Polardistans inte möjligt.

Karina Andreasen tävlingsledare 
Anders Hörnlund ordförande SPHK
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Funderingar över de kommande meriteringsreglerna

De grunder som finns i nuvarande regelpaket är bra. DP10, DP20+, DP60, DP100+ 
och DP250+. I stort så är de logiska och bra anpassade för polarhundarnas särart, 
en blandning av statiska prov som lätt kan användas i utvärdering av populationen 
och rörliga prov av tävlingskaraktär som också ger en bra bild av utvecklingen och 
möjliga hastigheter på olika distanser och underlag.

Alla nivåerna går enkelt att applicera på alla fyra raserna med viss variation på kra-
ven på vikt, hastighet och distans. I dagsläget är det dock bara samojed som bejakar 
mångsidighet och möjliggör flertal varianter för test av dragegenskaper. Ingen ras 
prioriterar dock test av polara egenskaper och enbart DP100 och DP250 kan anses 
ha någorlunda likhet med det polara ursprunget.

Grundtanken måste vara att meriteringsreglerna i största möjliga mån ska återspegla 
rasernas ursprung och användningsområde men såklart i modern tappning och vad 
som är möjligt. All meritering är en avvägning mellan vad man vill testa, hur det ska 
testas och om det överhuvudtaget är mätbart eller kanske rättare sagt kontrollerbart 
samt inte att förglömma vad människan tycker är enklast. Hundarna själva bryr sig 
nada om titlar och eventuell berömmelse. Så där har vi vår början; Vad vill männis-
kan testa för att kunna få sin berömmelse över hundmaterialet och hur svårt ska det 
vara (läs enkelt).

Varje gång det kommer revideringar av regelverk bryter ”tredje världskriget” ut trots 
att vi alla egentligen borde vilja samma sak; Att våra polara raser behåller sin särart 
och rastypiskhet även i framtiden. Vägen mot det målet är det dock riktigt svårt att 
komma överens om!

Meriteringsreglerna bör spegla rasernas ursprung och bevarande. Eftersom världen 
hela tiden utvecklas går det inte att utforma ett prov som täcker allt och som Louis 
Liljedahl i ett flertal intressanta artiklar belyst. Vi är inte ens säkra på vad som är 
ursprunget och vilka egenskaper som uppskattades mest av de olika naturfolken som 
avlade fram de hundtyper som gett upphov till våra fyra polara raser och sedemera 
de rasbeskrivningar som närmar sig ett sekel i ålder. Därför anser jag att mångsidighet 
av drag- och polara egenskaper är något som alla raser borde ha med i sin revidering. 
Alla raser borde alltså göra som samojed! Ha både statiska (maxtid på förutbestämd 
sträcka) och rörliga (konkurrens) prov. Samt med och utan vikter. Då går det att 
samla tillräckligt med material för att kunna utvärdera och föra verklig statistik över 
populationernas utveckling. För problem no1 är inte vilka sorts prov vi kommer 
införa – det är hur många procent av varje års födda valpar som någongång i sitt liv 
kommer ha en sele på sig och därefter hur många promille som kommer till start på 
någon av de prov som finns!

Några egenskaper som rimligtvis alla fyra raser borde ha gemensamt.
• Kommunikation och kunna fungera/arbeta i flock
• Arbetsmoral
• Uthållighet och applicerbar intelligens. (Alltid ha en reserv, alltid orka lite till, 

alltid hitta hem och det inom rimlig tid utefter väder och spårförhållanden. Inte 
ge upp/ta ansvar.)

• Aptit

• Isolerande funktionell päls i alla väder
• Starka tassar
• Sunda vinklar där fram och bakdel korrelerar i harmoniska rörelser

Så med det i åtanke kan vi uppfödare och våra valpköpare slåss bäst vi vill i hur dessa 
gemensamma punkter ska kunna testas, utvärderas men framförallt bevaras! Lycka 
till och som min far brukar säga: Kör mer hund och mindre ”data” så blir det bra!

Slutligen. Tillbaka till frågeställning no1. Hur många procent av populationen kom-
mer någonsin ha sele på sig och hur många kommer någonsin att testas på något av 
de prov som finns? Om Ni läser punkterna med de mentala egenskaperna som våra 
polara hundar bör ha, och aveln bör eftersträva, igen så fundera på om inte även vi 
förare borde ha dessa… Kommunikation, öppenhet och moral är en bra början. Kän-
ner sig folk välkomna i polarhundklubbens gemenskap så kommer de komma till-
baka! Och nästa gång så har deras polarhund haft en sele på sig och de kanske testar 
på våra så högt (lågt?) debatterade meriteringsregler/dragprov. Tänk på det…

Varmt välkomna alla nya och gamla polarhundsägare oavsett vilka meriteringsregler 
vi till sist kommer fram till!

