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POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben. 
Tidningen skall i första hand vara en informationskälla med rapportering om kommande 
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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.
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Mia Karacs,  Heden 1,   777 94 Söderbärke
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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 
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
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 070-56 11 516 
 542 91 Torsö 
Sekreterare:  Emma Månsson sekreterare@sphk.se
 Splintvägen 6   073 421 97 11
 831 72 Östersund 
Vice ordförande Petra Dalenklint petra.dalenklint@gmail.com
 Hjälstavägen 1 070 273 75 42
 749 62 Örsundsbro 
Ekonomiansvarig Helene Ouchterlony frankochhelene@telia.com
 Hanstaviksvägen 15  08-570 275 65
 134 61 Ingarö 070-334 65 39  

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Elisabeth Lönnberg 0911-100 91, 070-587 32 66
Nedre Norra:  Alf Hallén  070-216 75 88
Mälardalen: Petra Dalenklint 070-273 75 42
Södra:  Sverker Björk 070-563 30 40
Västra:  Rose-Marie Eklund 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson 0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Michelle Ohlsson 0738-41 82 49
 Skogvaktarvägen 15 
 830 05 Järpen michelle@hundsteg.se
Grönlandshund: Helén Söderström 0921-651 31
 Hedsvedjevägen 30 076-14 65 131
 961 44 Boden hedsvedjan@hotmail.com
Samojed: 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

Tävlingsekr.: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com 
 Syrenstorpsvägen 20 0647-104 60
 830 05 Järpen 073-063 80 99
Utställningsekr.:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1 013- 583 73
 585 99 Linköping 
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Jag lovade i förra numret att ta detta med bilder 
till tidningen. Jag är jätteglad över all material 
NI medlemma skickar in. Vi har, som jag har sagt 
tidigare, ett av de bästa medlemstidningarna när 
det gäller hundar. Få klubbar får ihop en tidning 
5 ggr per år med så oerhört mycket rolig läsning. 
Detta ska vi vara jättestolta över :-)

Nu till problemet ”bilder”. 
En digital bild byggs upp av ett rutnät av små 
fyrkantiga färgrutor – pixlar. En vanlig digitalka-
mera kan ge bilder som byggs upp av miljontals 
pixlar. 4–10 megapixlar (miljoner pixlar) är inte 
ovanligt.

Om bilden ska kunna tryckas med god kvalitet 
behövs det 120 sådana pixlar per centimeter bild. 
Ofta pratar man om att bilder ska ha en upplösning 
av 300 dpi (dots per inch/bildpunkter per tum). Det 
innebär 300 pixlar per tum = 120 pixlar/cm.

Det är inte omöjligt att trycka en bild med för 
få pixlar, men det finns en gräns för vad läsaren 
upplever som acceptabel kvalitet. Vi har nog alla 
sett bilder och diagram med suddig text och flam-
miga ytor i tryck.

Kontrollera bildens storlek
För att kontrollera antalet pixlar i en bild kan 
du högerklicka på filen för att få mer informa-
tion om den. I senare Windowsversioner väljer 
du Egenskaper>Information. Då får du fram an-
talet pixlar (bildpunkter) i bilden, och får även 
information om bildens upplösning. I Mac hö-
gerklickar du på filen och väljer Visa info.

Hur stor blir bilden i tryck? Några exempel:
• Bilden är 200 pixlar bred och 140 pixlar hög. 

Det innebär att bilden i tryck blir 1,7 centime-
ter bred (dela breddens 200 pixlar med 120) 
och 1,1 cm hög (dela höjdens pixlar med 120).

• Bilden är 600 pixlar bred. Det innebär att bil-
den i tryck blir 5 centimeter bred.  

Forts. sid. 10

Night trail Back to Black.
[Foto: Boel Malmström]

Omslagsfoto:  Våren är här!
[Foto: Donald Eriksson]
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här:
Ring SKK 08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre 10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli medlen 
i SPHK och vilken ras du har. SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver och det blir färre 
fel. SKK skickar dig ett inbetalningskort och du blir medlem så snart du har betalt.

ELLER 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 ej att ändra din adress om du flyttar. Snabbast går det om du ringer SKK.

Maria Gustafsson/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Carolyn Bodley/Voullerim, Joakim Beckman/Boden
Nedre Norra
Simon Silverdahl/Åre, Jörn Hauke/Adak, Ida Stensson/Frösön
GävleDala
Mathias Dahlström/Smedjebacken, Bengt Pontén/Falun, Mattias Hult/Orsa, Asinja Holma/
Venjan, Karin Lundvall/Smedjebacken
Mälardalen
Roger Nilsson/Ramnäs, Heidi Nilsson/Ramnäs, Angelica Rauma/Vittinge, Anja Sand-
ström/Uppsala, Emma Sund/Västerås, Inga-Lill Larsson/Knutby
Västra
Pamela Leiding/Trollhättan, Aleksandra Solberg/Kil
Södra
Carolin Karlsson/Onsala, Sandra Krewald/Simrishamn, Louise Marks/Veddige, Louise 
Klein/Löddeköping, Joakim Häggqvist/Eslöv, Emma Eriksson/Tollarp, Tove Blum/Karls-
krona, Maria Svensson/Lagan

Presentation

Som nyvald ordförande i SPHK får jag 
lov att presentera mig. Jag heter Anders 
Hörnlund och bor med min fru på Tor-
sö i Vänern utanför Mariestad.

Vi hade varit utan hund i över ett år och 
funderade på vilken ras vi ville ha. Av 
en slump hamnade vi på SPHK västra 
distriktets höstträff i Tiveden 1999. Vi 
skulle titta på polarhundar för att få en 
uppfattning om de olika raserna. Tive-
den en höstupptakt och samlingsträff 
för de fyra polara raserna med utställ-
ning, terränglöpning med målgång i 
sjön, ”matlagning” eller korvgrillning 
över öppen eld, berättelser, skrönor och 
småprat framåt småtimmarna, en härlig 
blandning av olika människor som re-
presenterade de fyra raserna. Söndagen 
avslutades med ett vagnsrace, än var 
inte kickbiken ”född”. En saknad och 
minnesvärd tid, en introduktion bland 
polarhundar för nya medlemmar.

Resultat, inköp av en siberian husky tik 
som hämtades våren 2000. Året där på 
köptes nästa tik. Sen var det kört, två ti-
kar ytterligare, vi var fast. Den första re-
san på fjället, några km i snö och dimma 
var som en hel expedition, svettig och 
trött lovade jag mig själv att aldrig mer 
vara en belastning för hundarna. 

År 2002 lånade vi ut två tikar till en god 
vän som ville köra Polardistans 300. Då 
för många en expeditionsliknande ”täv

ling” där man skulle klara sig själv, med 
övernattning i det fria. För de flesta var 
planen att övernatta utmed spåret utom 
för en norrman på släde och en tysk i 
nordiskt. De körde ca 150 km i ett svep. 
De visste hur det skulle gå till och de sat-
te ”ribban”, man vinner inga tävlingar 
sovandes. Jag var fast, detta ska jag göra 
och det gjorde jag.

Sen 2004 har vi tävlat i långdistans och 
från 2006 med hundar helt från egen 
avel. Långdistanstävlingar är ett bra sätt 
att pröva hundarnas polara och arbe-
tande egenskaper. Vi tycker att det är 
minst lika viktigt ställa ut hundar för att 
få en bekräftelse av hundarnas exteriör. 
Utöver detta har jag fördjupat mig i 
folkvandringar från Asien mot Nentser-
nas land, en del av samojedgruppen. 
Koryaker, Tjutjer och vandringen över 
det som senare blev Beringssund mot 
Kotzebuesundet och Kobuk där male-
miut folket levde och vidare mot Grön-
land. En vandring som satt sin prägel på 
exteriör, styrka, uthållighet och polara 
egenskaper, var och en i sin miljö. De 
fyra polara raserna har samma ursprung 
och är släkt med varandra. 

Anders Hörnlund  
ordförande 

LEDARSKALLET
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http://www.vastra.sphk.se

Ordförande
José Pérez, Arvika  0709-39 74 43
jose.perez.8207@gmail.com

Ledamot/Vice ordf.
Lena Tano, Trollhättan  070-337 04 38
teamasasaq@hotmail.com

Sekreterare
Emelie Brandt, Lidköping  070-996 14 74
emelie_brandt@hotmail.com

Ledamot/Kassör
Johanna Ternander, Borås  0735-86 37 95
j_ternander@hotmail.com

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

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

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

Utställningsansvarig
Tina Olsson,  076-324 36 22
tinajarkvist@outlook.com

Hej på er vänner

Här med vill jag presentera mig som nya ordförande 
för Sphk västra. Jag vill börja med att tacka vår 
gamla styrelse och samtidigt välkomna alla personer 
som formar den nya styrelsen.

Jose Perez heter jag, är bosatt utanför Arvika där 
bor jag med min fru, mina tre barn i åldrarna 3-8 
och ett antal Siberian Husky. Jag skaffade min 
första Siberian Husky 2006 och har sedan den 
dagen varit frälst i hundrasen. När jag tänker 
tillbaka minns jag att viljan om att få lära mig mer 
om rasen, att få träffa fler människor med samma 
intresse var ganska stor. Vid något tillfälle fick jag 
möjligheten att hjälpa till som funktionär, relativt 
snabbt bekräftades mina känslor om att hundfolket 
eller rättare sagt polarfolket var något jag ville bli 
en del av där jag så småningom såg mig själv som 
polarhundsägare med en egen flock polarhundar att 
vara ledare åt. Men för att komma dit visste jag 
att jag behövde skaffa mig mer kunskaper om rasen 
och engagera mig mer i olika aktiviteter. Det var 
bara att sätta igång. 

Jag försökte i den mån det gick vara med/delta i 
olika evenemang och aktiviteter som uppstod för 
att på så sätt lära mig om hur hundrasen och allt 
runt omkring fungera. Ju mer jag engagerade och 
lärde mig desto mer kom jag till insikten om att jag 

ville börja köra hund. Polarhundsägare hade berättat för mig vid ett flertal tillfällen 
att det fanns en sjukdom som de flesta som skaffat polarhund drabbades av, åååå.. 
Jaaa.....tänkte jag..., jag har drabbats av polarsjukan min dröm om att köra hund 
kommer inte längre vara en dröm utan faktiskt något jag kommer att göra, något jag 
kommer att satsa på. 

Jag skaffa mig en hund, ganska snabbt kom tvåan och kort därpå trean, fyran och 
femman... det är en ytterst smittsam sjukdom, väldigt svår att bli av med... frågan är 
om man vill det?... Just då precis som nu är det i så fall en sjukdom jag med glädje 
lever med en lång tid framöver. Mina hundar, livet som deras flockledare och alla våra 
äventyr tillsammans ger mig så mycket välbefinnande och glädje tillbaka. Jag är glad 
att Marita Åhl introducerade mig till denna underbara ras och polarvärld. 

Med den kunskapen och de erfarenheterna jag hittills fått, kändes det som att jag 
hade möjligheten att dela med mig av det jag lärt mig till andra personer som var 
nya inom rasen. Jag kontaktade den dåvarande styrelsen och fråga om det fanns 
möjlighet att vara kontaktperson för nya medlemmar i västra. Styrelsen gick med på 
att jag tillsammans med Marita Åhl skulle ta hand om alla nya medlemmar i Sphk 
västra. Ganska kort därpå ringer västras ordförande och frågar mig om jag vill vara 
med i valberedningen. Oj!... vad innebär det och vad krävs det av mig? Tänkte jag. 
Från valberedning gick jag efter ca två år till att bli suppleant eftersom jag upplevde 
att jag inte var redo för en mer krävande position. Min tid som suppleant varade inte 
så länge då styrelsen fick problem med att få ihop styrelsen,  åter igen fick jag byta 
position. Denna gången blev jag ledamot, jaha och vad innebär det, då? Tänkte jag...
och blev det ändå.

Vid årets årsmöte diskuterades det om Sphk västras syrelsens framtid, bland annat 
om vilka det var som skulle forma den nya styrelsen. Själv tänkte jag fortsätta som 
ledamot, det var enklast så och jag hade ändå inte hunnit vara det särskilt länge. På 
mötet kommer man fram till att styrelsen inte är fullständig då en ordförande saknas. 
En oförberedd fråga ställs plötsligt till mig; kan inte du tänka dig vara ordförande? 
Hoppsan den var jag inte beredd på, men samtidigt hade jag hört under mötets gång 
att det fanns behov av en ordförande och någonstans inom mig kunde jag kanske 
tänka mig vara ordförande och tackade ja. 

Senaste perioden har jag ägnat en hel del tid åt att sätta ihop en fungerande styrelse, 
det har inte varit lätt då vi haft flera motgångar med avhoppningar av personer ifrån 
styrelsen. Jag tog hjälp av de få som var kvar och tillsammans med dem har vi nu 
återigen lyckats få ihop en stark, motiverad och samarbetsvillig styrka. Som jag 
brukar säga; Skam den som ger sig, inget kan hålla oss tillbaka, tillsammans är vi 
starka. Låt oss och tillsammans med er andra medlemmar göra Sphk västra till det 
bästa distriktet.

Med vänliga hälsningar 
Jose Perez // Ordförande SPHK Västra

Torok från Nairebis och Chinook. [Foto: José Perez]
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Ordförande 
Sverker Björk, 0705-63 30 40
info@lanjas.se

Vice ordförande
Ankie Laursen,  070-855 89 12
ankie.laursen@telia.com

Sekreterare
Catrin Paulsson, 070-834 96 84
paulssonc@hotmail.com

Kassör
Ida Björk, 070-563 30 75
i_bjork@telia.com

Ledamot
Niklas Strumbecker, 076-878 59 33
niklas.strumbecker@gmail.com

Suppleant
Cecilia Almén, 076-345 69 30
cteamalmen@hotmail.com

Suppleant
Markus Christiansen, 073-434 73 47
dionysos_03@hotmail.com

Tävlingskommittén
Andreas Frisk, 072-236 52 61
a_frisk@telia.com, Niklas Strumbecker

Aktivitetskommittén
Markus Christiansen, Cecilia Almén

Ungdomsansvarig
Irene Hansen, 070-836 37 35
pichaq@hotmail.com

www.sphk.se/sodra

Ordförande
Petra Dalenklint, 070-273 75 42

petra.dalenklint@gmail.com

Vice ordf. 
Lars Jämtsved, 073-626 92 84

larsjamtsved@gmail.com

Sekreterare
Jo-Anne Norén, 070-681 33 91

jo_anne_noren@hotmail.com

Kassör
Helene Werner, 070-412 06 83

helene.wrnr@gmail.com

Ledamot
Jeanette Engström, 073-533 81 60

nettis_87@hotmail.com

Suppleant
Anders Ryttinger, 076-813 68 00

aryttinger@gmail.com

Suppleant
Eliza Tiirikainen, 073-673 40 06

blatassens@gmail.com

http://malardalen.sphk.se

Ånnaboda.

