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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380 kr, familjemedlem 70 kr. Medlemskap erhåller Du genom att gå in på 
SPHK’s hemsida under fliken ”Bli medlem” och fyll i där. Ni får då medlemsnummer på en 
gång. Även adressändringar skall göras på detta sätt. Ditt distrikt avgörs av ditt postnum-
mer. Detta är en regel som SPHK har bestämt. 
Tänk på att byta adress i god tid då det tar flera veckor mellan att jag skickar medlems-
adresser till Mia till att katalogen kommer. 
Frågor rörande medlemskap  kontakta Maria Gustafsson, maria@auroraborealis.nu    

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

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs,  Heden 1,   777 94 Söderbärke

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

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

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

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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2017:

 Nummer 4:  Manusstopp 18 aug.  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 3 nov.  Utkommer v. 51

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

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

NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för 
medlemmar, därefter 20 kr/rad
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed-
hund. Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polar-
hundar, att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl.a. 
draghundar, att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med 
frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, 
hundägaren och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra distriktet och Västra distriktet.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Anders Hörnlund ordforande@sphk.se
 Sandbäcken 1. Torsö 070-561 15 16 
 542 91 Torsö 
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 Catrin Paulsson paulssonc@hotmail.com
 
  

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   och   Marita Johnsson: 0522-66 32 12
Gävle Dala Krister Mattsson 072-725 94 01

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
Samojedhund: Camilla Nyström 073-651 18 18
 Rosenlundsvägen 10  
 746 93 Bålsta  
Siberian husky: Ylva Malmberg 076-221 11 11
 Östra Syningevägen 106 
 761 91 Norrtälje  kennelsnowstreams@gmail.com

Tävlingsekr. B-hundar: Linda Almquist snotrollens@telia.com 
  013-583 73
Tävlingsekr. C-hundar: Malin Sundin ylajarvis@gmail.com
  070-639 85 36 
Utställningsekr.:  Anneli Jönsson kennel@deejasome.se 
  073-083 22 16 
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Ett nummer fullt av roliga artiklar och fina bilder. 
Jag säger TACK till alla som bidrar till tidningen. 
Inte bara från mig men även från alla andra med-
lemmar som ser fram emot att få tidningen i sin 
brevlåda.

Jag ser att det händer en hel del i vårt land vad 
gäller träffar och utställningar och jag ser många 
namn som dyker upp i de olika rasklubbarnas el-
ler distriktens styrelser. Händer inte alltför sällan 
att det till och med finns samma namn i 2 styrel-
ser. Jag tackar dem som alltid ställer upp och ber 
Er andra att tänka till lite. Kan du ställa upp med 
lite av din tid till något så vet jag att det skulle 
uppskattas mycket utav de som redan gör allt. 
Hör av dig till din styrelse!

Bilder till Polarhunden uppskattas alltid. Tänk 
bara på hur du skickar dem. Bildtext och namn 
på fotograf skall finnas med. Tänk också på att 
det för mig är omöjligt att veta vilken ordning 
DU ser i din mail, så skriv inte bild 1, 2, 3 osv om 
det inte är så att dina bilder heter just 1, 2 och 3. 
Men bombardera mig gärna med bilder för jag 
behöver ett litet lager för de kommande numren.

Ha kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN

//Mia

Sofia och Balder i höjd med 
Merkenäs. [Foto: Helen Söderström]

Omslagsfoto: Karsten Grönos
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Marion Schramm/Kiruna, Geert Kannegieter/Arvidsjaur, Urban Larsson/Överkalix, 
Thomas Broström/Råneå, Anki Broström/Råneå

Nedre Norra
Roine Puiras/Söråker, Anna Biberg/Söråker, Leandra Sutherland/Storuman, Victoria 
Gideonsson/Björksele

GävleDala
Anni Johansson/Forsa, Cecilia Gunlöv/Transtrand, Alexander Gustafsson/Gävle 

Mälardalen
Levi Jönsson/Rimbo, Marina Dahlgren/Huddinge, Lennart Ståhle/Skyttorp, Maria 
Antegård/Degerfors, Katarina Romsi/Hässleby, Nina Franzén/Muskö, Ylva Altis/
Österbybruk 

Västra
Åsa Persson/Trollhättan, Per Jörneberg/Vänersborg, Peter Svalling/Forshaga, Jenny 
Erik Wikström/Göteborg, Andreas Nilsson/Fristad, Tina Lind/Alingsås, Henry 
Christensen/Karlstad, Evelina Carlsson/Upphärad 

Södra
David Flå/Emmaboda, Elin Bertilsson/Emmaboda, Wouter De White/Kolmården, 
Amanda Trotzig/Värnamo, Nellie Lindell/Röstånga, Ulf Jacobsson/Dalby, Bo Zet-
terström/Blentarp, Lars Saarensalo/Eksjö, Sofia Andrén/Lund, Susanne Andersson/
Jönköping 

Utland
Marius Roehagen/Norge

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

Maria Gustafsson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till maria@auroraborealis.nu

LEDARSKALLET
Hej! 

Så har jag återigen fått förtroendet som ordförande i Svenska Polarhundklubben, en 
spännande utmaning, en möjlighet att samordna och utforma framtiden. Svenska 
Kennelklubbens omorganisation går in i en fas där de sammanställer remissvaren. 
Frågan om regionalisering kommer inte att komma med i förslaget. Många klubbar 
vill behålla den organisationsform SKK har. Att det kommer ske en förändring är helt 
klart, men det kommer att gå långsamt. Hur vi inom SPHK formar vår framtid ska vi 
diskutera på arbetshelgen, svarsfrekvensen på enkäten var inte direkt imponerande. 
Med det i baggaget funderar jag på hur stort intresset verkligen är.

Under två veckor i vintras var åtta olika arrangemang inplanerade, en total krasch.  
Vi måste sprida aktiviteterna under säsongen. Därför uppmanar jag samtliga rasklub-
bar och distrikt att komma in med de aktiviteter som är planerade inför för säsongen 
senast 1 augusti. Det ska omfatta utställningar, träffar, meriteringstillfällen och täv-
lingar. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna planera året under arbetshelgen 
så att så få arrangemang som möjligt ska kollidera med varandra. Det ger även ar-
rangörer utanför SPHK möjligheten att planera in sina arrangemang. Rent ekono-
miskt är vi som grupp med registrerade polarhundar betydelsefulla för alla arrangö-
rer eftersom vi ofta är många som kommer. Vem tackar nej till lite ”klirr” i kassan?
Har ni synpunkter på något inom SPHK, rasklubbar eller distrikt – ring!

Jag önskar er en trevlig sommar  
Anders Hörnlund 

ordförande 
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För medlemmarnas 
bästa

I Polarhunden nr2 2017 
framkom det tydligt att 
åsikterna om vem som har 
ansvaret för aktiviteter 
skiljer sig åt. Polarhund-
klubben har funnits i mer 
än tre decennier och det 
har hänt en del på de åren. 
Att det i stadgarna står att 
distrikten ska stå för alla 
aktiviteter har inte varit 
något problem eftersom 
tre rasklubbar inte tolkat 
den skrivningen bokstav-
ligt. Rasklubbar har i alla 
år anordnat aktivitets-
helger, utställningar och 
tävlingar ändå, för att det 
är till gagn för klubbens 
medlemmar. Problemet 
blir när en sådan stadge-
skrivning tolkas väldigt 
bokstavligt och distrikt 
körs över. Distrikten är 
medlemmar i SDSF och 
behövs för att ett evene-
mang ska få kallas täv-
ling och för att det inte 

ska bli några frågetecken 
kring regler, dopningsreg-
lemente, licenser o.s.v. Så 
distrikten ska användas 
för att tävlingar ska räk-
nas som tävling. Men inte 
meritering, stor skillnad! 

Om det är Polarhundklub-
bens avsikt att distrikten 
ska tvingas att arrang-
era meriteringstillfällen åt 
rasklubbarna så kan jag 
garantera att det blir slu-
tet för SPHK’s distrikt! I 
flera år har det varit tyd-
ligt att distrikten har haft 
svårt att fylla sina styrelser 
och aktivitetskalendrar. 
Potentiella styrelsekan-
didater och funktionärer 
har istället valt att lägga 
sitt engagemang på andra 
draghundsklubbar. Med 
en bokstavlig tolkning av 
aktivitetsstadgan kommer 
de personerna att bli fler. 

Även på SPHK’s årsmö-
te diskuterades det över 
verksamhetsplanens skriv-

ning om vad som förvän-
tas av rasklubbarna. Inte 
ett ord om meritering el-
ler tävlingar i verksam-
hetsplanen. Med en sådan 
skrivning kan det tolkas 
som att centrala inte bryr 
sig om det blir några me-
riteringar överhuvudtaget. 
Ser man på verksamhets-
planen över den största 
rasklubben så återkom-
mer samma nonchalans. 
Inte ett ord om önskade 
eller planerade tävlings- 
eller meriteringstillfällen. 

Årsmötet kom efter en 
längre diskussion fram 
till att verksamhetsplanen 
skulle få ett tillägg om att 
”rasklubbarna ska vara 
distrikten behjälpliga” 
med meriteringar. Det är 
väl det minska man kan 
begära! 

Malin Sundin. Mångårig 
styrelsefunktionär och 

arrangör 

Svar på insändarna 
från SPHK’s styrelse

SPHK’s huvuduppgift är 
att slå vakt om och ut-
veckla de fyra polara ra-
serna i Sverige enligt våra 
stadgar och uppdrag från 
SKK. SPHK är i första 
hand en specialklubb med 
ansvar för våra fyra regist-
rerade polara raser och 
ingen tävlingsklubb.