Malin Sundin Grindal
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Vintern börjar gå mot sitt slut även om det i stora 
delar av landet inte varit mycket till vinter. Vi får 
glädjas åt att vi trotts den snöfattiga vintern lycka-
des genomföra Samojedernas vintersamling även i 
år. I denna tidning finner ni som brukligt ett repor-
tage från hela veckan. En helt fantastiskt trevlig vin-
tersamling hade vi, stort tack till alla som kom och 
bidrog. 

Vi har i skrivande stund börjat knyta ihop säcken 
i en del av de större projekten vi arbetat med un-
der lång tid. RAS som varit ett pågående arbete 
med stora möjligheter för alla medlemmar att vara 
delaktiga och påverka har gått mot sitt slut, slut-
justeringen är klar efter remisstidens utgång och nu 
inskickat till SKK för granskning. Djupare beskriv-
ning om arbetet med RAS finner ni på vår hemsida. 
Meriteringsreglerna är också ett arbete som i skri-
vande stund ligger ute på remiss och även där har 
alla medlemmar haft stora möjligheter att inkom-
ma med sina åsikter och idéer. Arbetsgruppen har 
jobbat öppet, transparant och involverat medlem-
marna i processen redan från början. För en djupare 
beskrivning om detta arbete hänvisar vi också till 
det diskussionsmaterial som ligger ute på hemsidan 
där alla enkätsvar och åsikter som inkommit från 
er medlemmar redovisas, samt redovisas hur arbets-
gruppen gjort frö att försöka lösa in så mycket som 
möjlighet. Dock som vi sagt tidigare spretar åsik-
terna i klubben rejält varför vi har försökt hitta en 
bra kompromisslösning vilket vi tror är mest demo-
kratiskt. 

Ett annat stort arbete som pågått detta år är att se 
över klimatet i klubben och skapa god anda där alla 
får vara med och känner att de blir respekterade 
även när åsikterna går isär. Vi har lyft på locket och 
tagit upp diskussionerna som legat och grott, vi har 
skapat ett samarbete med SKK föreningskommittén 
som även stöttar rasklubben med idéer och tips hur 
vi skall bygga en ännu bättre dynamik i klubben. 
Årets vintervecka är ett bra exempel på hur detta ar-
bete fallit bra ut då vi fick ett fantastiskt fint klimat 
under hela veckan, många medlemmar kom och på-

talade att det var den trevligaste vinterveckan på många år så nu blickar vi framåt och 
hoppas på att gå vidare i samma spår.  

Under uppfödarmötet vid vinterveckan så kom diskussionen upp om vad som gör att 
nya vill komma och pröva sina hundar. Här ett citat ur protokollet från mötet som 
är beaktansvärt: ”Oro fanns att vissa nybörjare blir rädda att starta på grund av att 
de tycker det är svårt att lyckas. Denna diskussion gick sedan över i hur man anser 
att uppfödaren bör agera mot sina valpköpare för att förmedla rätt bild av verksam-
heten. Som uppfödare har man ett jättestort ansvar i att tala om för sina valpköpare 
hur trevligt och bra samojedernas vintervecka är, hur kul det är att pröva att vara med 
och kunna låna utrustning, fråga och lära sig av hur andra gör, m.m. Viktigt att vi 
inte sprider idén om att detta är omöjligt att klara eller att det bara är för eliten, gör 
vi det så kommer folk inte våga komma och pröva att vara med eller skapa en positiv 
bild av provverksamheten. Viktigt att vi får nybörjare att få en bild av hur kul det är 
att bara vara med och pröva att stå på startlinjen och hjälpa dem att skapa en vision 
om hur de skall jobba för att framledes komma vidare i sin utveckling. Sprider vi en 
positiv glädje och anda i att hålla på med detta kommer vi få fler enhundsägare att 
tycka att det är kul att börja brinna för att fortsätta försöka. Kraven i meriteringsreg-
lerna skall vara något att jobba mot, inte något man skall förvänta sig att lyckas med 
första gången. Viktigt att alla uppfödare ger en positiv bild av vår verksamhet till sina 
valpköpare och inte skrämmer upp dem och påstår att det är ouppnåeligt. Viktigt att 
också förmedla ett positivt budskap om vikten av att utvärdera avelsresultatet genom 
att pröva sina hundar i konkurrens mot övriga i rasen för att på detta sätt värna om 
de bruksegenskaper rasstandarden frågar efter”. Protokollet finns i sin helhet på ras-
klubbens hemsida.  

Ur samma mötesprotokoll framgår det också att mötet diskuterade innebörden i stad-
garna vad gäller ”bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper”, vilket ledde 
fram till en relativ enighet kring att det rasspecifika är det som gör rasen unik och att 
den fungerar som en polar brukshund (släd-/draghund). Mötet diskuterade ordvalet 
”utveckla” och kom fram till att det mer handlar om att bevara och återskapa om vi 
tappat de ursprungliga egenskaperna för en arbetande polarhund.  Mötet diskuterade 
kring rasklubbens uppgift och landade i att Rasklubben skall jobba med det specifika 
hos rasen. Det vill säga att det är en arbetande slädhund som har sina polara egenska-
per väl bevarade, detta i linje med rasens standard.  