Även om information sprids relativt snabbt nu för 
tiden med hjälp av interaktiva forum, mm så vill 
jag börja med att namnge de nya medlemmarna i 
styrelsen för Mälardalens distrikt, Gabriella Nord-
gren Ordförande, Matilda Haglund Ledamot, Eva 
Zandstra Sekreterare. 

Som ny ordförande i Sphk Mälardalen så vill jag 
börja med att tacka för förtroendet. Det känns jätte 
kul och efter ha haft lite sabbatsår, så känner jag att 
energin flödar och har en massa ideer om aktivite-
ter, såsom träningsträffar med omkörningsträning, 
ringträning, kanske barmarkstävling mm. Men 
först och främst så är vi i styrelsen till för er med-
lemmar och vad ni vill med klubben så jag hoppas 
också att ni medlemmar ska komma med förslag 
om aktiviteter som ni vill se i vårt distrikt. 

Därför har vi i styrelsen pratat om att skapa en 
FB grupp för medlemmarna i mälardalen, gruppen 
kommer att vara sluten och endast för de som är 
medlemmar i Sphk mälardalen. 

Vi i styrelsen hoppas kunna fortsätta i den goda 
anda som föregående styrelse vi har många idéer 
för framtida aktiviteter i vårt distrikt och hoppas 
att med lite hjälp av medlemmarna i Mälardalen 
att dessa ska kunna gå att genomföras. Alla med-
lemmar är otroligt viktiga för att kunna genomföra 
aktiviteter ex som midnattsracet, där det behövs 

Ånnaboda.

Polarhundens yngsta läsare?? [Foto: Lene-Maj Willander]
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• Bilden är 2400 pixlar bred. Det innebär att bilden i tryck blir 20 centimeter bred.

Bilder från webben
Bilder från webben ställer ofta till bekymmer om de ska användas i tryck. Även om 
det ser ut som att en bild har bra kvalitet när du tar upp den på din skärm eller skri-
ver ut den på en bra skrivare är det ingen garanti för att den räcker till i tryck. Med 
de fina punkter som används vid tryck på papper kommer bilden att bli väldigt liten, 
kanske bara några centimeter stor. Förstorar man den kommer den att få det typiska 
”pixliga” utseendet.

BIFOGADE bilder
Bilderna skall vara BIFOGADE! Inte infogade i något dokument som Word t.ex. för 
då blir upplösningen alldeles för liten. Jag önskar även att ni skickar bilderna till mig 
och inte bara skickar en länk till en webbsida/galleri där jag ska hämta och välja själv.

Bildtext
Det är jätteviktigt för läsaren och för mig att ni skriver en bildtext till bilden. Kom 
ihåg att börja skriva bildtexten med bildens namn i början så att jag lätt ser vilken 
text hört till vilken bild.

Är det oklarheter? Ring mig!! :-)

Ha kul med era hundar och GLÖM INTE KAMERAN                                    //Mia

många funktionärer. Vi kommer att hålla en grönt kort kurs i sep, se separat inbju-
dan. Vi vill också ordna med barn/ungdomsaktiviteter och under utställningen på 
Missmyra så kommer det att finns aktiviteter för barn och ungdomar. Men vi har 
även pratat om andra träffar och aktiviteter så håll utkik på vår hemsida och på vår 
Facebook sida. Sedermera så kommer vi att öppna upp Facebook gruppen så det blir 
ett levande forum för våra medlemmar, där finns då möjlighet att ex lägga upp om 
man vill ha tränings sällskap eller om man har önskemål på aktiviteter. 

Det är med blandade känslor som jag skriver att våren är här även fast det är skönt 
med sol och värme så trivs nog jag i alla fall bäst i några minus grader helst på en 
släde bakom mina tre arbetande kompisar, men vår och sommar bjuder ju också på 
en del andra aktiviteter som vi kan ägna ihop med våra kompisar som ex klövjning, 
promenader, utställning, simträning, spår mm. Det ger en också möjlighet att hinna 
planera för nästa säsong och under varma svettiga dagar så kan man drömma om ett 
vintertäckt landskap.

Mälardalens distrikt har precis avslutat utställningen i Ånnaboda som utställnings-
kommittén Linda Almqvist, Jeanette Engström och Eva Skullman arrangerat med 
bravur, det var en mycket skön dag med sol kanske något i varmaste laget för våra 
pälsbeklädda vänner, men stämningen var på topp och det var en mycket trevlig dag.  
Jag önskar er alla en härlig sommar.

Gabriella Nordgren
Ordförande.

Mälardalen inbjuder till officiell utställning 
och vagnrace den 8-9 oktober 

Plats: Missmyra

Utställning för renrasiga polarhundar lördagen den 8/10.

På söndagen den 9/10 kör vi vagnrace.

Är man nybörjare och vill prova på drag finns vi till hands för att hjälpa till 
att komma igång eller bara klämma och känna på utrustning.

Samojed, grönlandshund och alaskan malamute döms av Jesper Andersson. 
Siberian husky döms av Mats Jonsson. 

Anmälan:
Skriftlig anmälan görs på SKK’s anmälningsblankett (länk finns från sphk.se 
eller direkt på skk.se), sändes per post eller e-mail till: Linda Almquist, Gers-
torp Tjärarp 1, 585 99 Linköping, snotrollens@gmail.com, Tel: 013-58373 

Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, annars får du 
kontrollera att anmälan kommit fram. Vid övriga upplysningar kan du även 

kontakta Jeanette Engström Edlund: 073-5338160 

Anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 mån/6-9 mån:  150kr 
Junior, unghund, bruks, öppen, championklass:  320kr 
Veteranklass 8-10 år:  280kr 
Veteranklass över 10 år:  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass:  150kr 

Sista anmälnings-och betaldag är fredag den 2016-09-16.
 

Betalning till BG: 171-5788, SPHK Mälardalen. Efteranmälan i mån av plats 
t.o.m. fredag 2016-09-23 mot extra avgift på 100kr per hund. 

Alla anmälningar är bindande. 
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKKs regelverk. 

För info om boende, mat mm: missmyra.se 

Adress: Missmyra, 579 94 Åtvidaberg 
Varmt välkomna! 

Forts. från sid 3
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Ordförande
Krister Mattsson, Ljusne  072-725 94 01

krister@nattfrosten.se 

Sekreterare
Ann Tigerstrand, Voxna, 070-209 42 88

anntigerstrand@spray.se

Kassör
Malin Sundin, Orsa 070-639 85 36 

ylajarvis@gmail,com

Ledamöter
Michael Berglöf, Mockfjärd

qola@msn.com  070-727 37 71

Kim Cerny, Järbo
kim@varghvites.com  076-204 88 24

Suppleanter
Jessica Cerny, Järbo

jessica@varghvites.com  073-628 09 79

Peter Tigerstrand, Voxna  076-144 76 12

Ungdomsansvarig
Monika Berglöf, 073-612 47 29 

monika_101@hotmail.com  

Lena Lindberg, 070-662 61 42
 lena.lindberg55@gmail.com

Webmaster
Jessica Cerny, jessica@varghvites.com  

073-628 09 79

www.sphk.se/gavledala

Jag heter Krister Mattsson och är nyvald ordföran-
de för GävleDala och tar över efter Malin Sundin. I 
hundgårdarna som finns i södra Hälsingland har jag 
10 st siberian husky och en grönlandshund. 

De flesta har nog träffat mig på SH utställningar, i 
Draghuncenters marknadsstånd eller i SH rasmon-
ter på ”Stora Stockholm”. Mina erfarenheter av 
tävlingsbanan sträcker sig bara till Polardistans 160 
och 300, samt funktionär på GävleDalas tävlingar. 
Under barmarksträningarna brukar vi ha sällskap 
av förare med både a, b och c hundar och vi hjälper 
och pushar varandra. Sommarmånaderna brukar 
det bli några kortare vandringar och kanotturer för 
att jag och hundarna ska få göra lite annat.

Missa inte GävleDalas vandring i Grövelsjön i au-
gusti eller utställning i september där vi har på lör-
dagen för alla polar raser och SH har rasspecial på 
söndagen. I samband med SKK utställningen 9-10 
juli i Alfta har vi PÅ LÖRDAGEN en träff i Voxna.

Träningshelg i mitten av mars på hundspåren i Nornäs, med 
våra 6 Siberian huskies. [Foto: Ida Vähäsalo]

Lördagsträff  -  9 juli
Vi träffas, pratar, grillar och tältar någonstans i Voxna-skogarna. 

På söndagen är det SKK utställning i Alfta.  
Info om tid och plats hittar du på hemsidan samt facebook.

Info
Krister Mattson: 072-725 94 01,  krister@nattfrosten.se
Malin Sundin:    070-639 85 36,   ylajarvis@gmail.com

Grönt kort-kurs 

Du som tänker tävla med hund måste ha ett så kallat ”grönt kort”. Tävling med 
hund innebär hänsynstagande till djuren, men även till medtävlare och publik. 
Det finns tävlingsregler som styr hur man skall bete sig på tävlingsplatsen och 
tävlingsbanan. Det är viktigt att alla som sysslar med draghundstävling känner 
till och följer dessa regler och föreskrifter.

Innehåll: Teoretiska kunskaper om att tävla med draghund Regler och bestäm-
melser för tävling och djurhållning Uppträdande på tävlingsplatsen Skötsel och 
nödvändig egenvård av hund. Genomgång av utrustning, Dragträning på upp-
märkt slinga. 

I priset ingår: kurs, mat, kaffe och fika, Ev lån av linor, selar och fordon.

Kursledare: Gabriella Nordgren  SPHK Mälardalen

Datum och tid: 10-11 sep
Lördag 10 sep kl: 09,30-16,30
Söndag 11 sep 09,30-13,00 

Plats: Märsta brukshundsklubb (En vägbeskrivning skickas ut till de som anmält 
sig till kursen.) 

Pris: 600:- per person medlem i SPHK övriga 650:- (Begränsat antal deltagare)

Sista anmälning och betaldag är torsdagen den 25 aug BG: 171-5788, SPHK 
Mälardalen. 

Anmäl till: nellanordgren@hotmail.com

Övrig information: Deltagarna får själva gå in på Draghundsportförbundets 
hemsida (sdsf@draghundsport.se) och hämta reglerna, IFSS svenska översättning 
och de nationella tilläggsreglerna för genomläsning före kurs, och ha med sig 
frågor till kursen där kursledarna kan hjälpa och förklara.

För att kunna få grönt kort och sedan lösa licens så måste man vara medlem i en 
klubb ansluten till draghundsportförbundet. Deltagarna kan redan innan kursen 
själva registrera sig på draghundsport.se under fliken Medlemssidor/Bli medlem 
om de inte redan finns med där.
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Medlemsannonser
Hundtransport
6-hundars 1000 kr
10 hundars 1000 kr
12 hundars 1500 kr

Tel 0612-400 66
Erik Niemelä

SPHK GD inbjuder till officiell utställning för  
alaskan malamute, grönlandshund, samojed och siberian 

husky i Voxna 

LÖRDAG 24/9 2016

Voxna 4mil väster om Bollnäs
Domare. Mari Pajaskoski. Finland

Reservdomare: Tapio Kakko, Finland
OBS: Bedömningen sker på engelska

Anmälningsavgift:  
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)  150 SEK
Vuxna hundar    320 SEK
Veteranklass (över 10 år)  gratis

Efter två stycken fullbetalande hundar kostar den tredje    150 SEK
OBS. Vi använder SKK Internetanmälan. Så för flerhundsrabatt och äldre 
veteraner betalas avgiften tillbaka på plats. 

Anmälan till utställningen:
SKK Internetanmälan: https://hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspx

Utländska hundar som inte kan anmäla via SKK mejla ylajarvis@gmail.com för 
support. 

Sista anmälnings-/betalningsdag 2016-08-26 klockan 12.00 
Anmälan är bindande 

Övrig info: 
Frågor om anmälan: Malin Sundin  070-63 98 536 ylajarvis@gmail.com 
www.sphk.se/gavle-dala 

Sponsra? Det finns möjlighet till försäljning på utställningsområdet! 
Kontakta Jessica@varghvites.com

Fjällvandring Grövelsjön
19-21 augusti

Känner du dig osäker på dina kunska-
per för att ge dig ut på en egen tur?

Detta är ingen strapatsrik uthållighets-
tävling, utan vi inriktar oss på att alla 
ska lära sig hantera utrustningen på ett 
säkert sätt, vi går ca 1 mil/dag.

Vi kommer delvis vandra utanför 
stigarna för att lära oss använda karta 
och kompass. Vi tältar och lagar mat 
med friluftskök.

Pris: Gratis

Info / anmälan: 
Krister Mattson: 072-725 94 01 
Mail: krister@nattfrosten.se

DRAGHUNDCENTER 
- FÖR ETT AKTIVT LIV MED HUND

STORT SORTIMENT AV DRAGUTRUSTNING OCH HUNDTILLBEHÖR. 
EGEN TILLVERKNING AV LINOR OCH VAJERPRODUKTER.

http://draghundcenter.se/webshop/

Medlemmar i SPHK får 10% på utvalda produkter i shopen om koden 
SPHK10 lämnas i kassan
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www.sphk.se/ovrenorra

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

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

Sekreterare 
Boel Malmström 
boelresor@hotmail.com

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

Ledamot / Utställningsansvarig / 
Webmaster
Eva Nätteldal, 070-632 53 96 
eva.natteldal@gmail.com
 
Ledamot
Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com

Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com
 
Ledamot / Ungdomsansvarig
Lene Krewer, 073-829 89 52 
denlene@hotmail.com
 
Suppleant
Sofie Grahn,
fie.grahn@gmail.com
 
Suppleant
Katarina Palm Worrsjö 
 
Valberedning
Matti Holmgren, 

Stina Svensson, 

Johanna Burström
johannabrannstrom@hotmail.com

Polarhundslivet i Julivärme!