Rasklubbarnas främsta 
uppgift är att arbeta aktivt 
med avelsfrågor och upp-
följning av RAS i enlighet 
med SKK’s och SPHK’s 
riktlinjer.

Det är också en priorite-
rad uppgift för SPHK att 
säkerställa en hög aktivi-
tetsnivå i samtliga distrikt. 
Distrikten ska sträva efter 
att skapa aktiviteter för 
medlemmar som inte är 
specifikt dragintresserade. 
Distrikten ska även sträva 
efter att arrangera träf-
far och tävlingar på snö 
med möjlighet att meritera 
samtliga fyra raser.

Vid SM i Nornäs var 
Gävle Dala samarrangör 
med Vildmarkens drag-
hundsklubb.  Gävle Dala 
ansökte hos den ”största 
rasklubben” om merite-
ring till SM den 23 okto-
ber förra året. I ansökan 
framgick det vem som var 
föreslagen som merite-
ringsdomare. I samband 

med detta har rasklubben 
kunnat säkerställa att me-
riteringsdomaren är auk-
toriserad och inbokad till 
tävlingen i enlighet med 
de nya meriteringsregler-
na. Skrivningen i det nya 
regelverket är tydlig och 
de tidigare rasrepresen-
tantera vid provtillfällen 
inom SPHK är exempelvis 
borttagna.

Det är bra att Gävle Dala 
berättar hur de inom “ar-
rangörsstaben” har samlat 
in meriteringslistor, chip-
kontrollerat hundspann 
och ansökt om merite-
ringsdomare i tid osv. Det 
är jättebra och inget kon-
stigt med det, de har bara 
följt de nya meriterings-
reglerna. 

Vad gäller ansvar för ak-
tiviteter mellan distrikt 
och rasklubbar framgår 
följande i ett utdrag från 
protokoll från den 18-19 
augusti 2007, §7.  Ras-
klubbarna ansvarar för 
rasrelaterade frågor och 
distrikten verksamhetsfrå-
gor. Därför är det viktigt 
med dialog mellan ras-
klubbar och distrikt. Vi-
dare står det i protokollet 
att distrikten får i uppdrag 
att kontakta rasklubbarna 
för att efterhöra rasklub-
barnas behov av merite-
ringstillfällen.

Det är tio år sedan detta 
skrevs, våra stadgar är de-

samma medan förutsätt-
ningar för arrangemang 
förändras. I dag är det 
svårt att rekrytera med-
lemmar till styrelsefunk-
tioner, det är svårt få med-
lemmar att över huvud 
taget vilja hjälpa till.  Ska 
SPHK fungera med ett an-
svar för våra fyra polara 
raser måste vi samarbeta 
och tala med varandra. 
Vi är alla medlemmar i 
både distrikt och rasklub-
bar. Problem löser vi inte 
genom smutskastning och 
skriverier i sociala medier.

Det är bra med kritik men 
den måste vara saklig och 
väl underbyggd. Det är 
då det finns anledning att 
diskutera problem för att 
hitta lösningar. 

Med det här svaret på in-
sändarna är frågan avslu-
tad i Polarhunden.

Styrelsen



Polarhunden 3/2017   98   Polarhunden 3/2017

Vi har allt för drag.
SELAR • SALVA • SOCKOR• DRAGLINOR

www.haromi.se 08-653 13 00

Ordförande 
Ankie Laúrsen, 0708-55 89 12
sphksodra@gmail.com

Vice ordförande
Isabell Karlsson Rydell
isabellrydell@hotmail.com

Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson
sphksodra@gmail.com

Kassör
Cecilia Almén, 0763-45 69 30

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

Birgitta Jöneros
birgitta.joneros@gmail.com

Suppleant
Sofie Blomberg Rydberg
sofies_knott@hotmail.com 

Utställningskommitté
Sammank: Cecilia Almén, 0763-45 69 30
Marita Pettersson
Catrin Paulsson

Tävlingskommitté
Sammank: Niklas Strumbecker, 
076-8786933
niklas.strumbecker@gmail.com 
Sverker Björk
Andreas Frisk

Aktivitetskommitté
Sammankallande: Birgitta Jöneros
birgitta.joneros@gmail.com
Cecilia Almén

Ungdomsansvarig
Niklas Strumbecker, 076-8786933
niklas.strumbecker@gmail.com 

Materialansvarig
Kommittéerna ansvarar för de material 
som tillhör respektive kommitté

Valberedning
Sammank: Christina Bjerstedt-Ohlsson
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson

www.sphk.se/sodra

Hej!

Det är jag som är SPHK Södras nya ordförande! 
Många har nog sett mig ute på både barmark och 
snötävlingar med mina samojeder de senaste 4-5 
åren. Men många vet nog inte vem jag är…..
Jag bor på Öland straxt utanför Borgholm och är till 
yrket hundfysioterapeut och driver en rehabanlägg-
ning här hemma. Med mina samojeder har jag hållit 
på med drag sedan början av 90-talet men mest för 
husbehov då jag även var väldigt aktiv inom Ölands 
Brukshundklubb. Dragtävling kom jag i kontakt 
med först för 5 år sedan av en god vän och där blev 
jag fast…. 
Så en samojed blev fort flera och i dagsläget bor 3 
st. vita här hemma.

Jag känner stort förtroende för det uppdrag Södra 
gett mig och nya styrelsen har redan träffats. Känns 
som att vi kommer få ett bra samarbete under året 
och vi är igång och jobbar för fullt. Vi håller på att 
strukturera upp hur vi vill jobba och flera förslag 
på aktiviteter finns så håll koll på hemsidan där vi 
kommer presentera dem först men kommer även att 
lägga ut på Facebook. 

Nu när du har detta nummer i din hand så har 
redan Vaggerydsutställningen varit och det drar 
snabbt mot varmare årstid. Våra hundar behöver 
välförtjänt vila men tänk på att simning är toppen 

att aktivera med och håller konditionen igång tills det är dags att dra igång träningen 
igen. Datum för höstens Happimag är fastställt till 22-23 september så in och anmäl 
redan nu så kommer vilan inte kännas så lång utan nedräkningen till nästa säsong 
kan redan börja. 

Tänk på att det snart är dags att förnya licensen för er som vill ut och tävla. Vi 
kommer nog att ses där ute och bara kom fram och byt några ord så vi lär känna 
varandra. Välkomna ni som precis blivit nya medlemmar, och ni som vill komma i 
gång mer med draghudsport behöver Grönt kort samt startat i Motionsklass för att 
kunna få er licens. Är ni osäkra på hur ni ska gå till väga så hör ni bara av er till oss 
i styrelsen så lotsar vi er vidare.

Här på Öland råder riktigt aprilväder så, regniga, snöiga, blåsiga och soliga häls-
ningar från solen och vindarnas ö!

Ordförande
Ankie Laursen

NM Samojed 2015 Furudal. [Foto: Camilla Nyström]
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http://www.vastra.sphk.se

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

Ledamot/Vice ordf.
Åsa Alexandersson, 070-981 79 38
Vårgårda, jarnviljans@hotmail.se

Sekreterare
Sofia Christensen, 070-996 29 05
Forshaga. svartisens@hotmail.com

Kassör
Henry Christensen, 070-518 81 81
Karlstad, henryc@live.se

Ledamot
Nina Finstad, 070-276 62 54
Hagfors, rdsjns@yahoo.se

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

Suppleant
Jose Perez, 070-939 74 43
Arvika, jose.perez.8207@gmail.com

Utställningsansvarig
Anna Kling, 070-29 89 81
Gånghester

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

Revisor/revisorsuppleant
Vakant

Valberedning
Vakant

Vad är en människa utan sin familj och sina vänner? 

Samma sak känner jag som ordförande, vad vore 
jag utan en styrelse bakom mig där vi alla samarbe-
tar för att driva klubben. 

Jag hade aldrig vågat ta på mig posten som ordfö-
rande utan denna underbara styrelse vi lyckats få 
till bakom mig och alla övriga som också stöttar 
vårt distrikt på olika sätt. Vi har redan klarat av en 
utställning på Tånga Hed med kombinerat årsmöte 
och kan nu börja blicka framåt mot övriga arrange-
mang där det största är nästa utställning på Tånga 
Hed den 2 september. Håll utkik på hemsidan och 
på Facebook inför vad som händer i distriktet. 

Har ni tankar och förslag på saker ni vill ska ske 
inom distriktet så tar vi mer än gärna emot dessa. 

Hoppas ni alla får en riktigt härlig och lagom varm 
sommar! Njut av hundarna och vila upp er inför 
kommande träningssäsong.

Lena Tano, orförande SPHK Västra
 

Ronny Carlström. [Foto: Björn Andersson]

Ordförande Lena Tano
Jag bor i Trollhättan och har haft grön-
landshund sedan 2002, föder upp i li-
ten skala. Tränar och tävlar med mina 
hundar, mest på snö och har börjat se 
utmaningen med långdistans. Ställer 
även ut mina hundar ibland. Brinner 
för att hjälpa de som är nya inom drag-
hundsporten oavsett ras och jobbar 
även för att min egen ras, grönlands-
hunden ska synas bättre och vi ska bli 
fler som skaffar denna underbara ras.