Önskar er alla en fantastisk vår och hoppas ni hinner njuta lite av nån härlig fjälltur med 
era hundar eller annan trevlig aktivitet som passar våra polarhundar. 
 

Med vänlig hälsning: Camilla Nyström, ordförande SPHK Samojed. 
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SAMOJEDHELG I SKÅNE 19-20 september 2020
I Degeberga Stugby, Degeberga sydöst om Kristianstad i Skåne.

För stugbokning gå in på stugbyns hemsida: www.degebergastugby.se/
Finns även campingplats med tillgång till el både för vagnar, husbilar och tält.

Lördag

för de som vill hittar vi på aktiviteter med hund.
Finns möjlighet till körning i kuperad terräng i närheten av stugbyn, förra året 

körde vi med både fyrhjuling och kickbike.

På lördagskvällen ordnar några eldsjälar mat till självkostnadspris. Vi håller till 
i samlingslokalen som finns i stugbyn.

Söndag

Officiell utställning för samojed Domare: Tenna Bihlet, Danmark.
Sista anmälningsdag till utställningen är den 1 september

anmälan ska göras på SKK:s tävlingsanmälan till:

Christina Bjerstedt-Ohlsson Färlövsvägen 98-29, 291 93 Önnestad
eller via e-post christina@swedsams.se

Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller per te-
lefon 0709-367188 Nummerlappar och PM kommer endast att skickas ut via 

mail, kan ni inte skriva ut så fixar vi nummerlappen på plats.

Anmälningsavgifter

Inbetalas till SPHK-samojeds pg 23 83 54-5
Valpklass 4-6, 6-9 mån 230 kr
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass 380 kr
Veteranklass > 8 år 300 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 230 kr (de klasser som kostar 380 kr)

Ideer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt.

Priset för annons i katalogen = skänk ett pris för 300 kr eller 
betala motsvarande belopp.

VÄL MÖTT!

SAMOJEDERNAS VINTERSAMLING 2020
Text: Camilla Nyström, Elisa Perkiö, Helen Werner

Foto: Helen Werner, Camilla Nyström, Wilma Måsan
Sammanställt av: Camilla Nyström

7-dygn i samojedhundens tecken. För 20 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 vinter-
samling har vuxit under åren och blivit ett 
välkänt arrangemang som inte bara lock-
ar svenska besökare. Många både riktigt 
långväga och mer kortväga utländska be-
sökare kommer varje år. Många av våra 
nordiska länder brukar vara represen-
terade, likväl som ett stort antal länder 
nerifrån Europa och vissa år har vi fått 

än mer långväga besökare från exempel-
vis Ryssland och USA. Arrangemanget 
sträcker sig från torsdag till onsdag och 
är fylld med en mängd trevliga aktivite-
ter och tävlingar som passar rasen. Den 
stora rasspecialen i år hölls på fredagen 
under samojedernas vintervecka. Lörda-
gen och söndagen ägnades åt Nordiskt 
Mästerskap i drag för samojeder samt 
också ett dragprov 60 under tisdagen och 
onsdagen. Under veckan fanns även möj-
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Ovan: I början av veckan samlades många medlemmar på pizzerian där det dukades långbord och alla 
umgicks med alla, skrattade och hade trevligt.

lighet för dragprov 10, lite skojtävlingar, 
bankett-middag med prisutdelning från 
dagtävlinen och årets-hundar, uppfö-
darmöte, mm. Så en fullspäckad vecka 
väntade som vanligt. Kompletta resultat-
listor hittar ni på rasklubbens hemsida. 
2020 har varit ett år kantat av snöbrist i 
stora delar av landet vilket även vi drab-
bades av. Trotts detta lyckades vi tack 
vara drivkraftiga funktionärer och sty-
relse hitta andra möjligheter i närområ-
det där vi kunde genomföra våra prov. 
I år tackar vi alla inblandade från gävle-
dala som hjälpte oss med spår, sladdning 
och skyltning av spåren i koppången så vi 
kunde vara där. 

Det är trångt på parkeringen vid kopp-
ången hundstuga men tack vare den pos-
sitiva andan som i år la sig över arrang-
emanget och ett fint sammarbete mellan 
förarna och arrangörerna så lyckades vi 
samåka och hitta plats till alla vid par-
keringen. 

Rasklubben har jobbat hårt för att skapa 
en god och fin kamratlig stämning, vil-
ket vi verkligen fick uppleva under årets 
arrangemang. Veckan kantades av glädje 
och positiv anda och samtliga på plats 
uttryckte upprepade gånger hur trevlig 
årets vintersamling var. Många medlem-
mar tackade styrelsen för att de valt att 
förlägga årsmötet avskilt från vinterveck-
an då det gav ett positivt resultat och my-
sig stämning där alla trivdes tillsammans. 