Antagligen är vi många som ligger lite lågt med 
hundkörning just nu och kanske lite mera aktiva 
med hundutställningar både som deltagare och 
arrangörer. 

Vi i övre Norra har en utställning i Piteå den 
17/7, se separat annons och som alltid så är alla 
hjärtligt välkomna som deltagare eller kanske 
som åskådare. För egen del så blir utställningen 
återigen en utmaning….det var ju det där med att 
kunna visa upp sin hund! Jag hoppas att vädrets 
och temperaturens makter är med oss vilket innebär 
dåligt badväder men lagomt utställningsväder.

I juni hade vi i styrelsen en arbetsdag och resultatet 
av det kan ni läsa på hemsidan och på facebook, 
planerade aktiviteter försöker vi annonsera ut i tid, 
vi lyckas inte alltid men oftast.

Trevlig sommar till er alla!
Hälsar vi i styrelsen för Övre Norra

[Foto: Donald Eriksson]

Ordförande
Annica Andersson, 0693-150 00, 
070-272 53 12
Rettingsvägen 7, 840 60 Bräcke

Sekreterare / Ledamot
Ann-Marie Bruce Sahlberg, 070-572 01 51
Magdbyn 610, 841 96Erikslund

Kassör / Ledamot
Jan-Olof Högström, 070-561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall

Ledamot
Frida Brändström 
Fårskäret 247 
914 91 Nordmaling

Ledamot 
Emma Månsson, 073-421 97 11 
Splintvägen 6, 831 72 Östersund

1:e Suppleant / Vice ordförande
Alf Hallén, 070-216 75 88, 
0691-206 61
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar

2:e Suppleant
Zandra Ålander

Revisor
Nisse Uppström, 0643 - 220 41
Välje 425, 830 01 Hallen
nordviken@home.se

Revisor
Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen

Revisorsuppleant
Kristen Snyder, 070 - 231 28 45
Slånbärsvägen 7, 831 62 Östersund

Valberedning
Annica Uppström (sammankallande) 
070-578 17 16, 0643-220 41
Välje 425, 830 01 Hallen 
Eveline Koch, 0645-500 66 
Raftälven 225, 830 60 Föllinge

www.sphk.se/nedrenorra

Snart står sommaren inför dörren....

....så jag tänkte ge er lite saker att fundera på inför 
hösten.

En förening behöver alltid folk som vill vara med 
och engagera sig i diverse olika aktiviteter, ju fler 
som kan hjälpa till desto fler aktiviteter kan vi ar-
rangera. 

Vill du vara med och arrangera en hundtävling?
Vi behöver alltid funktionärer som kan ställa upp 
och en Grönt kort utbildning kommer att arrange-
ras för medlemmar och de som vill vara funktionä-
rer.

Kan du tänka dig att gå en utbildning i AE tidtag-
ning?
Det kommer att arrangeras en utbildning i Hälle-
fors i September

Kontakta någon i Nedre Norras styrelse.

Finns intresse för tidsträning, omkörningar, möten 
och lite socialsamvaro?
Grilla korv och bara ha kul så är ni välkomna med 
förslag på när var och hur.

Har du egna förslag på vad just du eller ni skulle 
vilja att det finns för aktiviteter.

Önskar en trevlig sommar
// Annica och de andra i styrelsen

Youkon njuter av sol och vind uppe på fjället. 
[Foto: Charlie Lundgren]
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Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.
För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga ägare till svensk hund är med-
lem 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 8 juli 2016. (Förlängd anmäl-
nings och betalningsdatum för de som inte sett/har tillgång till annons vi haft 
på Hemsidan eller Facebook  pga av Polarhunden utkommer v. 27)

Information: Eva Nätteldal 
Mail: eva.natteldal@gmail.com  
mobil/sms: 070-6325396

Alla anmälningar är bindande! 

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

Förra året erbjöd vi uppställningsplats för husvagn, husbil och tält vid utställ-
ningsplatsen. 
Detta gör vi även i år, kontakta Sofia SPHK_ovrenorra.kassor@outlook.com för 
mer information och bokning. 

Vi planerar också att ha en samkväm på lördagskväll med gemensam middag 
och umgås. Vi håller till i lokalerna vid utställningsplatsen vid Böle skolan. 
Vi planerar att grilla, ni tar med det ni vill grilla och vi (styrelsen) fixar så det 
finns tillbehör ex. potatissallad, grönsallad, sås m.m. anmälan till  SPHK_ovre-
norra.kassor@outlook.com

Välkomna önskar SPHK övre norra

Välkommen till Svenska Polarhundklubbs 
officiella utställning

Piteå Polar Dog 2016
Söndag 17 Juli

Officiell hundutställning för polarhundar av raserna
alaskan malamute, grönlandshund, samojed, siberian husky .

Domare: Erna-Britt Nordin

Plats: Böle skolan, Lillmoravägen 11, 941 91 Piteå 

Klasser & anmälningsavgift:
Valpklass 1 (4-6mån) 150 kr
Valpklass 2 (6-9mån) 150 kr
Juniorklass (9-18 mån) 320 kr
Unghunds klass (15-24mån) 320 kr
Öppen klass (15 mån -) 320 kr
Bruks klass (15 mån -) 320 kr
Championklass (15 mån -) 320 kr
Veteranklass (8 år -) 150 kr
Fr.o.m 3:e anmälan i fullbetalande klass  150kr

Anmälan 
görs på SKK’s blankett som finns att hämta på SKK hemsida: www.skk.se 
(Skriv Tävlingsanmälan i SÖK-rutan) Klick på raden Tävlingsanmälan– ifyllbar. 
OBS; Spara först ner blanketten 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 registreringsbeviset skickas med 
anmälan. 

• OBS! Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på anmälan.
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UPPLEVELSEN AV EN FJÄLLVANDRING

Vintern är ett avslutat kapitel och sommaren väntar. För mig förknippas 
årstiden främst med vandringar i skog och fjäll tillsammans med hun-
darna. Och en del turer minns man mer än andra…

VANDRING. 
För mig finns det inget mer spännande än 
att studera kartor och låta nyfikenheten 
måla bilder av verkligheten. Att planera 
är lika roligt, genomgång av utrustning, 
packa, väga och packa om tills man är 
nöjd både med ryggsäckens innehåll och 
vikten på bördan som ska bäras. Hundar-
nas klövjor packas och vägs på samma 
sätt och träningen att bära vikt påbörjas 
för både två- och fyrbenta. För alla vet 
väl att ju bättre kondition man har ju ro-
ligare är det att gå på tur. Och även om 
vandringen varit tuff är det oftast det po-
sitiva man kommer ihåg. Eller…

I väntan på bussen hem från Ritsem. 

Regn
För några år sedan gick jag och hundarna 
från Nikkaloukta via Kebnekaise, Singi 
och genom Neasketvággi till, Sitasjaure 
och Ritsem. En tur på ca 11 mil. Med 
mig hade jag en kompis. 

Tåg- och bussresan med hundarna gick 
bra och vandringen började i solsken. 
Terrängen mellan Nikkaloukta och Keb-
nekaise (ca 20 km) är lätt men ganska 
tråkig, i alla fall om man har gått sträck-
an några gånger i olika riktning. Knappt 
hann vi sätta upp våra tält förrän himlen 
öppnade sig och Thor slungade sin ham-

mare. Skådespelet var magnifikt. Hun-
darna var inte lika imponerade och kröp 
ner i sovsäcken vilket resulterade i att 
min sovsäck var fuktig för att inte säga 
blöt resterande del av turen. 

Tvärstopp
Morgonen efter hängde molnen tunga 
och stigen hade förvandlats till en strid 
bäck. Humöret var det inget fel på, i alla 
fall inte mitt och hundarnas. Turkamra-
ten började dock ifrågasätta min plane-
ring av tidpunkt för genomförandet av 
vandringen men med begränsad semester 
styr man inte över vädret. När vi passerat 
stugan vid Singi tog vi sikte på bron över 
Tjäktjajåkka för att lämna Kungsleden. 
När vi kom halvvägs ut på bron tog det 
stopp. Båda hundarna stirrade ner i det 
turkosblå glaciärvattnet som med rasan-
de hastighet dundrade fram i den smala 
klippkanjonen. Det var bara att vända. 
Turkamraten kommenterade syrligt: Har 
du inte tränat dem? Jo, jag har tränat 

dem att gå på gallerdurk men inte tre me-
ter ovanför en rytande jokk. Turkamra-
ten kom då med förslaget att bära över 
hundarna. Snällt, men 35 kg respektive 
25 kg alaskan malamute är inte så lätt 
att bara slänga över axeln. Efter mycket 
övertalning kom vi över. 

Uppför
Om man läser höjdskillnaderna på kartan 
inser man att ena hållet på den sträckan vi 
skulle gå innebar mestadels nedförsbacke 
medan det andra hållet var mest uppförs-
backe. Alla som har hund och kanske 
hundar som drar lite är nog överens med 
mig om att det är bättre att ta hållet med 
mer uppförs- än nedförsbacke. Inte min 
turkamrat. Det enda jag minns från ett 
sagolikt filmlandskap likt Tolkens ”Sa-
gan om ringen” är suck och stön över 
hur korkat det var att gå uppför när man 
kan gå nedför. Upp till passagens högsta 
punkt är det en 200 meter lång backe 
som är brantare än det välkända Tjäk-

Frukost i morgonsol. 
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tjapasset vid Kungsleden. Inte ens på top-
pen av passet med milsvid utsikt kom det 
ett leende. Nu var turkamraten trött och 
ville inte gå mer för dagen. Det är inte ett 
bra ställe att slå upp tält på toppen av en 
passage mellan två dalar om det blåser. 
Efter lite diskussioner enades vi om att 
gå vidare. Det blev dock en liten bit. Nat-
ten tillbringades med ett klippblock som 
vindbrytare för tälten. Stundvis kändes 
det som att avresan till Blåkulla var nära. 

Slingrig väg
Landskapet med alla klippblock och små 
tjärnar som bredde ut sig nästkommande 
dagar tyckte hundarna om. Dalen var rik 
på flora och fauna och hundarna försåg 
sig med eget snacks - lemmlar. Kartan 
förde oss fram likt en slingrande orm. Vi 
njöt i regnet. Min turkamrat var inte av 

samma åsikt. Men går man utanför tram-
pade leder är vägen inte alltid enkel eller 
rak.

Vid stugan i Sitasjaure öppnade himlen 
sig på nytt. Min turkamrat som vid det 
här skedet hade tröttnat på regn, backar 
och sin ryggsäck sa några väl valda ord 
om fjällen och höll på att göra sig obe-
kväm med stugvärdarna. Att få komma 
in i värmen efter en spänd stund kändes 
extra skönt. Tror mina blöta kängor blev 
minst ett kilo lättare över natten.

Nej tack
De sista 20 kilometerna till Ritsem gick 
längs grusväg, en tråkig transportsträcka 
då man lämnar fjällmassiven. Samerna 
erbjöd oss skjuts men jag tackade nej nå-
got jag fick höra hela vägen av turkam-

raten som galenskap. Det trots att jag 
skänkte min sista chokladbit som kom-
pensation.  

Ovanstående vandring minnas jag av en 
anledning: ”Det är inte hur man har det 
utan hur man tar det”. Inställningen till 
det man gör eller ska göra avgör upple-
velsen. Det kan regna, kanske snöa, ut-
rustning kan gå sönder, vägen upplevas 
som tråkig, man blir blöt, hungrig, trött 

och i värsta fall sjuk. Lyckas man hålla 
humöret uppe kan även motgångar bli 
positiva minnen. Om inte just i ögon-
blicket så kanske när man har fått smäl-
ta händelserna hemma i soffan med en 
kopp kaffe.

Med hopp om många härliga vandrings-
turer i sommar!

Boel Malmström

Torkning av blöt sovsäck. Ibland är kraftig blåst bra. Niják och Ayla tyckte det var skönt att få torka en natt i STF:s fjällstuga.
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Från clowner till draghundar

För snart två år sedan köpte jag min efterlängtade första hund Baloo. 
Min plan hade alltid varit att köpa en bordercollie, men efter att ha varit 
hundvakt åt en samojed, så sa både jag och min man att en samojed får 
det bli. Kort därefter flyttade Baloo hem till oss. 

Jag fick kontakt med en tjej som bor i 
samma stad och som har en samojed i 
nästan samma ålder, som heter Tejja. 
Detta ledde till att vi blev mycket goda 
vänner. Både hon och jag hade som mål 
att börja träna drag med våra samojeder 
när dom blivit nog gamla. 

Jag tog även en samojed som heter Karo, 
som omplacering när Baloo var ett år. 
När hösten kom och Baloo och Tejja bli-
vit över ett år började vi med att cykla 
för att få upp konditionen. Jag tänkte att 
har man en draghund så är det väl bara 

att sätta dom framför cykeln i dragsele så 
drar dom, men riktigt så enkelt var det 
ju inte. 

Med tre nybörjarhundar och två förare 
som var nybörjare blev det inte riktigt 
som vi hade tänkt oss. Vi testade sätta 
dom i ett trespann framför cykeln, vilket 
resulterade i att Tejja inte ville dra, så hon 
släpades efter. Baloo och Karo drog bra i 
ca 10 sekunder, sen sprang dom ner i diket 
och luktade eller kissade. Såhär höll vi på 
ett tag, förtvivlade över våra draghundar 
som bara trasslade och tjorvade hela tiden.  

Vi for på en draghundsträff med SPHK 
och där fick vi skämmas över hundarna 
som var ofokuserade och inte gjorde nå-
got rätt. Vi fick dock massor med tips på 
hur vi skulle träna och i slutet av hösten 
gick det ändå hyfsat.

Vi lånade in en ”pensionerad” draghund 
i spannet några gånger och det gjorde 
verkligen susen. Sen kom vintern och 
jag började tveka på om jag verkligen 
skulle våga stå på ett par skidor bakom 
mina två clowner till draghundar. Men 
jag gjorde ett försök och plötsligt var det 
som att allt bara flöt på. Dom trasslade 

lite i starten och ibland stannade dom 
och nosade men i det stora hela så sprang 
dom på bra. 

Tejja som inte alls velat dra innan hade 
också börjat fatta grejen och plötsligt var 
hon den som drog stabilast av dem alla. 
Nu kände man hoppet komma tillbaka 
och att allt slit hade lönat sig. 