Vice ordförande Åsa Alexandersson
Jag bor i Vårgårda med min man, våra 
tre barn och 9 malamuter. Våra hun-
dar lever som aktiva familjehundar 
där de mest aktiveras som draghun-
dar. Vi ställer även ut hundarna då och 
då. Har suttit på diverse poster inom 
SPHK västra och Rasklubben för Ma-
lamute från -99 till -10. Nu kände jag 
att det var dags igen.

Sekreterare Sofia Christensen
Jag bor i Forshaga med sambo och 
mina två hundar, en samojedhund och 
en leonberger. Har fött upp samojed-
hund och grönlandshund i liten skala 
sedan -98, haft samojedhund sedan 
barnsben och kört mycket skidor med 
hund redan som barn. Även tävlat lite 
i slädhundsklass under de år jag hade 
tillräckligt många hundar.
Jag är mycket aktiv med mina hundar, 
tränar drag på både barmark och snö, 
klövjar, canicross och lydnad. Har sut-
tit på div poster inom SPHK genom 
åren, olika kommittéer och arbetsgrup

per samt i Rasklubben för grönlands-
hund. Brinner för de polara raserna 
och tycker styrelsearbete är roligt och 
stimulerande.

Kassör Henry Christensen
Jag är en pensionerad egen företa-
gare och har drivit en stor cykelbutik 
i Karlstad i många år. Jag har haft en 
samojed på 80-talet som jag var aktiv 
med, mycket skidåkning med samoje-
den som trogen träningskompis samt 
mycket friluftsliv. Har ingen hund i 
nuläget men hjälper och pushar min 
dotter i hennes aktiva hundliv. 

Ledamot Nina Finstad
Jag bor i Norra Råda och har växt upp 
med hundar, huvudsakligen brukshun-
dar som boxer och rottweiler. Har haft 
uppfödning av 7 kullar av schnauzer 
därav kennelnamnet Rådasjöns. Jag 
har länge haft planer om att börja 
med siberian husky så för två år sedan 
så kom min första Marsha´s Tromb 
(Rocky) och i fjol hämtade jag Ylajär-
vis IG Ittoq Jr. Hemma finns även en 
riesenschnauzer på 4 år. Tävlar i släd-
hundstil samt barmarksdrag (cykel) 
och självfallet blir det några utställ-
ningar under året.

Suppleant 
Jag heter José, bor i Arvika och har 5 si-
berian husky. Har hållit på med polar- 
hund sedan 2006. Är med och tävlar 
lite då och då. Men kör för det mesta 
hobbynivå alltid.

Styrelsen 2017
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SPHK Västra inbjuder till officiell utställning 
lördagen den 2 September 2017

 
Plats: Tånga Hed, Vårgårda

Arild Berget dömer siberian husky
Karsten Grönås dömer samojedhund, grönlandshund och alaskan malamute

Med reservation för ev. domarändringar

Anmälan
Via SKK’s internetanmälan, https://hundar.skk.se/internetanmalan eller 

via mail till sphkvastra@gmail.com
Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, annars får du 

kontrollera att anmälan kommit fram.
Veteran över 10 år går inte att utnyttja via internetanmälan, mejla hund samt 

kontonr till sphkvastra@gmail så betalar vi tillbaka. 

Anmälningsavgift t.o.m. 13/8 14/8-20/8
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån:  180 kr  280 kr 
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen-, championklass:  320 kr 420 kr 
Veteranklass 8 – 10 år:  320 kr  420 kr
Veteranklass över 10 år:  Gratis Gratis

Sista anmälningsdag och betaldag
Sista anmälningsdag och betaldag är den 13/8

Efteranmälan endast via SKK tom den 20/8 kl 12.00

Betalning till BG: 5413-5595, SPHK Västra

Barn med hund samt parklass kommer att anordnas,
anmälan och betalning på plats, 50 kr

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

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

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

Upplysningar
Anna Kling, 070-729 89 81, sphkvastra@gmail.com

Varmt Välkomna!

Ordförande
Helene Larsson,  070-377 44 56

Viksundsvägen 31, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

Vice ordförande
Roger Alm,  070-485 25 44

Rickebo 309, 740 46 ÖSTERVÅLA
almroger@hotmail.com

Sekreterare
Eva Zandstra,  076-945 03 40

Granitvägen 8, 725 94 Västerås 
samoydriver@hotmail.com 

Kassör
Helene Werner, 070-412 06 83 

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

Ledamot
Jeanette Engström Edlund, 

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

nettis_87@hotmail.com

Suppleant
Nicole Fhors,  073 – 140 85 14 

Klodalsvägen 23, 196 93 Kungsängen
artworkbysoraya@hotmail.se

Suppleant
Gabriella Nordgren, 073 – 723 81 65 

Enbyvägen 7, 647 51 Åkers Styckebruk 
nellanordgren@hotmail.com

Revisorer
Helene Ochterlony
Frank Ochterlony 

Revisorssuppleanter
Tomas Dal 

Pernilla Geresflod

Valberedningen
Charlotta Ludwigsson, 070 – 770 61 63

Eva Ohlsson, 070 – 536 80 17

http://malardalen.sphk.se

Välkommen underbara sommar!

Efter årsmötet i mars så har vi fått en ny samman-
sättning av styrelsen för distriktet Mälardalen. Vi 
har fått ihop en bredd med kunskap och intresse 
som vi hoppas ska komma våra medlemmar till 
gagn. En presentation av några av oss ser du nedan.

Styrelsen har haft några möten och har börjat pla-
nera för kommande verksamhetsår och vi hoppas 
att medlemmarna hänger med på våra upptåg. I och 
med att tidningen kommer ut på angiva utgivnings-
datum så vill vi uppmuntra er alla att gå in och kika 
på hemsidan samt gå med i Mälardalens Facebook-
grupp, där ni får snabbare information om våra 
inplanerade event. Är du inte medlem redan nu så 
ansök i gruppen så missar du inget kul.

Till hösten så planerar vi en ”Prova på aktivitets-
helg” med alla tänkbara aktiviteter. Här kommer 
det att ges möjlighet för att prova på det mesta 
inom hunderiet, drag, klövjning, utställning, lydnad 
m.m, och även trevlig sammankomst och utbyte av 
träningsmetoder för mer erfarna. En Gröna kortet-
kurs är också inplanerad till denna helg. 

Plats och datum kommer meddelas på Facebook 
och hemsidan. Om du vill vara med och bidra till 
denna helg så hör av dig till oss så planerar vi vi-
dare. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan =) 

Håll även utkik för på vår kommande höstutställ-
ning i oktober.

Njut av sommaren och väl mött till höstens aktivi-
teter.

Hälsningar Mälardalens styrelse, 
genom Helene Larsson
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Ordförande: Helene Larsson
Jag heter Helene Larsson och är en stolt samojedägare sedan 33 år tillbaka. Jag och min 
sambo Erik bor ute på Mälaröarna och har i dags läge 3 samojedtjejer hemma, barnen 
är idag vuxna och har flyttat hemifrån. Jag aktiverar mina hundar med mycket bar-
marksträning ute i skog och mark. Det är inte så enkelt att träna på snö i vårt distrikt 
så min rosa damcykel, 3-hjulingen och kickbiken får nöta på vägarna en hel del. Jag är 
lite av en ”allrounder” och gör det som faller andan på. Det blir en hel del utställningar 
där man träffar många vänner och har en trevlig social samvaro. 

Vice ordförande: Roger Alm
Jag bor med min sambo och vår 2-åriga son och till sommaren kommer en plutt till, 
utanför samhället Östervåla i norra Uppland på mindre gård med våra fyra huskys, två 
hästar och katt. På dagarna arbetar jag som Key Account manager och livsmedelsrevi-
sor på Kiwa Sverige AB. När jag var yngre tävlade jag i ca 7 år med familjens samojeder  
i nordisk stil och 4-spann. Mina föräldrar hade samojedkenneln ”Snöbjörnens”.
Jag har alltid varit en aktiv person som gärna hjälper till och stöttar. Strukturerad, aktiv 
och trovärdig är tre beskrivande ord. 

Kassör: Helene Werner
Bor i Eskilstuna och arbetar till vardags som förskolelärare, att vara ute i skogen med 
vovvarna och lyssna till tystnaden är det bästa som finns efter en hektisk dag på jobbet. 
Samojeder har alltid funnits i mitt liv och har en stor plats i mitt hjärta och det måste 
alltid finnas minst 1 samojed hemma. Idag har jag 2 samojeder och ett gäng ”jappar” 
(japansk spets), tillsammans med vovvarna tränar jag lite agility, drag/cykling och lite 
rallylydnad. Syns mest på utställningar, jobbar en hel del som ringsekreterare. 

Sekreterare: Eva Zandstra 
Jag är 37 år, bor mellan Sala och Västerås med 
min man, vår son på 5 månader, en samojedtik på 
3 år och ett gäng kaniner. Jag skaffade min första 
samojed -98 och har nu samojed nr 5, 3 st av dessa 
har varit omplceringar. Min första tik, Yezzie, var 
utställningschampion när jag fick henne och det 
var med henne jag upptäckte hur kul det kan vara 
med utställning. Drag har jag varit intresserad av 
sen jag skaffade första samojeden. Det har bara trä-
nats hemma då och då för skoj skull, men jag skulle 
gärna vilja tävla någon gång i framtiden. Jag tycker 
att klövjeturer är mycket intressant och kan tänka mig att anordna någon tur framöver 
om intresset finns. 
Förra året var mitt första som styrelsemedlem i SPHK och WKK (Wästmanlands läns 
kennelkubb), och jag känner att det finns mycket kul att lära i hela SKK- organisatio-

Presentation av nya styrelsen för Mälardalen
Vi tackar för förtroendet för kommande verksamhetsår

nen. Mest jobb kommer jag lägga i SPHK där jag hoppas att vi ska kunna genomföra 
många olika aktiviteter i år och kunna engagera medlemmarna.  