Ovan: Samåkning och god samordning på den 
knappa parkeringsytan vid koppången hundstuga. 
Sammarbete när det är som bäst. 

I mitten till höger: Spannen gör sig redo till start, 
alla ställer upp i rätt ordningsföljd så det skall gå så 
smidigt som möjligt för var och en att komma fram 
till startlinjen i rätt tid. 

Till höger: Skoter och sladd redo att köra strax 
innan start och trycka spåren en sista gång. 
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UTSTÄLLNING
(text: Helen Werner)

 
48 st hundar var anmälda (11 valpar, 18 hanar och 19 tikar)till årets 
utställning för domare Arvid Göransson. Först ut var valpar och bästa 
valp blev Moyasas Vira-Cobalt äg Elisabeth Derenkow Schelin. 

Sedan var det dags för de vuxna hundar-
na och först ut var hanarna i unghunds-
klassen, där  också hittade BIM-hunden 
Bielkersmils Zerak of Frej vann, äg; Ma-
deleiene Abrahamsson.

3 st hanar hanar gjorde upp i bruksklas-
sen där Lejonbols Ford Thunderbird vann 
äg; Alva Wester. 

Nästa klass var öppenklassen med 4 st 
hundar och vann gjorde Plogens La Laca-
tus av Tundra äg; Helene Werner. 1 hane 
i championklass deltog och det var Biel-
kersmils Igor of Zouroff äg; Madeleiene 

Abrahamsson. I veteranklassen med 2 
deltagare vann Bielkersmils Fantastic Frej 
of Nallo äg; Madeleiene Abrahamsson 
 
Bästa hane:
1 - Bielkersmils Zerak of Frej
2 - Plogens La Lacatus av Tundra
3 - Bielkersmils Igor of Zouroff
4 - Bielkersmils Fantastic Frej of Nallo

1 st  juniortik Samochas Taima of Kaaice 
äg Karin Lundwall. Unghundsklassen 
med 4 st anmälda hittade vi också dagens 
BIR-hund Swedsam’s Love Is In The Air 
äg; Christina Bjerstedt-Ohlsson.

Bland tikarna i bruksklass (4 st) vann 
White Unicorn’s Hon Vill Ha Puls äg; 
Ann-Christine Laursen. Öppenklass ti-
kar med 5 st deltagande hundar vanns 
av Plogens Keep Her Pleezed äg; Helene 
Larsson.  

Bland veterantikarnas 3 deltagare seg-
rade Kvarnlyckans Castanea äg; Helene 
Larsson som också blev BIR-veteran.

Bästa tik:
1 - Swedsam’s Love Is In The Air
2 - Plogens Keep Her Pleezed
3 – Snötrollens Zima Qluri
4 - White Unicorn’s Hon Vill Ha Puls

BIR & BIM:  Swedsam’s Love Is In The 
Air & Bielkersmils Zerak of Frej
BIR & BIM-valp: Moyasas Vira-Cobalt 
& Moyasas Equa-Reseda
BIR-junior: Samochas Taima of Kaaice
BIR & BIM-unghund: Swedsam’s Love Is 
In The Air & Bielkersmils Zerak of Frej
BIR & BIM -bruks: Bielkersmils Igor of 
Zoroff & White Unicorn’s Hon Vill Ha 
Puls
BIR & BIM -öppen: Plogens La Lacatus 
av Tundra & Plogens Keep Her Pleezed
BIR-champion: Bielkersmils Igor of Zou-
roff
BIR & BIM - veteran: Kvarnlyckans Cas-
tanea & Bielkersmils Fantastic Frej of 
Nallo

Ovan: BIR o BIM valp. 

Till höger nederst och mitten: Som bruk-
ligt serverades kolbulle i samband med 
utställningen. 
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NORDISKA MÄSTERSKAPEN, DP20+
Text: Elisa Perkiö

Snö var en bristvara på samojedernas vintersamling. Banor som var kla-
ra, töade bort. Vi fick lov att flytta våra meriteringar/tävlingar till Kopp-
ången. Där fanns det snö och banor. 

Förarmöten: Som brukligt hölls förarmöten inför respektive prov i polarhundsanda 
utomhus i skenet av gatlyktor. 

Parkeringen på koppången har blivit 
större men vi behövde hjälpas åt. Vi 
packade ihop oss i bilar och släp, tillsam-
mans fixade vi det! Koppången bjöd på 
snö och blåst från alla väderstreck. Både 
förare och hundar blåste av spåren. Men 
vi fick även sol. På dp 20 hade 7 st 6 
spann anmält sig. 6 kom till start. Först 
i mål kom Line Buan, på 2a plats Linda 

Almqvist och några min senare Ankie 
Laursen. I 4 spanns klassen. Var det 10 
st anmälda,8 kom till start. Först i mål 
kom Michael Berglöf, på hedrade 2 plats 
Fredrik Peteri, och 3a blev Katja Gross. 
I pulkaklassen var det tre anmälda, seg-
rade gjorde Jonathan Andersson följt av 
Dan Palmblad och Moia Karlsson. 