Vi bokade in en resa till Årrenjarka med 
SPHK övre norra, vilket blev vårt mål att 
träna inför under hela vintern. Vi körde 
som längst 1 mil med hundarna eftersom 
vi själva var ovana skidåkare och hun-

Sara på tur med hundarna i Älvsbyn. Tejja längst fram, Baloo till vänster och Karo till höger. 
(Bild tagen av Boel Malmström)

På tur i skogen i antnäs 
(Bild Sara Edin Mårtensson)

Winza’s Ailo ”Karo” på Vand-
ring i björkliden (Bild: Emma 

Marklund)

Winza’s Bosco ”Baloo” på vand-
ring i björkliden (Bild Emma 

Marklund)
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darna var fortfarande så pass unga. När 
vi kom till Årrenjarka började vi med en 
runda på 1,7 mil med en fikapaus i mit-
ten. Hundarna drog på bra om än det 
gick sakta. Dom andra i gänget for iväg 
i starten och sen såg vi dom inget mer på 
den turen. Men vi kämpade på och kul 
hade vi. 

Dagen efter bestämde vi oss för att haka 
på den långa rundan på 3 mil. Vi startade 
en timma före alla andra med hopp om 
att hinna fika med dem. Efter ca 1 mil 
i brant lutning uppför blåste dom förbi 
oss. Vi funderade några gånger vad vi 
hade gett oss in på, hur kan man utsätta 
sig för något så jobbigt. Hundrana stan-
nade och tittade på oss många gånger 

och funderade nog om vi blivit galna, 
men dom fortsatte ändå framåt. Med 
blodsmak i munnen kämpade vi på upp-
för. Tillslut kom vi fram till rastplatsen 
och känslan var helt fantastisk när man 
insåg att vi tagit oss halvvägs och hann 
fika med dom andra. 

Efter fikapausen fick både vi och hundar-
na ny energi så dom drog på bra uppför 
en bit till. Tillslut var vi uppe på toppen 
och trots att vädret inte var det bästa så 
uppskattade vi utsikten och känslan. Res-
ten av vägen var nerförsbacke och då var 
vi glad att vi hade varsin nordisk släde att 
bromsa med. Vi kom tillbaka någon tim-
me efter alla andra men vi var superstolta 
över hundarna som jobbat på så bra trots 
att dom aldrig dragit så långt förr. 

Sista dagen avrundade vi med en kort 
tur med linkörning på 8 km, vilket tidi-
gare varit en lång tur för oss. Hundarna 
sprang som aldrig förr, för plötsligt gick 
det ju så lätt utan släde och packning. 
När vi senare kom hem från Årrenjarka 
hade vi verkligen fått ny inspiration till 
att träna med hundarna och under vår-
vintern blev det flera härliga turer ute på 
isen och efter skoterspår. Vi testade på 
en inofficiell tävling med riktigt bra re-
sultat och körde en mil på 45 minuter.  
Detta hade man aldrig kunnat tro var 
möjligt för ett halvår sedan. Nu när snön 
smält bort så längtar jag redan till nästa 
vinter!

Emma Marklund

Överst till höger: Baloo, Karo och Tejja på 
långberget (Bild Emma Marklund)

Mitten till höger: Tejja Baloo och karo på lång-
berget (Bild Emma Marklund)

Nederst till höger: Fikastund ute i luleå skär-
gård.  Sara med samojederna Tejja, Baloo och 

Karo (Bild Emma Marklund)

Till vänster: Winza’s Ailo ”Karo” i storforsen 
(Bild Emma Marklund)

Nedan till vänster: Svartisens Diva ”Tejja” på 
tur ute på isen (Bild Emma marklund)

Nedan till höger: Karo blev tvärtrött i årrenjarka 
så han bestämde att här tar vi en paus. 

(Bild Emma Marklund
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Back to basic gav tillväxt för Beaver Trap Trail

För ett par år sedan så satt ett gäng och talade efter genomförd tävling 
av Beaver Trap Trail (BTT). Diskussionen handlade om att trenden var 
att antalet tävlande sakta minskade. Vad berodde det på? vad skulle vi 
kunna göra för att vända trenden. 

Pasi Kanerva som var en av deltagarna  
sa att vi måste gå back to basic. På cam-
pen hade elverk dykt upp, mobiltelefon-
täckningen diskuterades mycket, kunde 
vi inte sätta upp ett stort tält som alla 
kunde vara i hela kvällarna osv. Samti-
digt så genomförde vi sprint, medeldis-
tans och långdistans på samma helg. Fo-
kus var splittrat helt enkelt.

Så vad handlar Beaver Trap Trail om? 
Den beskrivning vi har satt i arrangörs-

gruppen är att det ska vara familjärt, 
vildmark, nära samarbete med hundar, 
socialt, vänligt bemötande och tävling. Vi 
har efter detta försökt utveckla tävling-
en tillbaka till vad vi ville att det skulle 
vara. Vi har vildmarkcheckpoint på både 
medel (BTT Classic) och långdistans 
(BTT350), vi bytte till och med namn på 
BTT medeldistans till Classic. Vi jobbar 
med vår utökade ”familj” i byn Norråker 
där nästan alla funktionärer kommer 
från byn, Vi är väldigt lyckligt lottade att 

ha en by med invånare som ställer upp 
år efter år för att tävlingarna ska bli av. 
Som det stod att läsa i förra numret av 
Polarhunden så är just funktionärsbiten 
en svår bit där de flesta vill tävla, men 
inte vara med och vara funktionär. Vi har 
inte autobahn på spåren, även om de är 
bra preparerade, men man måste kunna 
köra sitt hundspann, inte bara åka med. 
Vi försöker få till så mänga klasser som 
möjligt så att de flesta ska kunna tävla 
oavsett antal eller typ av hundar. 

Är du nybörjare så kan du testa ”tur-
klassen” på BTT Classic och åka med 
utom tävlan, lära och träffa andra. Du 

kan tävla i BTT Classic med både släde 
och pulka, Grönländare, Sibbar eller 
samojeder, vad du nu vill köra. Du måste 
kunna klara dig själv och dina hundar 
på en vildmarksvamp, men med mycket 
social närvaro av andra hundförare. Till 
och med utomstående brukar komma 
och besöka för att ta del av den härliga 
stämningen. Du har en otrolig kompe-
tens samlad på samma ställe för att lära 
från andra hundförare och erfarna vete-
rinärer.

Vill du ha en stor utmaning så kan du köra 
BTT350, en långdistans över 35 mil. Det 
här är ingen tävling för nybörjare. Det är 

Mys på Campen. Valle Collin och Ida Collin. [Foto: Johannes Collin]

Fritz Backer med AM. [Foto: Eva Mårtensson] Eva Persson. [Foto: Eva Mårtensson]

Ida Collin, BTT Classic. [Foto: Eva Mårtensson]
Kim Dulk, Checkpoint Saxnäs. 

[Foto: Eva Mårtensson]
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tuffa stigningar, öppen fjällterräng, två 
vildmarkscheckpoints där du måste ta 
med dig hela din utrustning för att klara 
dig. Du har även en härlig checkpoint i 
Saxvattnet där en annan by har gått man 
hur huset för att ta hand om dig på bästa 
sätt som kompensation. Genom att vi 
kan kombinera checkpoint och campen 
så hoppas vi att vi kan ge lite extra till 
tävlingarna och kanske skapa intresse att 
testa nya utmaningar, klasser, distanser 
eller på annat sätt utmana sig själv och 
hundarna till nya stordåd. Tyvärr så blev 
det inte meriterande för Siberian Husky 
detta år pga förhinder för tävlande i sista 
minuten. Det vore verkligen roligt om vi 
kunde få fler renrasiga med i tävlingarna 
så att det kan bli ett meriteringstillfälle. 
Det är ju inte många långdistanstävlingar 
i Sverige att välja på.

Vi gjorde en förändring till och det var 
att dela på tävlingarna. I år kördes inte 
sprint och medeldistans samtidigt som 
BTT Classic och BTT 350. Vi körde is-
tället Polarhundsmästerskapet tidigare 
på säsongen. Detta gjorde att vi kunde få 
fokus och resurser på tävlingarna på ett 
annat sätt.

Under lördagen så genomfördes även 
en medeldistans över 120 km (BTT120) 
Deltagarna susade fram på spåren samti-
digt som övriga tävlingar. En liten logis-
tikövning som lyckades utan missöden.

Extra roligt i år var att vi hade ungdomar 
med på tävlingen. Precis som vår förra 
tävling, Polarhundsmästerskapet som 
hade fler ungdomar och barn som täv-
lade (läs förra numret av Polarhunden) 

så hade vi några nu som körde BTT. Det 
finns framtid för sporten, och vi hoppas 
på att kunna locka fler kommande år. 
Lite idéer och tankar finns kring detta. Vi 
får se vad det kan ge…

Till årets tävling så hade vi förutom 
ovanstående lyckats med att boka in när-
maste perfekt väder. Sol, klarblå himmel 
och några minusgrader. (Ja, tyvärr kom 
lite snö och moln under själva målgång-

Kim Dulk, BTT350. [Foto: Eva Mårtensson]

Gösta Karlberg startar med sina grönlandshundar. [Foto: Eva Pettersson]
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en, men vi har påbörjat dialogen med vä-
dergudarna till nästa år kring detta miss-
förstånd). Det hade kunnat vara lite mer 
minusgrader för hundarna, men för oss 
andra tvåbenta så var det ganska perfekt. 
Vi arrangörer var även mycket glad för 
att trenden verkar ha vänt. Fler startan-
de, fler klasser och härlig stämning bland 
alla inblandade. Ibland måste vi erkänna 
att dagarna efter en genomförd tävling 
så tror vi inte att vi någonsin kommer 
att göra en tävling igen. Men inte det 
här året. Redan dagen efter tävlingens 
målgång, prisutdelning och tillhörande 
bankett så bestämde vi datum och bör-
jade boka in domare, veterinärer, lokaler 
m.m. BTT brukar för en del vara den 

sista tävlingen för säsongen, och en av-
slutningstävling som det blev i år hoppas 
vi gav mersmak till nästa år för alla täv-
lande och andra som följde dem. Vi i ar-
rangörsgruppen ser verkligen fram emot 
nästa år tävling!

Tävlingsresultaten finns på SPHK.se, 
beavertraptrail.se och draghundsport.se. 

Arrangörerna av Beaver Trap Trail ge-
nom Martin Wagenius

Samojeden – I en klass för sig !?

Efter dussinet år med samojeder, har jag som samojedmusher, avverkat 
och njutit i cirka 3000 mil då de arbetat framför släde, pulka, ATV (utan 
motor), Trollvagn, cykel, Kickbike eller vandrat med klövjeväska – ty-
värr alltför ofta på barmark. 

Till dessa insprungna mil skall även ad-
deras de mil då de fungerat som tränings-
kompisar till mig på mina löpturer, så 
jag har med råge tagit mig ett varv runt 
jorden tillsammans med våra arbetande 
samojeder 

Med så många mil tillsammans med, 
kanske hundvärldens vackraste ras, och 
kanske just därför även den mest un-
derskattade draghunden – inte minst av 
de som är valda och fått förtroendet att 
förvalta och bevara dess ursprungliga 
egenskaper vad det gäller att fungera 

som brukshund i drag, vågar jag påstå 
att jag samlat på mig så mycket erfaren-
het att jag skulle kunna fylla åtskilliga 
nummer av Polarhunden med berättelser 
om hur jag steg för steg förstod och så 
småningom genom träning bidrog med 
att göra det möjligt för våra samojeder 
att på tävlingar få visa upp sina nedärvda 
dragegenskaper.

Om jag ska välja de två viktigaste hän-
delserna som har fått mig att förstå vil-
ken stor arbetspotential som finns inne-
boende i samojedhunden, är sista dygnet 

På väg mot Treriksröset 2011 vid Teusa. [Foto: Håkan Nisula]

Linda Lindqvist, BTTClassic_2F. 
[Foto: Eva Mårtensson]

Malin Aspaas. [Foto: Johannes Collin]

Marlene Karlsson, BTT120. 
[Foto: Eva Mårtensson] Ida Collin blir intervjuad av Radio Jämtland. 
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på Femundlöpet 400km år 2010 den ena. 
Många av de övriga spannen hade redan 
nått målet när vi hade cirka 10 mil kvar 
då ett kraftigt snöoväder bröt ut när jag 
med Arija i singelled (som hon f ö gick 
trettio av de fyrtio milen) banade väg 
över kalfjället i snöstorm med mycket be-
gränsad sikt och bitvis djup nyfallen snö, 
tog oss sakta fram mot målet i Röros. 
Efter att ha kämpat i 19 h utan sömn 
mot snöovädret är Arija så trött att hon 
somnar i steget. Dock inte mer trött än 
att hon efter en timme i slädsäcken kän-
ner vittringen av den renflock som eggat 
de övriga i spannet och hon är omöjlig 
att hålla kvar i slädsäcken, så med henne 
åter i led jagar vi snart vidare mot målet 
i Röros. 

Den andra upplevelsen var att få se den 
glädje och iver samtliga hundar varje 
morgon visade då selarna plockades fram 
under Christinas och min långtur med 14 
samojeder under sju veckor då vi  färda-
des 180 mil genom den svenska fjällked-
jan från Särna till Treriksröset och åter 
till Kiruna. Tempot var inte högt uppdri-
vet men packningen var tung – knappa 
300 kg. Det var imponerande att se hur 
samtliga hundar arbetade och drog under 
hela turen - även de som memorerat trä-
ningsrundorna på hemmaplan och mes-
tadels joggat med under träningsturerna 
var, från första steget i Särna till det sista 
i Kiruna, med och arbetade som fullgoda 
draghundar!!

Jag känner mig privilegierad att ha fått 
uppleva detta och mer därtill och jag 
förvånas därför inte över att Fridtjof 
Nansen (norsk polarfarare på slutet av 
1800-talet) valde att använda sig av sam-
ojeder som draghundar på sin expedition 
mot Nordpolen med skeppet Fram. En 
tuff och krävande expedition för starka, 
köldtåliga och dragvilliga hundar.