Ledamot: Jeanette Engström
Jag heter Jeanette Engström jag bor i Grödinge med 
min man och våra tre japanska spetsar. 
Jag har samojeder tillsammans med min mamma 7 st 
i olika åldrar vår äldsta är nu 14 år gammal och det 
är även vår första samojed som vi skaffade. Vi går 
mkt på utställningar med våra samojeder och även 
lite drag. Började tävla lite med vår första samojed 
för att klara dragprovet.
Vi brukar vara uppe på samojedveckan som är i Fu-
rudal i Februari och då brukar jag tävla dp20 och 
dp 60. Jag har även gått på agility med vår första 
samojed:)
Jag hoppas vi kommer få ett bra styrelseår tillsammans där vi lyssnar på varandra och 
tar vara på allas olikheter 😊

Suppleant: Nicole Fohrs
Mitt namn är Nicole och jag är bosatt i Upplands-
Bro tillsammans med min sambo och våra siberian 
huskies. Till vardags jobbar jag deltid i butik men 
driver också egen konstnärsverksamhet. Min första 
husky skaffade jag i vintern 2013 och jag har varit 
hopplöst förälskad i rasen sedan dess. Jag fann tidigt 
värdefulla musher-mentorer, vilket har tillåtit mig att 
skaffa mängderfarenhet på kort tid. Det har också 
gett mig möjlighet att köra och träna större spann, 
vilket gett försmak på hur jag en dag vill leva.
Vi tränar huvudsakligen drag med våra hundar och åker årligen till fjällen för att köra 
längre turer på snö med vänner. Det blir dock även mycket klövjning, vandring, sim-
ning, spårarbete och diverse klickerträning med hundarna, särskilt under de varmare 
månaderna.
Hösten 2016 gjorde vi debut i tävlingssammanhang på Nybrodraget och i vår debute-
rade vi i utställningsringen. Vi kommer garanterat synas på både tävlingsbanor och i 
ringen igen, men det är mitt ute i naturen vi trivs bäst. För mig personligen är det inte 
tävlandet som lockar främst, utan livsstilen. De många timmarna bakom jobbande 
hundar, naturupplevelserna och samhörigheten man känner med sitt spann när man 
far på äventyr tillsammans. Att leva med hundarna handlar för mig helt om relation 
och samspel. 
I styrelsesammanhang är jag en rookie som hoppas på att kunna bidra med engage-
mang, positiv anda och en genuin vilja att få saker att hända. Jag ser nu fram emot 
ett lärorikt år som suppleant, med många roliga aktiviteter och chansen att knyta nya 
kontakter. 



Polarhunden 3/2017   1716   Polarhunden 3/2017

Mälardalen inbjuder till officiell utställning
den 7 oktober 2017

Plats: Missmyra

Utställning för renrasiga polarhundar lördagen den 7/10. 
 

Samojedhund och alaskan malamute döms av Jahn Stääv. 
Siberian husky och grönlandshund döms av Anna Törnlöv . 

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, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping

snotrollens@gmail.com.
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:  150 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen, championklass:  320 kr
Veteranklass 8-10 år:  280 kr
Veteranklass över 10 år:  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass:  150 kr

Sista anmälnings- och betaldag är 2017-09-15.
Betalning till BG: 171-5788, SPHK Mälardalen 

Efteranmälan i mån av plats t.o.m. fredag 2017-09-22 mot extra avgift på 
100 kr per hund. Alla anmälningar är bindande.

Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.

För info om boende, mat m.m.: missmyra.se
Adress: Missmyra, 579 94 Åtvidaberg 

Varmt välkomna!

Ordförande
Krister Mattsson, Ljusne  072-725 94 01

ordforande.gd@sphk.se 

Sekreterare
Ann Tigerstrand, Voxna, 070-209 42 88

anntigerstrand@spray.se

Kassör
Malin Sundin, Orsa 070-639 85 36 

ylajarvis@gmail,com

Ledamöter
Karin Kundwall, Borlänge 076-848 09 48 

klalarin@live.se

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
Vakant

Webmaster
Jessica Cerny, jessica@varghvites.com  

073-628 09 79

www.sphk.se/gavledala

Intresset för årets årsmöte var svalt. Det var med 
nöd och näppe som vi fick fatta beslut och inte be-
hövde ställa in mötet. Vi väljer att tolka det som att 
alla är nöjda med hur det fungerar, framför ointres-
se. ;-) Nästa årsmöte kommer att hållas i samband 
med vår utställning i Orsa, april 2018.
 
Intresset för SDSF’s årsmöte var också svagt från 
distriktens sida. Det var representanter från 2 dist-
rikt där och det medförde att de som arbetar för de 
renrasiga polarhundarnas intresse försvagades i den 
nya styrelsen.
 
Jag hoppas att många tar chansen att anmäla hun-
dar till utställningen i Alfta i juli där möjligheten att 
ställa för SPHK på lördagen och SKK på söndagen 
erbjuds.
 
Vi har flera träffar på gång. Vi arbetar för en höst-
vandring som troligen blir i Grövelsjön. Vi kommer 
även att hålla någon föreläsning om träning och trä-
ningsträffar i Koppången. Då Malin Sundin är klar 
med sin elit-tränarutbildning måste vi försöka lära 
oss så mycket vi kan av henne om att gå från glad 
amatör till världsmästare i hundkörning.
 
Vila upp er i sommar och njut av livet med hun-
darna så att ni kan möta höstrusket med ett stort 
leende för att träningen inför vintern åter kan börja.
 

-Krister

Kalfjället efter storm på skidor. [Foto: Boel Malmström]
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Gävle Dala ungdom

Vi har under en tid sett att antalet ungdomar som tävlar för vårt distrikt har gått 
ner, därför beslutade vi på årsmötet att försöka vända denna trend. På försök 
under tre år kommer vi erbjuda de ungdomar under 18 år som har licens genom 
Gävledala och tävlar med renrasiga polarhundar på officiell tävling i Sverige, att 
efter säsongens slut ansöka om att få tillbaka anmälningsavgiften från distriktet. 
Detta gör vi för att fler ska kunna komma ut på tävlingar och förhoppningsvis 
fortsätta när de blir äldre. Hundkörning är en hobby som kan tära ganska hårt på 
ekonomin så vi vill inte att startavgiften ska hindra våra ungdomar från att ställa 
upp på tävlingar. Vi tänker även hålla en gröntkortutbildning för ungdomar inom 
SPHK där vi står för allt utom resan till utbildningen. Så Ni som vill gå en grönt 
kort-kurs eller vet någon som vill anmäl ert intresse för det till malin_sundin@
hotmail.com 070 63 98536

I oktober planeras en förläsningshelg med intressanta föreläsningar om drag, trä-
ning och rehabilitering. Håll utkik i nästa nummer eller på hemsidan om när/var/
hur.

Svenskt mästerskap släde sprint och medeldistans i Nornäs

SDSF tillfrågade oss i höstas om att uppgradera det populära Nornäsdraget till 
svenskt mästerskap. Som teknisk arrangör blev då SPHK Gävle Dala och Vildmarken 
Draghundklubb utnämnda. Men notera att det är SDSF som är ”äger” SM:et och 
deras reglemente som gäller. 

Även i år förväntade sig medlemmarna i SPHK:s största rasklubb att Gävledala- 
distriktets tävling skulle vara meriterande och även i år förutsatte rasklubben att 
distriktet skulle sköta allt åt dem. Att SM blev meriterande fick vi i tävlingsledningen 
reda på via Facebook. Det är enligt meriteringsreglerna och meriteringsanvisningarna 
rasklubbarnas ansvar att kontakta arrangör, ordna meriteringsledare och meriterings-
domare. Rasklubben bör såklart även se till att arrangör blir meddelad om eventuella 
regler som skiljer sig och hur man önskar att exempelvis chipkontroller görs. Turligt 
nog för aktuell rasklubbs medlemmar så är det flera mycket erfarna tävlingsarrangö-
rer i ledningen för SM-arrangemanget. Trots avsaknaden av kontakt mellan rasklubb 
och arrangör så ordnade sekretariatet meriteringsblanketter från alla startande, ko-
pierade stamtavlor och kontrollerade åldrar. Turligt nog så var ingen hund född så att 
den tilläts starta på SM (16 månader) men inte på meriteringstillfället (18 månader). 

Att vi i Vildmarken DHK och SPHK GD trots allt samlade in meriteringslistor och 
chipkontrollerade samtliga spann varje dag och på söndagen dubbelkollade listorna 
med varandra, prickade av och fick vår huvuddomare (utsedd av SDSF och för Er 
tävlande, turligt nog även meriteringsdomare) att signera meritblanketterna så att 
de skulle bli godkända av SKK är enkom för Er medlemmars skull. För att om vi i 
arrangörsstaben för SM inte hade gjort det hade det knappt blivit några meriteringar 
för aktuell ras i år och det hade drabbat Er och hela SPHK’s verksamhet hårt. 

Det kan inte vara meningen att distrikten ska stå för all aktivitet, alla tävlingsme-
riteringar och allt jobb som gäller meritering för en av rasklubbarna inom SPHK. 
Ansvarsfördelningen blir ytterst skev när en rasklubb anser sig enbart ha rättigheter 
och inga skyldigheter. Distriktens aktiviteter blir även de mycket skeva när en ras 
tar en mycket stor del utav aktivitetskakan och energin från distriktets funktionärer. 
Meriteringen belastar även klubbens ekonomi negativt. 