Ovan: Varje år erbjuder rasklubben också motionsklass för dem som vill pröva på att 
starta och vara en del av tävlingskänslan men vill ta det i sin egen takt utan konkur-
rens eller meritering. Här ovan ses en motionär som startade med två hundar på lina. 
I denna klass är alla välkomna oavsett om man vill köra på skidor, släde eller vilket 
antal hundar man vill starta med. Denna klass är blir lite av en inkörsport för nybör-
jaren samt en klass för alla som bara vill vara med och köra. 
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NORDISKA MÄSTERSKAPEN, DP60
(text: Elisa Perkiö)

Dp 60 var planerat att startar i skymning, och målgång i mörker, där man 
brukar välkomnas av marschaller och lyktor. 

Men årets upplaga fick ändras pga väd-
ret, det blåste och drevade mycket på my-
rarna bedömde arrangörsstaben att det inte 
var säkert att släppa ut ekipagen i mörker 
varför starten tidigarelades. Därför blev det 
körning i dagsljus i år. Här var 10 spann an-
mälda 8 kom till start. Här var Fredrik Peteri 
först i mål. Michael Berglöf tog 2a-platsen 
och 3a kom Line Buan.

Tack till alla som deltagit,tack alla förare 
som visat gott uppförande i och utanför 
spår. Och sist men inte minst. Tack till 
alla funktionärer som ställer upp och gör 
detta möjligt. Utan er skulle detta inte gå!
Och ett extra tack till Gösta Karlberg 
och Malin Sundin för allt ni gjort med 
banorna de dagar vi var där. 

MUSHER BANQUET 
 
Som en återkommande tradition samla-
des vi för en gemensam middag under 
söndagkvällen med prisutdelning  efter 
helgens dragtävlingar + utnämningar av 

årsbästahundarna samt utdelning av ro-
setter till det hedersamma priset och ti-
teln svensk polarhundschampion. 
 



AVSLUTNINGSVIS 

Vi vill säga ett stort tak till alla er som 
kom tillsammans med era fina hundar 

och bjöd till många skratt och positiv 
anda. 

Ovan: BIR o BIM.
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Hej alla medlemmar!

Det är första gången jag får äran att skriva denna 
ledare, en uppgift som jag länge om sanningen ska 
fram dragit mig för att göra. Vad skriver man egent-
ligen i en kolumn som denna? Vad vill ni medlem-
mar läsa om här egentligen? Detta har jag funde-
rat på ett tag. Ofta läser man om väder, om läget 
i allmänhet, allmänna uppmaningar om allt mellan 
himmel och jord. Jag läser förra numret av polar-
hunden för att inhämta inspiration. Där läser jag 
rader från redaktören, där hon i sin text ställer en 
fråga till vad distrikten och rasklubbarna gör för sina 
medlemmar. Denna fråga kommer från en besviken 
redaktör som inte fått särskilt mycket material att 
fylla förra tidningens nummer med. Jag bestämmer 
mig för att jag tar tillfället i akt att försöka besvara 
redaktörens fråga. 

Jag kan bara tala utifrån mitt sätt att se på detta. 
Vad jag med säkerhet vet är att under det datumet 
när presstoppet var förra gången var vi i styrelsen 
mitt uppe i att förbereda samtliga handlingar till det 
gemensamma årsmötet, samt förbereda malamute-
klubbens vinterträff som hölls vecka sex. Sanningen 
är den att vi är precis som alla andra styrelser är un-
derbemannade, vi är samma få människor som ska 
hålla i samtliga aktiviteter som vi har under året. 

Bild från meriteringarna i Lillholmsjö. [Foto: Jimmy Ekholm]

Tro mig när jag säger att flertalet ideella timmar läggs ner vecka ut och vecka in på 
aktiviteter som jag tror gynnar våra medlemmar. Jag hänvisar till verksamhetsberät-
telsen och verksamhetsplanen som går att läsa på vår hemsida.

Naturligtvis i de bästa av världar ska vi i styrelsen som fått detta ärofyllda uppdrag, 
inte missa att skicka in material till Polarhunden, jag ber om ursäkt för det. Men 
denna gång är det den mänskliga faktorn och brist på tid som är orsaken till detta. Vi 
gör vårt bästa, och ibland är det inte tillräckligt.

Det är tredje året för mig som jag har ett uppdrag i styrelsen, och det är ofta vi som 
styrelse får ta emot kritik från olika håll. Oftast rinner det av mig och jag har för 
länge sedan insett att det visst ingår i många av mina roller som jag har både i yrkesliv 
samt i privatlivet. Men ibland rinner saker inte av mig och då vill jag förklara mig.