Utifrån mina erfarenheter av den arbe-
tande samojedhunden och min uppfatt-
ning om hur samojeden ursprungligen 
använts som draghund, är det därför 
smärtsamt att se hur rasklubben genom 
meriteringsreglerna fortsätter att ned-
värdera samojedens arbetsförmåga. Det 
krävs fem sprintdragprov för att utvär-
dera vilka hundar som ska tituleras drag-
hundschampion. Det enda prov av dessa 
fem, där samojeden behöver arbeta med 
last, är dragprov 10, resten av proven 
kan tas utan last i välpreparerade spår 
och en maximal distans på 3 mil. Jag är 
övertygad om att ursprungssamojeden 
inte avlades för sådana arbetsuppgifter! 
Jag är oroli att rasklubben med denna 
rasförvaltning håller på att utveckla en 
ny typ av samojeder – sprintsamojeder 

Tror ni verkligen att ursprungssamojeder- 
nas ägare enbart körde hundarna i sprint-
lopp med tomma slädar? Vore det inte 
snart dags att B-hundarna kunde köras 
i samma klass på sina meriteringslopp 
med vikt i slädarna – olika vikt beroende 
på spannstorlek och kanske olika vikter 
för de olika raserna. I segling tävlar man 
med olika båttyper mot varandra m h a 
LYS-tal och i golf har man ett handicap 
som gör det möjligt att alla kan tävla mot 
varandra.

 – Vad tror rasklubben och vad tror 
SPHK att man vinner på att låta sam-
ojederna tävla – I en klass för sig? 
Den största tävlingen som anordnas av 
SPHK är Polardistans – kanske världens 
största tävling för de  polara raserna? I 
så fall har vi alltså den största tävlingen 
för polarhundar på hemmaplan i Särna. 
I år deltog cirka 420 polarhundar, av 
dessa var tyvärr endast 16 st samojeder 
– mindre än 4 % av startfältet, så det 
verkar som om rasklubbens sprintkrav 
har effekt. Önskad eller ej? Samtliga 

samojeder kom från Bielkersmils ken-
nel. Jag har själv kört den tävlingen sex 
gånger, (sammanlagt 138 mil) alltid med 
ett renrasigt samojedspann och kommit 
i mål vid samtliga tillfällen. Vid de fyra 
senaste starterna (då jag förstått att även 
hundar måste tränas) har jag anmält mig 
i den klass som haft flest startande för 
att få tuffast möjliga motstånd för våra 
samojeder. På Polardistans har samtliga 
startande ekipage ungefär samma vikt i 
släden/pulkan (obligatorisk utrustning, 
ca 40 kg) så vi tävlar på samma villkor 
med olika raser. Samojederna har slutat 
som vinnare vid samtliga fyra tillfällen. 
En gång i slädklass 160 km mot enbart 
grönlandshundar och malamuter och 
vid tre tillfällen i nordisk stil, en gång 
på 300 km och två gånger på 160 km 
och vid alla tillfällen var samtliga fyra 
polara raser representerade i startfältet.  

Min poäng med denna artikel är att fram-
hålla samojeden som draghund, d.v.s. en  
hund som under längre sträckor än da-
gens meriteringskrav på maximala tre 
mil, är kapabel att arbeta med lastad 
släde/pulka och konkurrera med såväl 
grönlandshundar som malamuter. Och 
för mig är, och kommer så att förbli, 
samojeden i en klass för sig!!  Vilket den 
bäst visar då den tävlas mot de övriga två 
raserna .

Jag är så övertygad om samojedens drag-
förmåga att jag gärna skulle prova att 
med nordisk stil ta ett 6 spann samojeder 
de 160 milen till Nome (Iditarod) på tre 
veckor eller de 108 milen på Finnmarks-
löpet på två veckor. Så finns det intres-
senter är ni välkomna att sponsra ett så-
dant projekt inför säsongen 2017.

Håkan Nisula

c

 

Vintern är slut och det är 

dags för barmarkssäsongen. 

Passa på att köpa en ny Dyck 
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Min resa till Kanada
Linda Lindquist

Under 10 dagar har jag hunnit med allt mellan himmel och jord. Tidi-
ga mornar med matning, vattning och bajsplockandet. Det blev snabbt 
varmt och vi fick passa på att träna i gryningen för att det inte skulle bli 
för varmt. 

Vinterparkan, mössan och vantarna var 
helt onödiga att ta med, då temperaturen 
har legat på mellan 22-30 grader under 
alla dagarna. Jag verkligen avgudar upp-
sättningen de har hundarna på, smidigt 
och lätt på alla sätt och vis, önskar att 
vi fick ha det så i Sverige också. Det jag 
inte riktigt hade förväntat mig var att det 
skulle vara så platt, lite skog och våtmark 
nästan över allt. Men pga alla bävrar 
dom har som dämmer upp vattennivåer-
na så är det oundvikligt, trotts konstant 
jakt på dom. Jag fick vara med och jaga 
bäver, vilket de också använder till att 
mata hundarna med. Kört 14-spann A-
hundar 😱 och cykeltränat massa hundar.
Men också träffat folket runt omkring, 
hann också med att köra ett litet fyspass 

med pojklaget i baseball ( som förmod-
ligen inte kommer sakna mig 😱 ). Blev en
enkel biltur på 3 timmar för att träffa lite 
andra muschers också. Där passade jag 
på att plocka upp hela deras av seavey 
selar som nu ska ut till olika människor 
i Sverige. Haft en helt underbar vistelse i 
Kanada med helt underbara och varma 
människor ( Anna, George, Carl, Isa-
belle, Oscar, Josh och många flera). OCH 
som pricken över i:et så anländer snart 
hunden Mojo till Sverige. Det var inte 
riktigt planerat men kärleken har inga 
gränser säger dom. Så nu väntar jag bara 
på vintersäsongen så hoppas jag att det 
blir Kanada igen.

FiskeDagliga sysslor
Matning med bäverkött och mycket ATV-körning

14-spann
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Spånga 2016-04-19

Döma efter snöret eller rasstandarden?

- Snördomeriet är ett jätteproblem och det är synd att domarna inte själva 
inser att de gör sig till åtlöje!

- För mycket kompisbedömning mellan kollegor!
- Snart ingen idé att ställa ut. Det är ändå bara de kända som får certen!
- Det är uppenbart att domare dömer efter vem som håller i snöret och inte 

efter rasstandarden!
- Skulle vilja att man kan komma som novis och få en rättvis bedömning av sin 

hund och där det inte spelar någon roll vem som håller i snöret!

Så lyder några av kommentarerna som inkom då Svenska Kennelklubben, SKK, la ut 
en öppen enkät på SKKs webbsida om framtidens utställningar. Jag frågar mig - Är 
detta verkligen en sann bild av oss domare?

Vilka är vi domare? Från början en person med hundintresse, en vanlig hundägare 
som blir en förstagångsutställare som blir uppfödare. Kanske förtroendevald i någon 
styrelse eller kommitté? En person som utbildar sig till ringsekreterare och med sina 
erfarenheter tar steget ut och studerar till att bli exteriördomare. Säkerligen har både 
han och hon upplevt både skitsnack och påhopp men trotsar detta för att få förverk-
liga en dröm. 

Utbildningen är gedigen.  År av erfarenheter och kunskap, utbildning, prov och in-
tervjuer. Preparandkurs som följs av elev- och aspiranttjänstgöringar. Som domare är 
man dessutom alltid SKKs representant, inte bara i raskunskap utan också hur man 
uppför sig mot både utställare och arrangörer. Domarens ärlighet och objektivitet ska 
aldrig kunna ifrågasättas.

För auktoriserade domare finns det en mängd olika utbildningar, på olika raser och 
generella domarfrågor. Kontinuerligt arrangerar klubbarna exteriördomarkonferen-
ser och Svenska Domarföreningen samlar domare till rasträffar runt om i landet. 
Utbildning sker även i utställningsringarna. Många domare studerar på egen hand 
genom böcker, på nätet, via uppfödare och kollegor samt runt om i världen, exem-
pelvis Cruft´s. Våra svenska och nordiska domare är både ambitiösa och mottagliga 
för kunskap. 

Varför vann just den hunden? Frågar sig publik, utställare och den som blev slagen 
i konkurrensklassen? Då är det viktigt att domaren motiverar sitt beslut, något som 
ingår i utbildningen sedan 30 år tillbaka. Jag vill ändå ursäkta att även vi domare är 
människor och har olika förutsättningar att uttrycka oss. Som domare är man också 
medveten om att ens ordval ofta vägs på guldvåg med risk för att själv bli ”dömd” 
för resten av livet! Öppen kritik från domare utanför Norden kan man inte förvänta 
sig då deras kultur och bedömningssätt kanske förbjuder det. 

Foto: Malin Persson

Vi domare har olika erfarenheter, det är en icke oväsentlig förklaring till hur vi dö-
mer. Vi har olika bakgrund, värderingar och referensramar. Domare från andra län-
der har sina referensramar och vi i Sverige har en annan, därför kan resultaten skilja 
sig markant.

Max 5 minuter har jag för varje hund. Då ingår palpering, rörelsekontroll, diktera 
kritik och fatta beslut. Med bra rutin och ringpersonal kan dessa minuter utnyttjas 
effektivt. Du som utställare och publik har tillgång till utställarkatalog och inte sällan 
vet du vilka de olika hundarna är. Trots det hävdar jag att vi domare dömer hundar 
bättre innanför ringbandet än de som står utanför. Förutom våra erfarenheter har vi 
tillgång att både se och ta i hundarna på nära håll.

När en domarkollega kommer in med sin hund, är vi många som tittar till lite extra. 
Inte enbart för att vi vet vem personen är utan för att vi kanske ställer högra krav, 
med ledord som ärlighet, objektivitet och det där obehagliga ordet ”kompisdomare” 
i bakhuvudet. Vi kan inte bortse från att många av dagens domare en gång har varit 
och är respekterade uppfödare och kan därför sällan tänka sig att visa annat än det 
bästa.  Bara för att vi känner många är det inte ett skäl att inte få vinna. Vår hund-
värld består av övervägande nybörjare, de har lika stor chans att ta hem storvinsten 
då de flesta domare både har händer att känna med och sunt förnuft att döma med. 
Att enbart vinna för att man är novis – det räcker däremot inte!
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Flera kommentarer fälls om oss domare, på utställningar och på sociala medier. Of-
tast står vi försvarslösa – eller väljer att inte gå i svaromål. Är det kanske lättare att 
kritisera än att döma? Jag reagerar när förståsigpåarna kritiserar domare som under 
bedömningen tittar i rasstandarden för att kontrollera diskvalificerande fel och olika 
måttangivelser. Likaså kritiken när domaren tar mätstickan till hjälp istället för att 
förlita sig på ett sämre ögonmått.  Det måste alltid vara bättre att göra rätt än fel! 
Några uttalar sig att det är svårt att se vilken ”linje” domaren dömer efter och glöm-
mer att vi endast kan placera hundarna som deltar för dagen.  Att enbart döma på 
färg är inte lika med att ha en ”linje”! Så enkelt är det nämligen inte att rangordna 
sina beslut. 

Arrangörerna har också ett ansvar att värna om förtroendet för domarna, utställarna 
och sportens anseende. Det är inte direkt lämpligt att domaren reser med en utställare 
till eller från utställningen – minst lämpligt om utställare och domare reser tillsam-
mans med vinnaren i bagaget! Middagar före och efter utställningen ska alltid ske 
med sunt förnuft. Även om bästa hunden vann ses det inte alltid positivt av de som 
inte hade chans att festa med domaren.  

Ta chansen själv och döm, är ett av mina bästa tips. Golden Retrieverklubben är ett 
föredöme. De har alltid haft sina ”egna domare” på sina inofficiella utställningar. 
Uppfödare dömer på 10-talet utställningar i landet. Anmälningsantalet är ofta högre 
än vad vi auktoriserade får i ringarna. Till utställningen kommer både vänner och 
konkurrenter, vinnare som nybörjare. Det innebär en stor press på domarens ageran-
de och bedömning då man vet att nästa gång kan det vara motsatta. Jag är övertygad 
om att ödmjukheten och insikten i domarens arbete ökar med dessa uppdrag.

Finns det någon som har facit? Vem dömer rätt och vem dömer fel och vem är den 
som ska döma oss i denna fråga? Vi är inte mer än människor med olika erfarenheter, 
kunskaper och värderingar. Det är precis som livet utanför utställningsringen. Kon-
sten är den att vi alla måste respektera varandra om det så är inom politik, religion 
eller sexuell tillhörighet. Bedömningen är alltid domarens subjektiva uppfattning vid 
ett specifikt tillfälle.  

Till dig som vet allt, tänk dig för innan du kritiserar. Du kanske också är en förebild 
för ungdomar och nybörjare i vår gemensamma sport. Inte sällan tror de på dina 
påståenden om snöres- och kompisbedömning. Sådana lösryckta påståenden skadar 
mer än de gör nytta. Vi har alla ett ansvar, både innanför och utanför ringbandet.

För att få veta mer om domarens beslut och tankar, bjud in till en föreläsning. Flera 
av oss domare är villiga att dela med sig av våra kunskaper och reda ut om det verk-
ligen är viktigare vem som håller i snöret än att döma efter en rasstandard?

Hans Rosenberg
Auktoriserad exteriördomare sedan 1984

HUNDARS MENTALITET - EN FRÅGA FÖR ALLA
Text: Åsa Lindholm, Helena Frögéli

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse och organisationens högst be-
slutande organ Kennelfullmäktige har beslutat att hundars mentalitet 
ska vara ett prioriterat område. Det har bland annat inneburit att SKK 
har utvecklat Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, en 
officiell mentalbeskrivning avsedd att passa hundar av alla raser. För-
hoppningen är att den ökade satsningen på mentalitet och beteende ska 
leda till ett växande intresse också i de raser/klubbar där man inte har 
någon tradition av arbete inom detta område. 

Inom brukshundraserna är arbetet med 
mentalitet och funktion väl etablerat och 
mellan såväl rasklubb, uppfödare som 
hundägare råder konsensus om vikten 
av att hundars mentalitet och beteende 
dokumenteras. Eftersom brukshundsra-
serna är arbetande hundar med ofta väl 
definierat arbetsområde har intresset för 
mentalitet en självklar plats. Det är där-
för också inom brukshundsleden som 
kunskapen om beteende och mentalitet 
och utbildningen kring desamma är mest 
omfattande och etablerad. Av uppenbara 
skäl har man utvecklat beskrivningar och 
tester för att identifiera de hundar som 
motsvarar de krav som finns hos såväl 
uppfödare som hundägare.