Inom SPHK bör det vara rasklubbarna som har intresse av att det arrangeras merite-
ringstillfällen. Det är de som sitter på ”rasansvaret” och meritering är då en självklar 
del utav utvärderingen av raserna samt såklart en förutsättning för medlemmarna att 
få sina hundar bruksmeriterade. Och det får man verkligen hoppas att rasklubbarna 
tycker är viktigt! Så här kommer en uppmaning till Er medlemmar! Fråga gärna på 
årsmötena vad styrelsen gjort för att underlätta på årets utställningar, tävlingar och 
arrangemang! Tyvärr vet jag och mina tävlingsarrangerande kollegor svaret på en 
utav rasklubbarnas insats. Ingenting. 

Malin Sundin. Styrelseledamot SPHK Gävle Dala 

Njupeskär 8-10 september

Årets höstvandring planeras till området kring Njupeskär. 

Planen är att samlas på fredag em och vandra en bit för att sedan resa ett 
basläger. Dag 2 tar vi dagspackning och vandrar så långt som vi vill för att 

sedan återvända till lägret. Dag tre packar vi ihop och återvänder till bilarna för 
hemresa.

För mer informatoin håll koll på Gävledalas hemsida och FB-sida.
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Ordförande
Annica Andersson
Rettigsvägen 7, 843 31 Bräcke

Sekreterare / Ledamot
Magnus Eklund Engvall
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå
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Frida Brändström, 37
Jag är bosatt mellan Umeå och Örnsköldsvik, 
småbarnsmor, bussföretagare och hundälskare 
av storformat ;)
Jag har ett förflutet i Svenska Brukshundsklub-
ben, är utbildad allmänlydnads-, agillity- och 
draghundsinstruktör. 
Jobbar ofta som ringsekreterare, mentalfigurant 
och är utbildad CUA och flitig utställare i Nor-
den. Här hemma finns idag 2 samojeder och 1 
belgisk vallhund groenendael.

Annica Andersson
Jobbar  i en liten 
djuraffär i Ljunga-
verk (Västernorr-
land) och är bosatt 
i Bräcke Jämtland, 
får det bästa från 
två län ;) 
Bor tillsammans 
med min sambo 
Nicklas och vårt 
lilla hundgäng.
Har idag 4 siberian 
huskys i åldrarna 
7 och 2, 3 av hundarna (2-åringarna ) är från 
min första valpkull. Jag håller ibland kurser på 
Västra Medelpads Brukshundsklubb, då jag 
är allmänlydnadsinstruktör. Med Nanook den 
7-åriga hunden så har jag även tränat specialsök 
och hon är inriktad på att hitta vägglöss. 
Unghundarna tränar jag mest drag med, men 
även lite rallylydnad och lite sökövningar hin-
ner det bli.

Jag heter Magnus Eklund Engvall och bor i Sollefteå med fru Camilla, son Alve, 
14 hundar, 2 katter och 6 hästar på gården. Blev i år invald som sekreterare i 
Nedre Norra.
Anledningen att jag kom in i draget var att jag träffade min fru 2001 som då 
hade 4 draghundar och jag hade en vorsteh. Vi har under årens lopp haft en hel 
del olika hundtyper men nu har vi 12 siberian husky samt en bordercollie och en 
strävhårig vorsteh.

Jag har tävlat lite och fick ett brons på SM 2015. Under hösten 2016 blev jag 
godkänd domare i slädhundsstil och har som mål att bli godkänd även i nordisk- 
och barmarksstil.  Jag har gått hunddressörsutbildningen i Sollefteå och arbetat 
som dressör på hundskolan. Är även hundinstruktör inom Svenska Jägareför-
bundet och håller på att utbilda mig till mentaltestdomare. Numera arbetar jag 
hos Svensk Linjebesiktning AB med besiktning av telelinjer över stora delar av 
Sverige.

Namn: Camilla Eklund Engvall
Familj: mannen Magnus, sonen Alve, 2 katter, 1 kanin, 6 hästar, 2 akvarier med 
fiskar och 16 hundar. Hållit på med draghundar sedan 1998 och tävlat sedan 
2001.
Meriter: SM brons, PM brons, WSA VM 2008, brons i Finland och Vindelälvs-
draget 2001-2017.
Jobbar som gymnasielärare i ämnena NO/naturkunskap/ biologi.
Driver företaget CAMAS som tillverkar och säljer dragutrustning och erbjuder 
hundspannsturer.
Föder upp siberian husky i kenneln Wild Tribe’s sedan 2003. Tävlar både med 
siberian husky i slädhundsstil och i islandshästtävlingar med min islandshäst.

Varit aktiv inom föreningsliv sedan länge, började nog i början på 2000-talet med 
Sollefteå draghundsklubb. Har suttit som ordförande i SPHK NN och Siberian 
husky-klubben, sekreterare i Siberian husky-klubben och är nu ledamot i SPHK 
NN. Är utbildad hunddressör på Hundskolan i Sollefteå samt hundinstruktör 
steg 3 via Jägarförbundet. Håller på att utbilda mig som mentaltestdomare då 
detta ligger mig varmt om hjärtat.
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Nu är sommaren på gång och när det är dags för 
den här Polarhunden så är det på de flesta ställen 
högsommar. Vi i övre norra har vid det här laget 
haft arbetshelg med styrelsen och hunnit planera 
och göra klart för utställningen som vi har nu som 
tradition här i Övre Norra. Det har blivit ett mycket 
trevligt arrangemang med likasinnade i Piteå. 

Vi har en del planer för hösten och för kommande 
säsong så håll koll på vår hemsida och på vårt Face-
booksida. Vi hoppas på lika härliga aktiviteter med 
alla som förra säsongen. Vi är redan laddade. 

Sommarhälsningar från Övre Norras styrelse. 

Mot Pårte, Kvikkjokks fjällen. [Foto: Boel Malmström]

Livet med hund 
– en resa med många överraskningar, mest glädje och mellan varven stor sorg

Jag har haft hund i många år och rasen 
grönlandhund passar mig och min familj 
perfekt, så nu har det blivit 15 år med 
grönlandshund och många erfarenheter. 
Det bästa med livet som hundägare, det 
är att vi alla har de finaste hundarna och 
vi väljer själva hur vårt hundliv ska se ut. 
För det mesta så är livet med hund posi-
tivt men så kommer de där dagarna som 
gör ont. Våra fyrbenta vänner blir sjuka 
eller skadade eller bara det att det goda 
livet varit långt och det är dags för nästa 
dimension, eller vad man då vill tro på - 
eller inte.

Jag har fått  ha friska grönlandhundar 
(som de flesta). Jag har gjort en resa från 
att mestadels vistas ensam i skog och 
mark, jag har alltid haft fina fjällturer 

med mina uppfödare, Monica och Kent 
Hjelm till de två första generationerna,  
till att prova på tävling, meriteringar och 
timmar av föreningsliv med temat polar-
hund och för mig främst grönlandshund.

Koppången 2013
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Allas våra resor med hund är olika och 
den generation av grönlandshund som 
jag vuxit mest med, än så länge är Staika 
och Vaimok. Ni i Övre Norra har sett 
mig i 10 års tid med dessa två individer, 
vi har övat oss igenom utställningar och 
meriteringar, vi har tuffat på på höst-
träffar och träningsrundor, det har blivit 
några fina fjällträffar och jag tror och vet 
att dessa individer har inspirerat and-
ra och även lockat fram ett intresse för 
grönlandshund.

Sorg gör ont. Inom 6 månader (april-
november-16)  så var plötsligt dessa två 
fantastiska hundar inte längre med mig 
och min familj. Staika och Vaimok blev 
strax under och strax över 10 år. De har 
gett så mycke glädje och de har varit en 
källa till fin hundkunskap för mig. Under 
alla dessa timmar tillsammans och de har 
alltid levererat och gett sitt allt. 

Ibland hinner vi förstå att den äldre hun-
den börjar bli ”äldre” men man har ju 
ändå förhoppningen att de ska hålla till 
en fin säsong till, ibland kanske det gör 
det, andra gånger inte.

Här är några bilder på två grönlandhun-
dar som lyser bland stjärnorna och som 
fattas mig.

//Helen

Kvikkjokk 2015

Fjälltur med SPHK Övre Norra

Dag 1
En otroligt fin och solig fredag i början 
på mars packade vi våra slädar med all 
utrustning vi behövde och lite till, hun-
darna fick lite mat innan vi selade in dem 
precis innan avfärd på Kvikkjokks fjäll-
station. Vi började röra oss mot Porter-
stugan som låg ungefär två mil upp på 
fjället och när jag säger upp, så menar jag 
upp! Det var en lutning på backarna som 
fick mig att nästan vända, men med min 
tjurighet så puttade jag släden och hun-
darna upp, upp och åter upp eftersom att 
mina hundar strejkade. 
 