Jag fick för en tid sen en fråga som jag gått och grunnat på en tid. Varför tar du på 
dig ett uppdrag som uppenbarligen ingen vill ha och får utstå mycket kritik för? Vad 
ger det dig och vad driver dig? 

Denna vintersäsong har varit den konstigaste jag upplevt. Jag bor i Norra delen av 
Sverige men har inte så länge jag kan minnas haft en så snöfattig vinter. Tävlingar har 
fått ställas in på grund av detta och nu i dagarna ställdes ytterligare evenemang in på 
grund av Coronaviruset som just nu drar fram som en löpeld genom världen. Väldigt 
oroande med detta fruktansvärda virus, något annat vore en underdrift. Världen är i 
skrivande stund på väg in en minst sagt kaosartad situation, det är lätt att själv drab-
bas av panik. 

Jag väljer idag att inte drabbas av någon panik ännu, jag går istället ut till mina fyr-
benta vänner. Och hos dem hittar jag ofta svaret på många frågor. Vissa kan säkert 
tycka att jag romantiserar vår relation, men genom den energi de ger mig, tro det eller 
ej, ger svar på många av mina frågor. Skattar mig lycklig över den lycka de ger mig 
genom bara sin närvaro. 

All gemenskap via dem jag genom åren fått, all frisk luft, alla timmar i skidspåren, 
alla härliga människor jag träffat och lärt känna, flertalet nya vänner jag fått via dem. 
Och det är på grund av dem, mina älskade hundar, som jag vill (så länge jag har för-
troendet) fortsätta arbeta med att förvalta denna underbara ras.

Hoppas ni medlemmar vill vara med, nybörjare som elit, en eller flerhundsägare, oav-
sett har vi något gemensamt som förenar oss nämligen, hundarna.

Många varma kramar
Therese Zetterlund Ivefors, sekreterare 
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Malamuteklubbens vinterträff
Under vecka sex hölls traditionsenligt malamuteklubbens årliga malamutevecka, det-
ta året med nya namnet Vinterträffen. I år hölls veckan i ”hundmeckat” Lillholmsjö. 
Ett trettiotal medlemmar deltog under denna vecka. Veckan innehöll trevlig social 
samvaro, hundkörning, meriteringar på DP10 och DP60, Grönt kort-kurs med till-
hörande motionslopp, årsmöte, god mat och mycket skratt.

Vinterträffen vecka sex är den vecka som erbjuder massor av möjligheter för nya 
medlemmar att introduceras i sporten. Mycket glädjande att se många nya ansikten 
och ännu mer glädjande att få möjligheten att erbjuda Grönt kort-kurs med tillhö-
rande motionslopp för dessa nya medlemmar som deltog under veckan. Jag citerar 
domare Alf Hallén som uttryckte sig efter genomfört motionslopp ”superduktiga mo-
tionärer hoppas de börjar tävla”. En deltagare beskriver i en egen artikel sina egna 
upplevelser av detta motionslopp. 

Vi i styrelsen vill tacka Eva Persson som i helt egen regi arrangerade denna vecka. En 
medlem utbrast under veckan, hur orkar Eva alltid vara så glad? Av Eva möts man 
alltid av ett skratt och en hjälpande hand. Tack igen Eva, du är en pärla!

Therese genom styrelsen.

Under fredagseftermiddagen på vinterveckan så samlades ett gäng nybörjar-mushers 
för att gå en Grönt kort-kurs som domaren Alf snabbt kunde sätta ihop efter att ett 
stort intresse hade visat sig under veckan bland oss. Ett gäng på 7 deltagare som i 
framtiden är intresserade av att tävla och meritera sina hundar. Teorin var väldigt 
lärorik allt från olika skyltar i spåren, utrustning, hur man beter sig på tävling/meri-
tering och mycket mer! 

På lördagen gick starten för motionsloppet. Alla som gått teorin startade (samt några 
fler. Det var en jätterolig start. Det blev för många av oss första starten vi gjort. Det 
var både spännande och nervöst. Väl ute i spåret var det riktigt roligt. Jag själv ham-
nade i tempo med 2 andra där vi kunde lägga tid på att träna säkra roliga omkör-
ningar vilket var väldigt givande och roligt.  

Det var en innehållsrik kurs och väldigt roligt att starta motionslopp och bli klar med 
grönt kort. Vi lärde oss oerhört mycket och är otroligt tacksamma för att Alf kunde 
sätta ihop en kurs under veckan. Så ett stort tack till dig Alf Hallén för att du fixade 
detta för oss.

Ida Pettersson

Kommande evenemang 2020

• 1–3/5 genomförs styrelsens arbetshelg, årets verksamhetsplan diskuteras. Vill 
du som medlem komma med någon synpunkt eller förslag på förbättring tar 
styrelsen tacksam emot bidrag.