I samband med det omfattande arbetet 
med Rasspecifika avelsstrategier som 
tog sin början inom SKK-organisationen 
2001 blev det snart uppenbart att hun-
dars mentalitet är en fråga för i stort 
sett alla rasklubbar. Intresset för att be-
skriva och testa hundarna hade under 
åren medfört att även en hel del raser 
utanför Brukshundklubbens ansvarsom-
råde genomgått SBKs Mentalbeskrivning 
Hund (MH).  Detta har varit den enda 
officiella mentalbeskrivning som funnits 
att tillgå. MH är en beskrivning designad 
för brukshundsraser. Det finns också ett 

registreringskrav som fordrar att hundar 
av bruksras ska ha känd mental status, 
d v s genomgått MH före parning samt 
tävlingsregler som slår fast att de måste 
ha MH för att få starta på bruksprov.  
Emellanåt har efterfrågan på beskriv-
ningsmöjlighet överträffat tillgången. 

RAS-projektet synliggjorde, bland myck-
et annat, behovet av en mentalbeskriv-
ning med ett bredare och lite annorlunda 
fokus än MH. I flera klubbar efterlystes 
en beskrivning som i högre grad är an-
passad till hundar av alla raser och som 
lade stor vikt vid hundarnas vardagsbe-
teende. Denna beskrivning skulle kunna 
kompletteras med rasanpassade funk-
tionsprov för att ge en bild av olika ra-
sers mentalitet och funktion. Kennelfull-
mäktige 2009 konstaterade att det var 
SKKs uppgift och ansvar att se till att 
en adekvat mentalbeskrivning för denna 
målgrupp etablerades. SKKs Kommitté 
för hundars mentalitet, KHM, bilda-
des och arbetet med det som i maj 2012 
blev den officiella mentalbeskrivningen 
Beteende- och Personlighetsbeskrivning 
hund, BPH, tog sin början. 

Under 2013 blev SBKs Mentaltest, MT, 
officiell för hundar oavsett ras (under 
förutsättning att inte specialklubben 
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ifråga aktivt tackat nej till den möjlighe-
ten). I och med detta har vi i dagsläget 
tre officiella mentalbeskrivningar/tester 
att tillgå: Beteende- och personlighets-
beskrivning hund (BPH), Mentalbeskriv-
ning hund (MH) och Mentaltest (MT) 
som principiellt är öppna för alla raser. 
För raser inom SBKs avelsansvar gäller, 
som tidigare nämnts, kravet på MH för 
såväl avel som tävling, medan hundar av 
andra raser numera kan starta på bruks-
prov efter att ha genomgått antingen MH 
eller BPH. För ägare av hundraser inom 
SBK är valet enkelt: den mentalbeskriv-
ning man ska gå med sin hund är MH. 
För övriga raser rekommenderar SKK 
idag att valet faller på BPH.

BÅDE MH OCH BPH – PRAKTISKA 
KONSEKVENSER
Om vi fokuserar på BPH och MH kan vi 
konstatera att båda beskrivningarna redo-
visas i SKKs Avelsdata i form av spindel-
diagram. Diagrammen är inte helt jämför-
bara eftersom BPH bland annat har fler 
beskrivningspunkter och definierar en del 
egenskaper något annorlunda än MH, 
men båda ger en bild av till exempel socia-
litet, nyfikenhet, rädsla och aggressivitet. 
Beskrivningarna skiljer sig med andra ord 
åt så till vida att BPH ger en mer nyan-
serad beskrivning av hundens beteende i 
och med att flera parametrar observeras 
vid varje moment men också genom att 
samma egenskapskomplex beskrivs flera 
gånger utmed BPH-banan. För att kunna 
göra en relevant jämförelse mellan be-
skrivningarnas spindeldiagram fordras 
dock insikt i modellen för hur respektive 
diagram har räknats fram.

Den information som samlats under kan-
ske många års lopp är fortfarande rele-
vant. I framtidens genetiska analyser kom-
mer hänsyn att tas till både MH och BPH. 

MENTALINDEX
SKK/KHM har beslutat att de ekonomis-
ka satsningar vad avser forskning kring 
hundars mentalitet i huvudsak ska riktas 
mot BPH och att inga vidare större sats-
ningar göras på MH. Icke desto mindre 
har SKK beviljat anslag för forskning vid 
Sveriges lantbruksuniversitet som avser 
att utveckla en modell för att skatta av-
elsvärden för mentalitet för brukshund-
raser, s k mentalindex, baserat på MH-re-
sultat. Tanken är att man i förlängningen 
ska kunna tillämpa beräkningsmodellen 
även för andra raser och för BPH. 

ETABLERINGEN AV BPH 
Den första utbildningen av BPH-beskri-
vare och testledare anordnades på våren 
2012. Under beskrivningens första sä-
song var sju arrangörer aktiva, en siffra 
som nu uppgår till 24 st. Cirka 50 perso-
ner är utbildade beskrivare, runt 65 st är 
testledare. 

Redan initialt påtalade KHM vikten av att 
som arrangörer anlita både klubbar och 
privata aktörer. Detta har visat sig vara ett 
väl fungerande koncept. Bland de klubbar 
som arrangerar BPH finns såväl länsklub-
bar, lokala kennelklubbar som special- 
och rasklubbar. Därutöver finns även en 
BPH-bana på Grans Naturbruksgymnasi-
um i Piteå plus en knapp handfull privata 
arrangörer. Gemensamt för samtliga är att 
de till banorna knutna funktionärerna har 
ett stort intresse för mentalitet. Somliga 
av dem är aktiva funktionärer även inom 
MH och MT. Detta har medfört att man 
på de åtta brukshundklubbar (t ex Östra 
Härjedalens BK, Timrå BK och Mjölby 
BK) som har utbildade BPH-funktionärer 
har kunnat vidga sin verksamhet och er-
bjuda ägare av icke-brukshundsraser möj-
lighet att genomgå BPH parallellt med den 
MH-verksamhet som i huvudsak riktar sig 
mot brukshundar. De mentalitetsintresse-

rade funktionärerna får genom sin utbild-
ning till BPH-beskrivare/testledare ytter-
ligare kompetenshöjning, vilket kommer 
arrangörsklubbarna till del. Dessutom 
bidrar den rika representationen av varie-
rade raser som BPH uppvisar till fördju-
pad kunskap i hundars beteende generellt.

FRAMTIDSVISIONER
Det finns ett uttalat mål för SKKs KHM 
att öka intresset för och kompetensen 
kring hundars mentalitet på ett brett 
plan inom organisationen. Att våra hun-
dar mår bra och fungerar i samhället är 
en fråga som inte bara berör bruks- och 
tjänstehundsverksamheten utan är en an-
gelägenhet för varje special- och rasklubb 
och varje enskild hunduppfödare. För-
hoppningen är att den ökade satsningen 
på mentalitet och beteende ska leda till 
ett växande intresse också i de raser/
klubbar där man inte har någon tradition 
av arbete inom detta område. En del i 
den strävan är den nyligen lanserade digi-
tala distansutbildningen ”Hundens bete-
ende”. Vidare planeras en ”Mentalpool” 
bestående av personer som ska kunna 
föreläsa om mentalitet, men också vara 
bollplank/diskussionsledare i klubbarnas 
övergripande mentalitetsarbete.

Visionen är också att vi ska få till stånd 
ett språk som gör det möjligt även för 
uppfödare av sällskapshundsraser att 
prata om mentalitet och beteende utifrån 
gemensamma begreppsuppfattningar. 
SKK/KHM har påbörjat det arbete. Pre-
cis som den utställningsintresserade ofta 
har lätt att förstå innebörden av en ex-
teriör beskrivning som talar om att hun-
den är välvinklad, har brant kors eller 
är upprätt i mellanhänderna, ger oss ett 
gemensamt språk en möjlighet att skapa 
en kartbild över hundens beteenden och 
mentala egenskaper. Mentalbeskriv-
ningen ger oss inte hela sanningen, lika 
lite som en utställningsstart beskriver en 
hunds exteriör på ett fullödigt sätt, men 
den hjälper oss en bit på vägen. Uppfö-
darna får veta mer, och i avelsarbete är 
all kunskap av värde. 

En ökad satsning på hundars mentalitet 
inom hela SKK-organisationen är ett ar-
bete som avser att förstärka den kvali-
tetsstämpel som bör vara synonym med 
registrerade hundar. För detta krävs såväl 
nytänkande och engagemang - som sam-
arbete.

Hundgårds sektioner! Endast förbeställning. 

3 St prisexempel på hundgårdar i galler 184 cm hög 16*08 mm rör med 8 cm mellan rören.
• 12 m2, 4*3 m, 4 st 2 m sektioner, 1 st 3 m sektion, 1 st 3 m med dörr. Kostar så här lite 3577 kr ink moms.
• 20 m2, 4*5 m, 6 st 2 m sektioner, 1 st 3 m sektion, 1 st 3 m med dörr. Kostar så här lite 4577 kr ink moms.
• 6 hundgårdar på rad. 35 m2, 7*5 m, 39 st 2 m sektioner, 19 st 1 m sektioner, 6 st 2 m med dörr. 

Kostar så här lite 28 107 kr ink moms.

Detta är billigaste varianten på hundgård. Utöver exemplet ovan finns galler med 5 cm mellan rör. Nät med mask 
storlek 5*5 cm och 5*10 cm. Dörr finns till alla storlekar av sektion. Inåt eller utåtgående.
Tillkommer på pris är tillbehör såsom fot (2 olika) till sektion eller takfästen om man vill taka hundgården.
Svängbara skålhållare för 2 hundar. fasta skålhållare 1-2 hundar. Samt frakt om man inte hämtar själv i Mora.
 
Maila på hedpers@gmail.com 
eller ring 070 58 22 171 för mer info och komplett prislista. 
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FÖRENINGSLIV
- FÖRENAR MÄNNISKOR OCH INTRESSEN

Till slut blev längtan till vidderna i norr för stor. Flyttlasset gick från 
Skåne till Norrbotten. Att jag inte kände någon såg jag inte som ett 
problem. 

GEMENSKAP. 
Som 12-åring gick jag min första vand-
ring i Jämtlandsfjällen. Det var ingen 
avancerad tur men det födde en längtan 
i mig att flytta till vidderna i norr. En 
längtan som sedan legat och gnagt ge-
nom åren som gått. Det är säkert en och 
annan med mig som har upplevt att rätt 
tillfälle sällan inträffar utan rätt tidpunkt 
för förändring skapar man själv. I alla 
fall är det min teori. Jag hann bli drygt 
30 år innan jag kände att nu är det dags. 
Jobbjakten började och siktet var ställt 

på att bosätta mig i Kiruna kommun för 
jag ville ha mycket valuta från Kung Bore 
samt närheten till Sveriges tak. 

Olyckskorparna lät inte vänta på sig. 
Varför ska du flytta så långt? Det finns 
ju ingenting i Norrland och så är det 
kallt och myggigt. Du känner ju ingen, 
vem ska du umgås med? Tänk om du 
inte trivs, vad ska du göra då? Du har ju 
ingen familj eller barn, du kommer att bli 
väldigt ensam.

Det ska erkännas att tanken hade slagit 
mig ”Tänk om jag inte trivs och så har 
jag flyttat hela mitt bohag”. Att flytta 
är dyrt. Speciell om transporten ska gå 
från Skåne till Norrland. Känslan att jag 
skulle känna mig ensam fanns däremot 
inte. Min bästa vän 10-åriga blandrasti-
ken Hot Shot var ju med mig. Hon tve-
kade inte över mitt beslut dagen vi satte 
oss i bilen för att flytta till en ort jag bara 
kände till vid namn, till en bostad jag inte 
sett, till nytt arbete. 

Känslan av frihet ökade i takt för varje 
landskap vi passerade. Slätten, boksko-
garna och rullstensåsarna i söder byttes 
ut mot vad som kändes som oändliga 
myrar, sjöar och granskog. Ibland skym-
tade karga bergsknallar förbi. Tanken 
var att min gamla dam skulle få säll-
skap. Vid en resa till Sälen många år tidi-
gare hade jag mött flera hundspann och 

drömmen var att ha en egen polarhund 
att åka skidor- och vandra med. Efter en 
mellanlandning i Västerbotten förde job-
bet mig till Älvsbyn, Norrbottens län. En 
liten ort vid kanten av Piteå älven mellan 
hav och fjäll.

Att det hann passera ett par brukshundar 
och en aktiv tid i lokala brukshundklub-
ben innan första polarhunden flyttade 
in är en annan historia. Gemensamt är 
dock att föreningsliv förenar människor 
med samma intresse. Oavsett om man 
känner varandra sedan tidigare eller inte 
har man en gemensam nämnare att prata 
och umgås kring - hund. I mitt fall har 
kontakten med SPHK Övre Norra öpp-
nat många dörrar för gemenskap. Jag 
har fått nya vänner och bekanta som jag 
förmodligen inte skulle ha träffat annars. 
Jag har även fått nya träningskompi-
sar. Genom klubbens aktiviteter har jag 

Gemensam fikapaus med korvgrillning under årets fjällhelg i Årrenjarka. [Foto: Boel Malmström] Sara Edin Mårtensson med sin samojed Tejja. [Foto: Boel Malmström]
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bland annat gått fjällkurs och varit på 
vinterträffarna i Årrenjarka, Kvikkjokks-
fjällen. Ett arrangemang som passat mig 
ypperligt att tillsammans med andra göra 
kortare- och längre dagsturer med hun-
darna i fjällmiljö. Det har varit perfekt 
att få prova på för att erhålla kunskap 
för att sedan våga fara på egen hand. Jag 
har även tagit del av barmarksträffar och 
föreläsningar samt fått massor av kompe-
tens om drag- och polarhundar i allmän-
het bara genom att umgås. Men framför 
allt har jag träffat andra människor som 
älskar att arbeta med hund och vara ute 
i naturen lika mycket som jag själv avsett 
årstid och väder.  

Visst, det var nervöst att ta första kon-
takten med en ny klubb och nya männ-
iskor. Jag kan bara tala av egen erfaren-
het och jag har enbart bemötts av ett 
varmt välkomnande, genuin nyfikenhet 
och en positiv vilja att delge kunskap och 
erfarenheter. Ibland kanske man behöver 
erbjuda sig att hjälpa till vid någon akti-
vitet för att lära känna varandra lite bätt-
re. Det kan vara så enkelt som att baka 
en kaka, för att hundfolk älskar fika är 
ingen hemlighet. Att våga och orka bjuda 
på sig själv för det ger så mycket tillbaka 
i gemenskap. 