Solen riktigt gassade och man värmdes 
upp i den kalla luften, inte ett moln på 
himlen på hela dagen! Efter någon timme 
var de flesta framme vid Porterstugan 
och under turen dit hann vi passera två 
fina sjöar som omringades av enorma 
fjäll. Väl vid stugan fick vi ett varmt väl-
komnande av stugvärden som bodde i 
stugan bredvid och hon förklarade hur 

allt gick till för att vi skulle få vatten och 
värme. Stugan låg på en liten ö i en vik 
på den andra sjön, helt utan mobilteck-
ning, el eller rinnande vatten. Vi hade 
det supermysigt där! Den första kvällen 
avslutades med surr, mat, godis och ka-
kor i massor innan vi bäddade ned oss i 
sängarna. Mina två samojeder fick sova 
inne eftersom att dom inte är vana att 
sova ute och började frysa ute i de 20 mi-
nusgraderna, vilket betydde att jag hade 
två lurviga samojeder som sov med mig 
i sängen som inte kan ha varit bredare 
än 80 centimeter...varmt och skönt med 
andra ord.
 
Dag 2
Lördag morgon och frukost stod på sche-
mat för både två och fyrbenta innan vi 
tog oss ut på en dagstur. Inte ett moln 
fanns på himlen idag heller, men det kän-
des att det var 25 minusgrader! Denna 
dagen tog vi det lugnt med en kortare 
dagstur i lugnt tempo där vi fortsatte 

Stefan och Boel med deras hundar på dagsturen. [Foto: Sara Mårtensson]
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från Porterstugan och vidare mot mer 
skog och fjäll. Utsikten här var helt otro-
lig! Vi stannade för att fika och sola lite 
innan vi började bege oss tillbaka mot 
stugan på eftermiddagen. Mina hundar 
hade bestämt sig för att säsongen var 
över just denna helg, så jag bestämde mig 
för att börja köra lite tidigare än de an-
dra den här morgonen eftersom att jag 
visste att jag skulle hamna efter senare. 
Att jag hamnade efter gjorde inget efter-
som jag fick ta så fina bilder på resten 
av gänget när de senare swishade förbi. 
En av medlemmarna som följde med till 
Kvikkjokk tog en topptur med sin samo-
jed medan vi gjorde dagsutflykten. Helt 
otroliga bilder visade han senare upp un-
der kvällen från hans tur. Vilken utsikt!
 

Dag 3
På söndagen var det dags att styra hun-
darna tillbaka mot Kvikkjokk i ännu en 
dag med strålande sol och bitande kyla. 
Det var så otroligt fint där uppe och 
vi alla hade det superbra med mycket 
skratt, sol och hundkörning. I princip al-
las hundar har sprungit på kanonbra och 
dragit tung last hela helgen och riktigt vi-
sat vad de går för! 
 
Vi var fem personer med samojeder och 
alaskan malamuter som var med på den-
na otroligt givande resa och jag hoppas 
att vi ses på nästa äventyr!

[Foto: Sara Mårtensson]

Tejja och Aili väntar på att få börja färden hemåt. [Foto: Sara Mårtensson]

En kort paus på dagsturen under lördagen. Johanna närmast med sina samojeder följt av Boel och 
Stefan med deras två samojeder och fyra malamuter. [Foto: Sara Mårtensson]
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På jakt efter malamuterna – del 3
Av Louis Liljedahl

Detta är den tredje och sista artikeln om sökandet efter malamuten. Den första 
handlade om de naturliga förutsättningarna för Alaska-eskimåernas liv, lite om 
vilka de var och om hur deras kontakter med den vite mannen började, samt 
en redogörelse för termen ’Malamute.’ I den andra artikeln gjordes jämförelser 
mellan olika gruppers levnadssätt i Alaska samt berättades det lite om guldrushens 
påverkan på de inföddas hundar. Denna sista artikel behandlar bl.a. eskimåernas 
skicklighet som handelsmän, deras och andras hundar, deras hundhållning, och 
slutligen konstateras att den officiella versionen om malamutens ursprungshistoria 
troligtvis är en ren myt.

Mackenziehunden

Anledningen att jag tar upp mackenzie-
hunden är att det framför allt förekom 
ständiga och intensiva handelskontakter 
mellan Alaska-eskimåerna och Atabas-
ka-indianerna, som resulterade i att inte 
bara människogrupperna blandades ge-
netiskt, utan även de olika hundpopula-
tionerna. Och eftersom vi endast har dif-
fusa beskrivningar av båda hundtyperna 
före kontakten med de vita, är det ofta 
svårt att skilja mellan eskimåhundar och 
indianhundar och mackenziehund.

Bakgrunden är följande. Mackenzie-flo-
den var en av de viktigaste transportvä-
garna västerut för européerna. Vid dess 
mynning ligger ön Herschel Island och 
dit kom det en mängd olika kategorier 
av människor under andra hälften av 
1800-talet. Valfångare, upptäcksresan-
den, forskare och myndighetspersoner 
slog sig ner där. De stora handelsbolagen 
och katolska kyrkan etablerade sig också 
på ön och slutligen kom även Kanadas 
Kungliga Ridande Polis (Royal Canadian 
Mounted Police, RCMP). Människor 
som var på genomfart stannade också till 
här. De som kom västerifrån från Alaska 
var bl.a. eskimåer, som skulle bedriva 

handel med sina östliga kusiner i den 
västliga delen av det centrala Arktis. En 
del av dessa alaskaeskimåer bosatte sig 
också här. Från söder kom det förutom 
européer även indianer från ett flertal 
stammar. 

Herschel Island blev en smältdegel av 
folk och hundar. Hundar var ju det enda 
transportmedlet på vintern, så nästan 
alla hade hund. Samtliga dessa influen-
ser resulterade i en stor, stark och tålig 
hund – mackenzie-hunden, vanligen kall-
lad mackenzie river husky (Bild 1). Den 
ansågs vara kungen bland slädhundar 
och sades vara oöverträffad i selen. Men 
området som mackenzie-hunden fanns 
i var vidsträckt, och därför varierade 
hundtypen ganska rejält i storlek och ut-
seende, allt eftersom den hade anpassats 
till respektive regions förhållanden (Bild 
2, 3, 4, 5 och 6).

Mackenzie-hunden var som sagt be-
römd och högt aktad av hundfolket i 
norr. Den i malamutehistorien välkände 
hundföraren Arthur Walden, som indi-
rekt hade stor del i skapandet av rasen 
alaskan malamute, skriver följande i sin 
bok ”A dog puncher on the Yukon”. 
”Det fanns en annan ras av hundar som 

SDSF-information

SPHK är medlemmar i SDSF och genom dem medlemmar i riksidrottsförbundet, 
RF. Genom det medlemskapet så räknas draghund som en idrott vilket är väldigt 
gynnsamt. Distrikt kan söka pengar till aktiviteter, ungdomar och anläggningar. 
Kontakta gärna SDSF kansli för att se vad SDSF kan erbjuda distrikten. I april 
varje år hålls en förbundsstämma där polarhundklubbens distrikt bör vara mer 
aktiva. Där beslutas nämligen väldigt mycket som berör oss! Regler, klasser på 
tävlingar och framförallt budget för verksamheten. 

När man sitter som förtroendevald representerar man draghundssporten och vad 
som är till gagn för den. Inte sig själv. Jag är ensam i styrelsen om att ha polar-
hundar och att köra släde så jag har såklart mer koll på de sidorna än mina sty-
relsekamrater. Men mitt förordnade gäller som sagt främst draghundssport. Jag 
stödjer uppdelningen av raser i A, B och C. Även om den inte är optimal så är det 
detta system vi har att arbeta med. Internationellt börjar NB=Nordic breed bli 
accepterat men det är en lång väg kvar att gå. För att få mer förståelse och accep-
tans för gruppindelningarna är det mycket viktigt att vi med polarhundar tävlar 
på de öppna tävlingarna! Där det finns A-, B- och C-klass. Ju fler som tävlar i 
B- och C-klass, desto lättare att påverka IFSS (Internationella Draghundsportför-
bundet) om att Nordic breed (eller A, B, C) är lönsamt och behövs för sporten. 

Gällande framtida landslagsuppdrag så är det viktigt att Ni med polarhundar 
(både barmark, släde och nordiskt) tar kontakt med landslagskaptenerna och 
hör er för vilka tävlingar som är aktuella som OBS-tävlingar och att Ni ämnar 
satsa mot mästerskap. I nordisk stil är det Janne Åsander som är ny kapten och 
han vill se de B- och C-ekipage, som vill vara med i Team Sweden och represente-
ra Sverige på mästerskap, och tävla på öppna tävlingar. Ann Grönberg är kapten 
för barmark och Lisbeth Brax Olofsson är kapten för släde.  

Malin Sundin
Elitansvarig Svenska draghundsportförbundet 
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Bild 1. Mackenzie-hundar, 1950-tal.

kallades ’Porcupine River’ eller ’Mack-
enzie’ Husky. Dessa kom ursprungligen 
för väldigt många år sedan från en bland-
ning av eskimåhunden och några stora 
domesticerade hundar, och var de bästa 
frakthundar jag någonsin sett, som var 
mycket mer överlägsna än eskimåhunden 
och mycket större och starkare.” Han 
skriver för övrigt att eskimåhunden, eller 
huskyn, och malamuten är samma hund. 

Bild 2. Hundar från Yukon, varav flera troli-
gen är mackenzie-hundar. 

Bild 3. Troligen en mackenzie-hund. Fotot 
taget 1914.

Dessa mackenzie-hundar fanns i hela 
Mackenzie-flodens vattenområde, d.v.s. 
man kunde se dem så långt borta som 
vid Atabasca-sjön och Atabasca-floden, 
så långt norr ut som Västra Arktis, speci-
ellt vid Mackenzie-flodens delta. Hunden 

användes med förkärlek av pälshandelns 
folk, indianer, den kanadensiske ridande 
polisen samt av dem som levererade den 
värdefulla posten (Bild 5 och 6). 
 