• Träff med barmarksdrag, månadsskiftet september och oktober beroende på 
jaktuppehåll. Plats inte bestämt ännu. 

• Malamutespecialen i Orsa 30/10–1/11, utställning med domare Frank Chris-
tiansen, rasmästerskap på barmark, medlemsmöte med middag.
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Meriteringarna i Hamra. [Foto: Lennart Andersson]

Hej!

Denna säsong går nog till historien med inställda ar-
rangemang! Under hösten tog vi beslut om att ställa 
in vår rasspecial p.g.a. den sjukdom som for runt 
bland hundar, sen kom en vinter som började med is 
och halka med lite snö på många håll landet vilket 
gjorde att vi fick flytta fram vår vinterträff i Hamra. 
Sen har världen hamnat i coronavirus så i skrivande 
stund är allt inställt vad gäller arrangemang både 
med och utan hundar. För vår del så innebar detta att 
vår 100+ meritering tillsammans med Beaver Trap Trail 
blev avbokad men vi har en plan för samarbete inför 
nästa år.

Hur som helst så får vi ladda för en ny säsong, mer 
tid kommer hela tiden!

För rasklubben så är det viktigt at få in era synpunk-
ter då det gäller förslaget som ligger ute angående 
översynen av meriteringsregler, hör av er till oss!!

Vi kommer att fortsätta arbetet med meriteringsreg-
lerna under året. Vi har börjat planera för en höst-
träff och givetvis så ska vi vara klar med förslag till 
meriteringar inför SPHK-möte i augusti.

Vid vårt årsmöte i Hamra så fick vi hälsa Karin 
Olsson välkommen till styrelsen. Rasklubben för grön-
landshund har en styrelse som är fulltalig där alla hjälps 
åt och jag är väldigt glad och tacksam för att få vara 
delaktig i styrelsearbetet.

Hälsningar Helén

Meriteringarna i Hamra

Kort om arrangemanget kan sägas att det 
krävdes en hel del snöskottning för att 
kunna genomföra det och att vädret un-
der de tre dagarna var mycket omväxlan-
de. Fredag och söndag en härlig sol från 
en blå himmel medan lördagen bjöd på 
ett väder som var så uselt så att det bara 
kan bli bättre. Eller vad sägs om plusgra-
der, blåst, regn som övergick i blötsnö 
som övergick i regn!

Det bästa under helgen var deltagarna! 
Trots de stundtals bristfälliga banorna, 
trots det extremt dåliga vädret under 
lördagen där förarna så ut som dränkta 
katter när de kom i mål, så var det idel 
god stämning och när vi under lördagsef-
termiddagen antydde att vi kanske skulle 
sälla in söndagens Dp10 på grund av 
vädret, blev det snabbt protester (någon 
hade redan kollat väderprognosen som 
sa att det skulle frysa till under natten) 
från de som tänkte köra, så så fick det 
bli. Söndagen bjöd på sol, blå himmel 

och blank skridskois de sista 1,5 kilome-
trarna in till mål.

Ett stort tack till alla deltagare. Det är så-
dan som ni som gör det roligt att arbeta 
ideellt och fixa arrangemang av olika ty-
per!

Lennart Andersson

Resultat, se hemsidan

Polarhunden 2/2020   5958   Polarhunden 2/2020



Tid 
(hh:mm:ss)

1 Hanna Lindblom GRL 00:38:36
2 Henrik Lövgren GRL 00:43:17
3 Andreas Sannerman GRL 00:46:53
4 Lovisa Wanhatalo SAM 00:59:12
5 Elina Wanhatalo SAM DNF

Tid 
(hh:mm:ss)

1 Melissa Hermans GRL 00:47:27
2 Johan Stånggren SAM 00:55:41
3 Madeleine Abrahamsson SAM 00:59:34
4 Isabell Karlsson Rydell SAM 01:01:40
5 Lena Tano GRL 01:03:19
7 Jacqueline Barendregt GRL 01:18:28

Tid 
(hh:mm:ss)

1 Karin Olsson GRL 01:05:47
1/ AM Alaskan malamute
    GRL Grönlandshund
    SAM Samojedhund

Släde AM, GRL & SAM

Plac. Namn Ras1/

Motionsklass

Plac. Namn Ras1/

Grönlandslöpet 10 km, Hamra 23 februari 2020 

Resultat Dp10 

Pulka AM, GRL & SAM

Plac. Namn Ras1/

Menllantid Tid dag 1 Menllantid Tid dag 2
(hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss)

1 Hanna Lindblom GRL 01:07 02:09:30 01:03 02:13:35 04:23:05
2 Sofia Wallin GRL 01:11 02:31:57 01:26 02:56:01 05:27:58
3 Sara Jonsson SAM 01:15 02:40:12 01:24 03:00:49 05:41:01
4 Henrik Lövgren GRL 01:16 02:43:53 01:36 03:07:02 05:50:55
5 Gösta Karlberg GRL DNF DNF DNS DNS DNF