Olyckskorparna har slutat att kraxa. Det 
går att träffa nya vänner trots att man inte  
känner någon dit man väljer att flytta 
och bosätta sig. Nu många år senare bor 
jag fortfarande kvar i norr. Jag delar nu-
mera mitt liv med min sambo Stefan och 
alla nya vänner som jag funnit längs vä-
gen. Det blev inte en polarhund utan sex 
härliga friluftskompisar. Helt rätt, det är 
myggigt i Norrland men det finns mygg-
medel. Och kyla, snö och oändliga vid-
der är väl vad polarhundsägare älskar!

Boel Malmström

Ovan: Johanna Burström med sina samojeder 
Izor och Loke. [Foto: Boel Malmström] 

Nedan: På tur tillsammans med SPHK Övre 
Norra. [Foto: Emma Marklund]

Hej på er!

Våren börjar sakta smyga sig på här uppe i Jämt-
land, det börjar bli lite färg och liv i naturen och 
det är ljust större delen av dygnet. Ganska skönt 
ändå..! 

Jag är både en ganska ny medlem och är helt ny i 
Er styrelse, ser fram emot att få hjälpa till och få or-
dentlig insyn i klubben. En liten bit på väg är jag re-
dan och kommer nog tids nog känna mig som hem-
ma, då jag hittills endast har positiva erfarenheter 
från både medlemmar, hundar och styrelsemöten. 
Vi har haft regelbundna möten via Skype och får 
ofta kämpa med anslutningen, men har ändå lyck-
ats vara effektiva och fått mycket gjort. Planerings-
arbetet med årets träffar är i full gång och resutatet 
är något jag hoppas att ni alla ser fram emot.

Vårt mål är att uppnå era förväntningar som ni har 
på oss samt att gamla men även nya medlemmar ska 
bli mer aktiva inom klubben, hade varit så kul om 
vi bler fler. Hoppas vi lyckas med detta och att det 
kommande året blir fyllt av glädje, framgång och 
härliga naturupplevelser ihop med våra hundar!

Bästa hälsningar Fanny Wallerud, Suppleant 
(SPHK’s rasklubb för alaskan malamute)

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49

Skogvaktarvägen 15, 830 05 Järpen
michelle@hundsteg.se

Vice ordförande
Therese Tess Lindman, 0769-38 87 39
Grimsjö Björkelund, 567 91 Vaggeryd

lindmantess@gmail.com

Sekreterare 
Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se

Sulviken 310, 830 05 Järpen

Kassör
Ida Törnwall, 073-073 31 63
Kröcklinge 4, 731 95 Köping

tornwall@hotmail.se

Ledamot
Annelie Carlsson

annelie-carlsson@hotmail.com

1:a suppleant
Birgitta Karlgren, 0735-14 31 09

Sätuna, Kristinedal, 521 94 Falköping
birgitta.karlgren@telia.com

2:a suppleant 
Frida Björcman, Björnåsen, 524 96 Ljung

Meriteringssekreterare
Michelle Ohlsson (se ordf.)

Avelsråd
Linda Söderström,  0739-38 03 55

polarcollie@gmail.com
Göran Dernebo, 

Anki Heinonen, vetanki@gmail.com
Anki Emanuelsson, 0295-431 03

Gillermossen 101, 74891 Österbybruk
cahppes@gmail.com 

Utställningssektion
Jennie Kraft Hult - Certifierad utst.arr. 

(CUA) (Sammankallande)
072-21 35 227 alt. 033-27 10 32

tama.icequeen@gmail.com
Annelie Carlsson

annelie-carlsson@hotmail.com

Ylva K Söderman och Ludde. [Foto:  Björn Andersson]



Polarhunden 3/2016   4948   Polarhunden 3/2016

Ny plats för Snöträffen 2017!

Datum: 6-8 januari
Ort: Överstbyn, 7 mil norr om Luleå

Då snöträffen på grund av snöbrist de senaste åren blivit inställt har styrelsen 
valt att nästa säsong förlägga träffen till ett betydligt mer snösäkert område. Ef-
ter noga research på snötillgång och snödjup har platsen Överstbyn, 7 mil norr 
om Luleå valts ut. Där finns det dessutom engagerade medlemmar på plats för 
att hjälpa styrelsen genomföra arrangemanget. Trivsamt boende samt spår finns 
tillgängligt samt möjligheter till gemensam middag. Det kommer finnas möjlighet 
att göra följande dragprov: DP10 samt DP60. 

Styrelsen och funktionärer ser framemot att kunna erbjuda en träff och merite-
ring i de norra delarna av Sverige och tror detta kommer att bli ett lyckat arrang-
emang. Inbjudan med detaljer kommer i nästa nummer av Polarhunden.

Ses där! / Styrelsen för SPHK´s rasklubb för alaskan malamuteklubben

Officiell agilitytävling, 
Vallentuna BK, 20160514

Resultat: 
Agility 1: 1,8 fel plats: 3/27 
Hopp 2: 0 fel plats: 6/45 Uppflytt-
ningspinne! 
Hund:  alaskan malamute 
Noatak’s Sunrise Embla Du Cheyenne 
Förare: Jennie Kraft Hult 
Fotograf: Annlis Carlsson 

Mvh 
Jennie 

Aktivitetsportal för alaskan malamute

Det händer så mycket roligt ute i vårt avlånga land och vi är många med alaskan 
malamutes som inte känner varandra. De borde vi ändra på! Därför har styrelsen 
för rasklubben startat en aktivitetsportal på Facebook där vi kan tillsammans 
kan samla alla initiativ som sker över hela landet. 

Kanske du ska träffa några likasinnade och köra hund, gå en långpromenad eller 
ordna en inofficiell tävling? Kanske du själv ska ut och köra hund till helgen och 
tycker de vore trevligt med sällskap?

Oavsett storlek på initiativet så är du varmt välkommen att dela med dig av det 
på portalen så kan fler se vad som sker och man får ett större utbud på aktiveter 
med likasinnade.

Portalen fungerar enbart som en anslagstavla. Inga diskussioner eller personliga 
åsikter hör hemma här, då hänvisar vi till rasklubbens Facebook grupp. Gruppen 
ska vara lättöverskådlig och lätt att hitta i!

Vi ser framemot att du delar med dig av dina initiativ i portalen!

Portalen hittar du här: https://www.facebook.com/groups/1788875844678778/# 

Varmt välkomna önskar styrelsen för SPHK´s rasklubb för alaskan malamute!
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Är du sugen på att meritera din hund för första gången under 
kommande säsong? 

Då är du varmt välkommen att bli med i ”Team meritering 2017”! 

Det är en grupp för dem som aldrig meriterat innan men gärna vill pröva på. 
Tanken är att tillsammans jobba mot samma mål, byta tankar och ideér, heja på 
varandra och ha ROLIGT på vägen.

Det blir en opretentiös och lättsam stämning med fokus på att det är så himla 
roligt att köra hund. På vägen får du lära dig lite om hur en meritering går till 
och vad man ska tänka på inför träning och själva dragprovet. 

Vill du vara med? Vill du veta mer?
Maila in ditt intresse till: sandra@hundsteg.se

Välkomna till SPHK’s Rasklubb Alaskan Malamute 
Rasspecial 2016!

Platsen för specialen denna gång är i Huså, Åre kommun, 4-6 november 2016. 
I år firar Malamuteklubben 30 år så givetvis kommer detta att vara temat på 

hela specialen.  
 

Fredag: Barmarksmästerskapet 
Lördag: Officiell utställning. Domare Annica Uppström. 

Söndag: Medlemsmöte 
 

Mer information kommer i nästa Polarhunden samt via hemsidan. 
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta styrelsen. 

 
Rasklubben för Alaskan Malamute önskar er varmt välkomna!

Malamuteveckan 2017
Glöm inte att boka in vecka 7 i kalendern!

Efter årets mycket lyckade vecka i Grövelsjön har anläggningen bokats 
för kommande ”vecka” 2017.

Hör gärna av dig och berätta vad du vill ha med under kommande 
malamutevecka så vi kan utforma den på bästa sätt!

Finns önskemål på en enklare vecka med fokus MYCKET hundkörning, detta 
ska vi givetvis ta hänsyn till och hoppas kunna ta fram ett program för veckan 

där det finns att hämta både för nybörjaren och den erfarna. En detaljerad 
inbjudan kommer publiceras i nästa nummer av Polarhunden och då kommer 

givetvis även informationen finnas att hitta på rasklubbens hemsida.
Förhoppningar finns att då kunna erbjuda både ett DP10 samt DP60.

Oavsett om du är helt ny eller har många års erfarenhet – missa inte tillfället att 
träffa likasinnade och ha en både rolig och givande vecka tillsammans! 

Vi ses där!

Styrelsen för SPHK´s rasklubb för alaskan malamute
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Glaverdraget 2016

Glaverdraget gick av stapeln för andra året i rad i Sulviken i Västjämt-
land i mitten på mars. Det var 11 starter och både grönlandshundar och 
alaskan malamuter var representerade. Den mest långväga deltagaren 
kom ända från Holland!

Den veckan inleddes med kraftigt mild-
väder tillsammans med regn och hård 
blåst och vi vet alla vad det innebär för 
spåren. Efter en del böner till vädergu-
darna så slog vädret om, men spårdrag-
ningen man hade jobbat med under hela 
vintern gick dessvärre inte att använda 
då flertalet bäckar gått upp. 

Det fick tas till nödplanen och det var 
en betydligt tuffare sträcka med ungefär 
700 höjdmeter stigning. Ingen dålig ut-
maning det vill säga! Då mildvädret även 
haft sin påverkan på dessa spår behövdes 
en snabb insats göras dagen innan då det 

äntligen fryst på – då fick malamuteklub-
ben och dess medlemmar glänsa – då ett 
flertal slöt upp frivilligt kvällen innan och 
körde spåren flitigt!

Den nya spårdragningens utmaningar till 
trots så var stämningen bland deltagarna 
positiv! Det blev dock inga rekordtider 
och det var krävande att hinna in under 
de obligatoriska sex timmarna som krävs 
för ett första pris. Några lyckades dock 
och det första priset var verkligen väl för-
tjänat, några andra pris erövrades också!
Lunch erbjöds över öppen eld i form av 
korv med bröd – något som var väldigt 
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uppskattat av framför allt förarna när 
de kommit i mål! Där blev också en na-
turlig samlingsplats för funktionärer och 
familjemedlemmar i väntan på målgång. 
Trevligt trevligt!

På lördagskvällen var det knytkalas i ”la-
dan”. Ett stort deltagarantal och enga-
gemang ledde till ett imponerande stort 
buffébord av hög kvalité. Stämningen 
var på topp och för många pratades de 
draghundar inpå småtimmarna!

Söndagens prisutdelning bidrog alla 
till, en kul tradition som gör prisbordet 
mångsidigt och fyllt av överraskningar. 
Återkopplingen efteråt var alltigenom 
positiv och de allra flesta hörde av sig 
och tackade för ett sällsynt trevligt ar-
rangemang – ett gott betyg med andra 
ord!

Stort tack till alla som hjälpt till att ord-
na träffen - kalasfint teamwork - ingen 
nämnd ingen glömd.

Glaverdraget – den personliga dragträf-
fen! Kom och var med nästa år, då kör vi 
igen, utan 700 stigningsmetrar ;)  Varmt 
välkomna!  

Sandra Tellström, Sekreterare SPHK´s 
rasklubb för alaskan malamute

Jag avslutar med ett litet citat från en av deltagarna:

”Jag hade faktiskt tänkt skriva och tacka för helgen, för den var 
precis som jag vill att polarhundsammankomster skall vara. Opre-
tentiösa, men inte oplanerade och alla umgicks med alla oavsett 
körstil och ras”

Ordförande
Camilla Nyström, 073-651 18 18 

Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta  
millan.nystrom@hotmail.com

Vice ordförande 
Michael Berglöf, 070-727 37 71 
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd  

qola@msn.com

Sekreterare
Emma Månsson, 073-421 97 11 
Splintvägen 6, 83172 Östersund 

emma.mansson@gmail.com

Kassör
Helen Werner, 070-412 06 83 

Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
helene.wrnr@gmail.com

Ledamöter
Lotta Johansson, 073-073 59 99
Lotta. D.Johansson@gmail.com

Frida Brändström, 070-688 44 05 
Fårskäret 247, 914 91 Nordmaling

Frida@thelioness.se

Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 58599 Linköping 

snotrollens@telia.com

Suppleant
Sara Jonsson, 073-054 75 01

Dylta bruk 276, 718 97 Dyltabruk
sarajonsson90@live.se

Karin Olsson, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall

musherkarin@gmail.com

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

Sommaren är på intåg och med den också värmen 
till glädje för många även om det inte är ett typiskt 
Polarhundsväder. Slädar, skidor och pulkor stuvas 
undan i förråden å våra kära vovvar byter till en 
tunnare och kortare sommarpäls. Men sommaren 
är ingen latmanstid för en polarhundsägare, för 
vissa tar klövjeturer i fjäll och skog vid och andra 
av oss ser fram emot några av sommarens utställ-
ningar. 
 
I skrivande stund jobbar vi med slutjusteringarna 
av översynen av meriteringsreglerna. Vi har återfått 
remissen från SKK där mindre saker ifrågasätts. För 
samojeds del bör det inte innebär några större för-
ändringar som kan komma att påverka den helhet 
vi tidigare arbetat fram i samråd med medlemmar-
na i rasklubben. 
 