Eskimåhunden
Många av de importerade hundarna var 
inte så bra rustade för Alaskas obarm-
härtiga vintrar. Därför korsade guldgrä-
varna dem gärna med de inhemska es-
kimåhundarna. Följden blev att eskimå-
hundstammen blandades upp. Faktum 
är, att när man sökte hundar i Alaska 
till en Antarktiskexpedition i början av 
1930-talet, hade man stora svårighe-
ter att finna riktiga eskimåhundar. Den 
som ansvarade för hundanskaffningen, 
kapten Alan Innes-Charles, skriver ”…
att trots att alla expeditionernas hundar 
var huskies, fanns det inte en enda äkta 
husky av den enkla anledningen att ingen 
sådan hund existerade.” 

Bild 4. Indian (förmodligen Atabaskaindian) med vad som ser ut som mackenzie-hundar, 1914.

Bild 5. En polis från Royal Canadian Mounted 
Police med sitt spann, med vad som ser ut att 

vara mackenzie-hundar. Från 1959.
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Bild 6. Loucheux(Atabaska)indian som tram-
par spår åt en ridande polis med ett spann av 

typiska mackenzie-hundar. Från 1959.

Rasen alaskan malamutes skapare, Eva 
Seeley, skickade iväg sin man Milton till 
Alaska för att söka efter lämpliga hundar 
för sin avel, men han kom tomhänt till-
baka. Då kan man nog drista sig till att 
dra slutsatsen, att det inte var så lätt att 
hitta några ”rena” eskimåhundar, om de 
ens fanns kvar då. Detta var i slutet av 
1920-talet. På foto från guldrushen ser 
man mest blandrashundar som drar slä-
dar. En del hundar ser ut som eskimåhun-
dar, men det gör också några indianhun-
dar och även mackenzie-hunden, som 
troligen också spelar en viss roll i histo-
rien om rashunden alaskan malamutes 
tillblivelse. 

Hur såg då den infödda eskimåhunden ut 
i Alaska innan de europeiska hundarna 
kom dit? Ett av problemen med att kun-
na svara på frågan är att beskrivningar 
av hunden före fotograferingens tid, 

d.v.s. före 1860-70-talet, är mycket vaga. 
De skulle även kunna passa in både på 
övriga eskimåhundar, på indianhundar 
och på blandrashundar. Om vi betraktar 
tidiga foton på hundspann med eskimå-
hundar från Alaska, ser vi inga spann där 
samtliga hundar ser ut som en alaskan 
malamute. Istället finns det en variation 
både i storlek, pälsfärg och färgteckning, 
precis som hos övriga eskimåhundar. 
Egentligen är detta inget konstigt, efter-
som flera upptäcksresanden säger att es-
kimåhunden från Alaska är samma som 
eskimåhunden på andra ställen i Arktis 
(Bild 7, 10, 11). 

Under tidigt 1800-tal uppskattar en för-
fattare att eskimåhundar i Alaska nor-
malt vägde mellan 27 och 40 kg, några 
över 45 kg. En observatör vägde faktiskt 
sina hundar i mitten av 1800-talet och 
ansåg att 34 kg var en genomsnittlig vikt 
på eskimåhunden i Alaska. En författare 
skriver att storleken i många beskrivning-
ar överskattats. Vi som har en polarhund 
vet hur den ser ut när den är helt utfälld 
eller när hunden badas. Den ibland enor-
ma pälsen kan lura en att tro, att hunden 
är betydligt större än den ser ut.

Bild 7. Eskimåer från Cape Prince of Wales, 
Alaska, med sina hundar. Lägg märke till 

variationen i utseende. Främsta hunden är 
troligen en blandras, övriga mer ’rena’ eski-

måhundar. Från 1906.

Bild 8. Eskimå från Seward-halvön med hund 
av europeisk typ. Från 1905.

Bild 9. Hundar från Alaskas guldrush.

Som parantes kan nämnas att den i ma-
lamutekretsar välkände uppfödaren och 
mushern Natalie Norris från Alaska ny-
ligen gick bort. Hon skriver i ett brev på 
50-talet, som jag har en kopia på, att hon 
har pratat med mången oldtimer om vil-
ken den ideala vikten är på en malamute. 
Alla var överens om att en vikt på 34 kg 
för en hane var den bästa. Denna vikt 
var f.ö. medelvikten på de 36 labrador 
husky-hanar som skickades till den för-
sta Antarktisexpeditionen, och av vilka 
en senare blev en av urpsrungshundarna 
till rasen alaskan malamute (Rowdy).

Uppgifter om att de olika eskimågrup-
perna i Alaska skulle ha haft olika typer 
av hund har jag ännu inte påträffat i lit-
teraturen. Istället visar bilder på eskimå-
spann en naturlig variation, både i stor-
lek, pälsfärg och färgteckning (Bild 7).

Ibland är det knivigt att på bild avgöra 
hur mycket (eller lite) eskimåhundarna 
är uppblandade med europeiska hundar. 
Mackenzie-hundarna, exempelvis, kunde 
ju uppvisa stor variation både i storlek 
och utseende. De kunde nästan se ut som 
eskimåhundar, men de kunde också ha 
hängöron, olika pälskvalitet, vara lika 
små som eskimåhundar eller nästan lika 
stora som en newfoundlandshund (Bild 
12). Blandrashundar av alla de slag ser 
man också på bilder från Alaska från se-
kelskiftet 1800/1900, och dessa kunde se 
ut hur som helst (Bild 8, 9). 

Hubbard skriver i sin bok ‘Working Dogs 
of the World’ från 1947: “Originally the 
Malamute was found throughout Alas-
ka, at least on the seaward slopes of the 
mountains, but today the best specimens 
are restricted to the Nootak basin and a 
few districts farther east…’ (Från början 
fanns malamuten i hela Alaska (min fet-
stil), åtminstone på sjösidan av bergen, 
men idag är de bästa individerna begrän-
sade till Nootak- (han menar Noatak) 
bäckenet och några distrikt längre öst-
erut…”). När han skriver på sjösidan om 
bergen menar han naturligtvis de områ-
den som beboddes av eskimåer, till skill-
nad från barrskogsområdena inåtlandet 
där indianerna fanns. 
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Bild 10. Eskimåfamilj från Nome med eskimå-
hund. Från 1904.

Bild 11. Eskimåkvinna med barn och hundar från Alaskas västkust. Observera hur olika hundarna 
är i pälsfärg och lägg också märke till de för en eskimåhund otypiska, stora öronen på den svarta 

hunden, d.v.s. tecken på möjlig inblandning av annan hundtyp. Från 1910.

Veteraner i norr kunde kalla alla släd-
hundar för malamute, och förutom 
namnet ”Alaskan Malamute” kan man 
i litteraturen exempelvis även se ”Yukon 
Malamute”, vilket visar på att termen 
Malamute inte nödvändigtvis betecknade 
en hund från Alaska. Vi har således en 
ganska trasslig historia att reda ut, inte 
bara då det gäller eskimågruppen, utan 
även angående namnet på hunden.

Eskimåerna – resandefolket, handels-
männen
Den vanliga föreställning att eskimåer 
var ett isolerat folk, är en sanning med 
stor modifikation. Det beror nämligen på 
vad man menar med isolering. Att flera 
eskimågrupper inte träffade vita förrän 
sent in på 1800-talet är korrekt, men es-
kimåerna var nomader och i princip stän-
digt i rörelse. Visserligen hade de som liv-

närde sig vid kusten lite mer permanenta 
boningar än de som befann sig längre inåt 
landet. Men alla flyttade under året från 
det ena stället till det andra efterhand 
som de önskade naturresurserna tog slut 
på ett ställe, eller, då det gällde bytesdjur, 
försvann från området. Man kunde byta 
boplats 2-3 gånger om året. Smärre skill-
nader i varje grupps naturresurser resul-
terade i ett väl utbyggt handelsnätverk, 
där t.ex. ’nationerna’ i nordvästra Alaska 
inte bara hade kontakter sinsemellan, 
utan även med andra eskimågrupper 
västerut (Sibirien), norrut, söderut samt 
österut med indianer från olika stammar.
Eskimåerna åkte inte iväg bara för att 
skaffa mat, men den viktigaste anled-
ningen var naturligtvis sökandet efter 
föda. Man jagade normalt 3-5 måna-
der på ett ställe, antingen tills bytesdju-
ren tagit slut eller tills dessa flyttat från 
platsen. Sedan tog man sig till ett annat 
ställe, som ibland kunde ligga tiotals mil 
därifrån. Förflyttningen kunde ta några 
dagar, ibland veckor eller till och med 
månader. I vissa fall lämnade man ett sär-
skilt område för gott och bosatte sig i ett 
nytt, där man kunde försörja sig.

En annan anledning till att man drog iväg 
kunde vara när man ville besöka vänner 
och släktingar. Sedan kunde man fara på 
rena nöjesturer för att komma ifrån so-
cial press, eller helt enkelt för att variera 
dieten. Man åkte iväg när man behövde 
förnödenheter som man inte kunde skaf-
fa själva, exempelvis järn och färdiga 
artiklar, som gjorde livet lättare såsom 
hushållsredskap, kastruller, knivar, vapen 
och ammunition etc. Då åkte man till de 
vitas handelsstationer eller till särskilda 
permanenta eskimåmarknadsplatser. En 
viktig sådan var belägen vid norra spet-
sen av Hothem Inlet i Kotzebuesundet 
vid en plats som hette Sisualik (Bild 13, 
idag The Qatnut Trade Fair. Finns på Fa-

cebook - Qat😊ut: Northwest Arctic Trade 
Fair).