Menllantid Tid dag 1 Menllantid Tid dag 2
(hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss)

1 Amanda Wikner GRL 01:05 02:21:56 01:12 02:25:39 04:47:35
2 Tine Solbakk GRL 01:04 02:20:41 01:15 02:29:32 04:50:13
3 Melissa Hermans GRL 01:05 02:25:52 01:15 02:29:44 04:55:36
4 Henrik Emauelsson AM 01:17 02:38:43 01:27 02:48:42 05:27:25
5 Mikael Nordanlid AM & GRL 01:14 02:36:04 01:33 03:08:43 05:44:47 */
6 Patrik Sundqvist AM 01:21 03:01:48 02:06 04:12:23 07:14:11

Menllantid Tid dag 1 Menllantid Tid dag 2
(hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss)

1 Michael Berglöf SAM 01:01 02:23:27 01:15 02:35:19 04:58:46
2 Diana Karlsson SAM 01:13 02:37:51 01:36 03:14:20 05:52:11
3 Ann-Christine Laursen SAM 01:26 02:50:35 01:34 03:04:08 05:54:43
4 Madeleine Abrahamsson SAM 01:22 02:47:32 01:34 03:12:40 06:00:12
5 Lovisa Wanhatalo SAM 01:27 02:58:25 01:36 03:08:42 06:07:07
6 Elisa Perkiö SAM 01:35 03:18:47 01:33 03:06:27 06:25:14
7 Fredrik Petri SAM DNS DNS DNS DNS DNS

*/ Tidstillägg med 6 min enligt §15:4 IFSS (för sen start)

Plac. Namn Ras

Släde SAM
Total tid

Plac. Namn Ras

Släde 6-spann, AM & GRL
Total tid

Grönlandshundsmeriten 2 x 30 km, Hamra 21 - 22 februari 2020
Resultat - Dp 60

Plac. Namn Ras

Pulka AM, GRL & SAM
Total tid
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Vinterträffen Hamra 2020

Årets vinterträff innebar många funde-
ringar då snön lös med sin frånvaro. Ef-
ter beslut att flytta träffen till helgen v8 
så var vi alla full av entusiasm. Vinter-
träffen blev en jättetrevlig helg som bjöd 
oss på alla väder från fin vinterkänsla till 
vårvindar och vatten kring fötterna. Jag 
ska i ärlighetens namn erkänna att när 
alla kommit i mål på DP 60:n så var jag 
ganska säker på att ingen hade lust att 
köra en Dp 10 på söndagen men dessa 
fantastiska polarhundsmänniskor har en 
tåga. Det gick inte lång stund så kom för-
sta frågan: visst kör vi i morgon?

Det blev en helg med fina resultat, trev-
lig middag med bildvisning och prat om 
fjällturer så ett stort tack till alla som va-
rit inblandad i förberedelser för helgen 
och alla ni som kom, nu laddar vi för 
nästa år.
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Siberian husky

På grund av att årets årsmöte hade för få deltagare 
för att ta beslut, kallar rasklubben nu till nytt års-
möte! Är DU intresserad av att engagera dig i ras-
klubben? Vi söker några nya förmågor till styrelsen! 
Hör av dig till valberedare Kim Jensen på wolf-
printz@hotmail.se för att anmäla ditt intresse.

Årsmötet blir i Vaggeryd den 25 april i samband med 
SPHK´s utställning.

Varmt välkomna!

Zebulon Hult Grindal (3,5år) med morfar Erik Sundin med  
Kraka och Mitch. [Foto: Hilde Pentenga]

En
 u

nd
er

ba
r 

tu
r 

i e
ft

er
m

id
da

gs
ol

en
 p

å 
fin

a 
sp

år
 i 

Li
llh

ol
m

sj
ö.

 [F
ot

o:
 Jo

se
fin

 A
nd

er
ss

on
]

64   Polarhunden 2/2020



Läs mer och beställ en gratis katalog på 
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50

Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker 

Christina Nisula/samoyedadventure.blogspot.comChristina Nisula/samoyedadventure.blogspot.com

keron gt
Ett väldigt starkt, mångsidigt och rymligt fyrasäsongerstält i vår 
Black Label-serie. Perfekt året om för äventyr med mycket 
utrustning. Finns som 3- och 4-personerstält.

När du väljer tält – gör ett klokt val.

A20-PolarhundenSE-Whole-Asst-144x146_1.indd   1A20-PolarhundenSE-Whole-Asst-144x146_1.indd   1 3/10/20   10:523/10/20   10:52

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: 

POLARHUNDEN
Sara Mårtensson
Skyttesstigen 7 
831 39 Östersund

Posttidning   B