En av grundidéerna vid regelrevidering har varit att 
försöka skapa en likriktning mellan raserna i fler 
delar av vårt regelverk än vi haft tidigare, detta i 
syfte att förenkla vårt regelverk och göra det mer 
lättförståeligt samt öka möjligheten till sammerite-
ring. Trots våra försök till likriktning så kommer 
vårt regelverk av naturliga skäl spreta en del, olika 
raser har kommit olika långt och dras med olika 
problem som regelverket måste ta hänsyn till. Vi har 
också lagt stort fokus på att räta till det som blev 
tokigt i förra revideringen där saker ändrades som 
inte bör ha ändrats. Bland annat har vi återskapat 
PDP-titelns ursprungliga ide och proven behöver nu 
inte längre tas i någon speciell ordning vilket gläder 
oss då man som nybörjare med fördel kan starta 
med det enklare provet DP10 med en hund skidor 
och pulka, för att sedan bygga uppåt i svårighets-
grad och avanser i sitt arbete tillsammans med sin/
sina hundar. Vi har valt att höja kraven för 1:a pris 
i vissa av våra prov då många av våra medlem-
mar påtalat att det är för låga krav ställda. För att 
möta detta önskemål från våra medlemmar har vi 
valt att höja kraven men dock väldigt försiktigt, de 
höjningar som föreslagits har också vid flera tillfäl-
len varit ute på remiss i rasklubben och godkänts. 
Under vissa delar av dokumentet har man också 
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kompromissat mellan raserna för att öppna upp för möjligheter att meritera tillsam-
mans, vilket också ger större startfält. Ytterligare en likriktning vi skapat är att öppna 
upp för att även det längre provet 250+ skall vara möjligt som meriterande prov för 
alla våra fyra raser med likvärdiga regler för de raser som tävlar och konkurrerar i 
samma klasser. Detta gör att vi beaktar alla distanser i våra prov, sprint-, medel- och 
långdistans. Här är det viktigt att påminna varandra om att varje godkänt dragprov 
även om det inte leder till en titel så är det en meritering som registreras i SKK hund 
och avelsdata. Vi har slagit vakt om önskemålet från våra medlemmar om att slopa 
konkurrenskravet vid DP60+ (även om konkurrensdelen utgår för meritering så kan 
vi fortsatt hålla tävlingar i samma distanser för att tillgodose även den tävlingsintres-
serade). Samt har vi varit måna om att de sparsamt höjda krav som införts under 
vissa prov inte skall påverka utställningsverksamheten varför man i vissa fall kräver 
ett 2:a pris för tilldelande av SUCH eller möjlighet att tävla om cert, då ett 2:a pris 
motsvarar de krav som gällt sedan tidigare. Vi har också gjort en lättnad i förhållande 
till utställningsdelen där rasklubben valt att godkänna fler alternativ av draghunds-
prov som meriterande för SUCH och tävlan om certifikat, mm. Vad gäller strukturen 
i dokumentet har vi stuvat om för att rensa upp och minimera onödiga upprepningar, 
rätt information på rätt plats och så vidare. Vi har helt enkelt städat dokumentet. 
 
Nu hoppas vi att SKK kan lägga regeldokumentet till handlingarna utan några större 
förändringar så snart som möjligt efter våra sista justeringar på deras begäran. Så 
ni som planerar att meritera era hundar inför kommande vintersäsong kom ihåg att 
läsa in er på meriteringsreglerna som kommer vara gällande från årsskiftet så snart 
de kommer ut. Håll utkik på SPHK hemsida och i våra grupper och på våra sidor. 
 
Vi arbetar självklart också vidare med frågor så som HD-index, informationen på 
kopahund.se, ras och avelsfrågor mm. Styrelsen planerar arbetshelg och avser då att 
gå igenom bl.a. protokollet från uppfödarmötet i Furudal för att se över vad vi behö-
ver jobba vidare med. Jag vill återigen uppmana er att följa med i informationsflödet 
på www.skk.se vad gäller HD-index. Samojeduppfödare och/eller hanhundsägare var 
välrepresenterade på SKK utbildningsdag i HD-index vilket var roligt och glädjande 
att se.  Ni som känner att ni inte kommer ha möjlighet att deltaga på någon av de 
utbildningstillfällen som kommer anordnas av SKK framöver men ändå vill ta del 
av information bör hålla regelbunden koll på SKK play där de avser att lägga upp 
filmade föreläsningar från utbildningen. 
 

Ta hand om er å krama era vovvar ordentligt så ses vi framöver 
 Med vänlig hälsning: Styrelsen SPHK Samojed genom ordförande Camilla Nyström.  

SPHK-SAMOJED
SAMOJEDHELG I SKÅNE 17-18 SEPTEMBER 2016

I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.

Lördag: officiell utställning  
Domare: Gunilla Sandberg

På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva. 
Sen umgås vi hela kvällen, pratar hund osv.

Söndag: 
Aktiviteter, möjlighet till körning om vädret tillåter.

Idéer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt. Samt även hjälp med 
att ordna fika, sköta försäljning av dito, sätta upp skyltar till körbana m.m.
På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med 
husvagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.).  
OBS att man kan inte komma på fredagen med hänsyn till vårt värdpar och 
deras hundar. Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck 

samt varma sovkläder.

Sista anmälningsdag till utställningen är den 2 september 
anmälan ska göras på SKK:s tävlingsanmälan till: 

Kerstin Ohlsson,Hasselvägen 22, 291 60 Kristianstad
eller via e-post till danza@comhem.se

Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller 
per telefon: 044-70136, 0709-367188

Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5

Valpklass 4-6, 6-9 mån  180 kr
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass  360 kr
Veteranklass > 8 år  290 kr
Veteranklass över 10 år  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  180 kr
(de klasser som kostar 360 kr) 

Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 200 kr eller betala motsvarande belopp. 

VÄL MÖTT!!!!!!
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Ånnaboda var det 61 siberian husky anmälda för Nils-Arne Törnlöv.  Det är kul att 
det dyker upp så många fina hundar på våra utställningar.  Bilder på BIR och BIM 
hundarna från utställningarna finns på annat ställe i denna tidning. 

Vi har en ny ansvarig för valpförmedling/omplaceringsverksamheten i form av Ola 
Lindgren. Jag tror Ola kommer göra ett väldigt bra jobb. Jag vill från hela styrelsen 
skicka ett stort tack till Ann Wessman som under många år skött den här tjänsten 
med bravur. 

Passa på och njut av sommaren! Snart är det äntligen höst och träningsbart igen.

Mvh / Styrelsen

BIR-BIM siberian husky 
från Ånnaboda

BIR - Svartedalens Husky Tolovana
BIM - Snowstreams Tradus Philomelos

Domare: Nils-Arne Törnlöv
Foto: Sofia Holmgren

BIR-BIM siberian husky 
från Vaggeryd

BIR - Svartedalens Husky Minto
BIM - Fugitive’s Sao

Domare: Gunilla Skallman
Foto: Ylwa Malmberg

Ordförande Ylwa Malmberg,
Östra Syningevägen 106, 
761 91 Norrtälje, 076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

Vice ordförande  Helle Sörenson,
Ytterån 164, 835 95 Nälden
076-105 89 71
polarpilen@gmail.com

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

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

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

Suppleant Charlie Lundgren,
Spångavägen 64, 168 75 Bromma
charlie.lundgren1@gmail.com 

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

Revisorer
Freddie Åkerlind
0565-60446, 070-5420720

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

Börje Jansson 070-2958972

Nisse Uppström 070-2482005

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289

Siberian husky

När det här publiceras borde sommaren ha kommit. 
Vi i styrelsen arbetar på för fullt. Presentationer av 
alla oss borde vid det här laget finnas på hemsidan. 
Styrelsen kommer att ha en arbetshelg i början av 
juli. 

I september är det dags för årets rasspecial som 
kommer att hållas i Voxnan i samband med Gävle-
Dalas utställning. Du har alltså möjlighet att delta 
på två SPHK-utställningar på samma plats under 
samma helg. Inbjudan finns i separat annons i den 
här tidningen. Vi kommer också att uppdatera 
hemsidan kontinuerligt med ny information. Jag 
hoppas att så många som möjligt av er har möjlighet 
att komma. Är du ny och inte känner någon är det 
här ett gyllene tillfälle att träffa nya vänner.  Du får 
gärna höra av till någon av oss i styrelsen om du har 
frågor eller funderingar. 

Resultaten från vinterns tävlingar är i skrivande 
stund nästan alla registrerade. Snart kan vi räkna 
ihop siberian huskycupen. Bra kämpat av alla som 
deltagit och grattis till alla fina prestationer. Glöm 
inte att vi alltid lär oss något oavsett resultat. Jag 
tycker det viktigaste är att man är nöjd med sin och 
hundarnas prestation. Det är viktigt att ha roligt. 
Hundarna gör alltid sitt bästa efter vad vi har 
förberett dem för. 

Vårens SPHK-utställningar är också avklarade. 
I Vaggeryd var 106 siberian husky anmälda för 
domarna Gunilla Skallman/Anna Törnlöv. I 

Kymcanis Mosura Kymcanis Taktuq . 
[Foto:  Annika Andersson]
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Hej!

En härlig Polarhunden i handen mitt i sommaren, 
det är inte fel! 

Vårens aktiviteter har passerat med råge och stor 
del av den kommande säsongen 2016-2017 börjar 
ta form i både rasklubbar och distrikt kan vi tro.

Rasklubben för grönlandshund planerar för en 
höstträff, i skrivande stund är inte detaljerna på 
plats men håll koll på hemsidan och facebook så 
kommer det löpande information.

Höstträffen är tänkt som en trevlig upptakt på 
säsongen, det kommer att finnas möjligheter för 
hundkörning och lika många möjligheter till trivsel 
och umgänge.

Ni som har funderingar, tankar, tips eller kanske 
önskemål om arrangemang hör av er till rasklubbar 
och distrikt så kan vi alla hjälpas åt att skapa en 
trevlig och berikande kommande säsong.

Fortsatt trevlig sommar till er alla!

    //Helen

Ordförande
Helen Söderström, 0921-651 31, 

076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden

hedsvedjan@hotmail.com

Sekreterare
Sofia Brännström

Kassör
Reiné Taekema, 0174-261 04, 070-88 77 005

Upplands-Väsby 22, 740 10 Almunge
mejtaekema@telia.com

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

Helénè Ouchterlony, 
frankochhelene@telia.com

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

Suppleant
Eva Johansson, 070-272 55 53
Evajohansson74@hotmail.com

Daniel Andersson

Avelsrådet
Maria Lütken, marialutken@yahoo.se

Helénè Ouchterlony, 
frankochhelene@telia.com

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01

marialutken@yahoo.se 

Repr. SPHK valberedning. (2016)
Nicole Schwarz , zeckenzwecke@aol.com

Meriteringssekreterare
Lena Tano,  teamasasaq@hotmail.com

Valberedning
Kenth  Hjelm, mikka@telia.com

Jan-Olof Högström, jo@framak.se

www.gronlandshund.sphk.se

Midsommarkväll på Tandsjövålen med Grönlandshundar.  
[Foto: Björn Andersson]

Siberian husky klubben inbjuder till 

Rasspecial 2016

Officiell utställning
Söndag 25 september 2016

i Voxna 4 mil väster om Bollnäs.

Domare: Tapio Kakko, Finland
Reservdomare meddelas på hemsidan

Anmälan endast via SKK webb anmälan
Sista anmälnings-/betalnings dag: 26 Augusti 12:00

Klasser & Avgifter
Valp 4-6 , 6-9 månader 150kr
Junior15-24 månader  320kr
Unghund 18-24 månader 320kr
Öppen från 15 månader 320kr
Bruksfrån 15 månader  320kr
Champion från 15 månader  320kr
Veteran från 8 år 185 kr
(Veteran över 10 år  Gratis)

Fr o m 3 hunden i fullbetalande klass 150kr per hund.
Veteraner över 10 år och flerhundsrabatten går ej att utnyttja vid SKKs Internet-
anmälan.  För återbetalning kontakta raklubbens kassör, Jenny Larsson Jenny-

lar1@hotmail.com

Ni som har vandringspriser glöm inte att ta med dem.

Mer information finner ni på http://sphk.se/siberian-husky
Hemsidan uppdateras löpande med ny information kring specialen

Siberian husky
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Säsongsavslutning i Johnsgård

För att få en härlig avslutning på denna säsong så tog vi vårt pick och 
pack och for till Johnsgård och grönlandshundsamlingen som ägde rum 
den 8-10 april. 

Helgen bjöd på strålande 
solsken och perfekta spår. 
Området runt Johnsgård 
erbjuder mycket fina turer 
upp på fjället eller över 
myrar och lätt åkt skogs-
terräng. Allt är tydligt 
markerat. Det är bara att 
välja. Helgen bjöd också 
på samtal, berättelser, ut-
byte av erfarenheter, tips 
och idéer. Vi lyssnade på 
Gisle Urens föredrag om 
flockmentalitet innan vi 
samlades i matsalen och 
smakade på alla möjliga 
delikatesser från knytis-
bordet. Söndagen avslu-
tades med en runda bland 

Här är Rita Lysholm med sitt 
spann tillbaka efter en tur på fjäl-

let. Någon fick lift?

En paus i solen och Dio av 
Rennfokk njuter.

HÖSTENS FÖRSTA TRÄFF!

Rasklubben för grönlandshund inbjuder till en höstträff där vi kan köra våra 
hundar i olika sträckningar efter tycke och smak och umgås i massor.

Träffen kommer antagligen att vara 10-11 september och det finns även en 
chans att vi har träffen i Hamra.

Ni kan utgå ifrån att det är tältning och boende i campingstugor som blir kom-
fortnivån på träffen och när vi vet exakt var vi ska vara så lägger vi ut informa-
tion på hemsidan och på facebook.

På återhörande!
 /Styrelsen för rasklubben Grönlandshund

Jenny Uren/Norbeck och Eqqo tillbaka 
från en tur i Johnsgård.
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KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546,  070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se

Uppfödning av arbetande alaskan malamutes
www.sulviken.se/team-snowquest

Off work! [Teckning: Anna Johansson]

Team Kalippoq’s Niqon har spring i benen. [Foto: Mia Karacs].

stugorna där vi kollade in 
varandras slädar och an-
nan utrustning och disku-
terade för och nackdelar 
med dessa.

Många stannade kvar en 
stund för att ta en tur med 
hundarna men vi började 
vår resa hem.  Visst är det 
lite pyssel med pass, av-
maskning och en massa 
extra kostnader för allt 
detta dessutom och det 
är synd. Det utbyte vi får 
med våra norska vänner 
tror jag är viktigt för vår 
ras. Och ni som inte varit 
där än ska veta att den här 
helgen är värd ett besök.

Hälsningar Carina Olsson

Inger Norbeck / Uren valde ett annat sätt att gå på tur.
Det såg jätteskönt ut.



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

Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker 

Claes Grundsten/fotograf-grundsten.se

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

Njut mer. Stressa mindre.
Ta ditt Hilleberg.
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