Marknaden i Sisualik var den största 
regelbundna koncentrationen av männ-
iskor i eskimåvärlden på den tiden (mit-
ten av 1800-talet) och hade rötter många 
hundra år tillbaka. Antalet besökare va-
rierade från år till år, men man uppskat-
tar att det kom mellan 1 500 och 3 000 
personer. Marknaden varade i flera veck-
or i slutet av juni och början av augusti. 
Den viktigaste aktiviteten var handel, då 
man sålde, köpte och bytte varor. Man 
tog också tillfället i akt och fiskade och 
jagade val tillsammans. Det var också en 
tid för festligheter, socialisering med le-
kar, dans och idrottsliga övningar samt 
bröllop. 

Folk kom till Sisualik-marknaden från 
alla möjliga platser, mest dock från sam-

hällena omkring Kotzebuesundet, men 
det kom även långväga gäster från Be-
rings sund och Sibirien. Till och med Koy-
ukon-Atabaskaindianer kom till markna- 
den under sent 1800-tal.

Det förekom i Alaska även speciella sam-
mankomster i form av festivaler, vanligt-
vis på vintern, då normalt personer från 
två ’nationer’ träffades och festade, dan-
sade, tävlade i idrotter och utbytte prylar. 
Även under sommaren hölls festivaler, då 
man kunde transportera större mängder 
varor med båt, än vad man kunde med 
slädar på vintern.

Alaska-eskimåerna hade som sagt kon-
takt med grannar men även med folk 
som kom långt ifrån de respektive grup-
pernas hemtrakter. Exempelvis träffade 
eskimågrupper från området kring Kot-
zebuesundet granneskimågrupper från 
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norr, söder samt sibiriska eskimåer från 
väst. I och med att de sibiriska eskimå-
erna bl.a. hade hundar med sig som by-
tesvaror, kom det på så vis ständigt in 
nytt hundblod även från Sibirien. Österut 
träffade de på Atabaska-indianer, som i 
sin tur hade kontakt österut med andra 
indiangrupper samt med vita, med allt 
vad det innebar för de respektive hund-
populationerna.

Malemiut-talande eskimåer var kända 
som duktiga men hårdföra och domine-
rande handelsmän och var därför illa an-
sedda av dem som de handlade med. De 
gjorde långa handelsresor för att handla 
upp pälsverk och kom som sagt därmed 
även djupt in i Atabaska-indianernas om-
råden. Detta medgav också tillfällen för 
blandning av hundblod mellan de båda 
folkens hundbestånd. Åren 1873-74 för-
svann plötsligt vildrenen från kusten i 
Norton Sund, varvid de Malemiut-talan-
de eskimåer som bodde där drog iväg sö-
derut. Slutligen hamnade de åren 1877-

78 ända nere vid Kuskowkim-floden och 
Bristol-bukten. 

Med tanke på eskimåernas förmåga att 
förflytta sig och skapa kontakter med an-
dra, inte minst tack vare sina utbredda 
handelsnätverk, kan man inte överskatta 
vad detta hade för betydelse för bland-
ning av kulturer, kunskaper, prylar, 
människor och, naturligtvis – hundar.

Hundhållningen i Alaska 
Hunden var för eskimån ett verktyg för 
överlevnad. Men den var högt skattad 
och intog bl.a. en viktig plats i eskimåns 
rituella värld. Valpar togs om hand av 
barn och kvinnor inomhus och när de 
blev större sköttes träningen av kvinnor-
na. De lärde dem att gå i spann genom 
att gå framför och locka med godbitar. 
Efterhand låtsades de kasta godbitar 
framför dem så att de hela tiden gick 
framåt. Man hade inga ledarhundar inn-
an ryssarna kom dit, utan kvinnorna fick 
gå framför och locka dem att gå framåt. 
Hundar betraktades enbart som bruks-
djur att utföra nödvändigt arbete, nor-
malt inte som sällskapsdjur. Hunden var 
med vid jakt på säl och vildren m.m. och 
på sommarflyttningarna tjänstgjorde de 
som lastdjur. 

Det har diskuterats hur eskimåerna be-
handlade sina hundar i Alaska, eftersom 
det finns motstridiga uppgifter om detta. 
Några observatörer har angett att hun-
darna behandlades väl. Exempelvis anger 
Seeman år 1853 och Murdoch år 1892 
att Inupiat-eskimåer behandlade sina 
hundar väl. En annan författare, Thorn-
ton, däremot, skriver 1931 att de fick en 
brutal behandling. Det framgår inte exakt 
vilka eskimågrupper som det rörde sig 
om, bara att det gällde Inupiat-eskimåer 
i nordvästra Alaska. Kanske var rappor-
terna från olika grupper, så båda typerna 

av observationer kan vara riktiga. De 
kan också gälla samma grupp, för i goda 
tider med gott om mat kanske man inte 
behövde ta i med hårdhandskarna, men i 
tider av svält hängde livet på om hunden 
gjorde sitt jobb eller inte, och då var man 
troligtvis lika hård mot sina hundar som 
på alla andra ställen i Arktis. 

Det var inte alla hundar som användes 
att dra slädar med. Några eskimågrup-
per hade även en mindre hund som en-
bart sällskap. Tikar användes sällan som 
draghundar, utan de avlivades generellt 
vid födseln. Dem som man sparade an-
vändes till avel, normalt inte till arbete.

Bruket att använda sig av hund att dra slä-
dar kom relativt sent till området vid Be-
rings sund (som ju är området av intresse 

för oss) jämfört med kustområdet i nord-
ligaste Alaska. Den ryske upptäcksresan-
den och löjtnanten Lavrenty Aleksey-
evich Zagoskin utforskade Alaska 1842-
1844 och bidrog inte bara med historiska 
och geografiska data, utan för oss kanske 
det mest intressanta – även etnografiska 
fakta. Han åkte mycket hundspann och 
hade med sig sina egna ledarhundar från 
Sibirien. Han skriver nämligen att hund-
körningen i Alaska var i sin linda då han 
var där. Exempelvis hade, som berättats 
tidigare, eskimåerna inga ledarhundar 
och inga tränade spann. I Sibirien, däre-
mot, skriver han, blev de bästa hundarna 
lärda att gå främst och leda spannet i den 
riktning som föraren gav kommando om. 
En annan som tillbringat tid i Alaska var 
engelsmannen Edward Adams. Han var 
där 1850-51 och i hans journal kan man 

Bild 12. Kusteskimå från Alaska med hund, 
som ser misstänkt stor ut för att vara ’ren’ 

eskimåhund. Från 1907.

Bild 13. Karta över Alaska och inlagd detalj-
karta över Kotzebuesundet, med bosättningen 

vid Sisualik, där marknadsplatsen ligger än 
idag som The Qatnut Trade Fair.
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läsa att det fanns en hel del ryska hundar 
i området på den tiden. Tandemanspän-
ning introducerades i Alaska så sent som 
1906 och kom österifrån av pälsjägarna.

Att hålla hund var en dyr historia, ef-
tersom en hund på vintern behövde lika 
mycket mat som en människa. Därför 
hade man så få hundar som möjligt för 
att klara sina transporter, d.v.s. det var 
en svår balansgång mellan behov och 
kostnad. Normalt hade en jägare 1- 3 
hundar, medan de som bodde vid kusten 
kunde ha några fler, dock sällan mer än 5 
stycken. Man kan jämföra med eskimåer 
i centrala och östra Arktis som kunde ha 
ordentligt stora spann på upp till 12 hun-
dar eller fler i sitt spann.

Ont om hundar i Alaska?
I flera av de tidiga upptäcksresandens re-
dogörelser saknas uppgifter om hundar 
vid Alaskas kust. Det kan tyda på att det 
var ont om hundar på den tiden. Arkeo-
logen Gidding fann endast få hundrester 
vid Nukleet daterade från 1100-talet till 
1700-talets början. Han tolkar det som 
att hundspannskörning i Alaska mer ge-

nerellt inte började förrän efter 1710. 
Detta stämmer överens med ryssen Zago-
skins uttalande, att hundkörning i Alaska 
var i sin början då han var i sydvästra 
Alaska på 1840-talet.

Vilken hund är det?
År 1911 delar en författare in slädhun-
darna från de norra regionerna i två grup-
per, eskimåhunden, som man fann i de 
allra nordligaste områdena, och den s.k. 
indianhunden eller ’Gidde’, som fanns i 
skogsområdena. Skillnaden mellan dessa 
är inte skarp, men ändå uppenbar, d.v.s. 
blandningar förekom. Enligt honom skil-
jer sig eskimåhunden från indianhunden 
generellt i att den är mer varglik och att 
den har mindre europeiskt blod i sig än 
indianhunden. Huskyn, som han kallar 
eskimåhunden, har en mer busklik svans 
och smalare ben, mer upprättstående 
öron och en generellt större kropp än 
indanhunden. Temperamentet är bättre 
och intelligensen en nivå bättre, i allt en 
bättre hund än indianhunden.

Han berättar vidare att det på den tiden 
endast var möjligt att finna en oblandad 
husky i områdena kring Coppermine-
floden och Banks Land och Wollastone 
Land (alla tre områdena ligger i nord-
västra Kanada). Med undantag av dessa 
platser tvivlade han på att man någon 
annanstans kunde finna denna hund i 
oblandat skick. Detta var alltså i början 
av 1900-talet.

Indianhunden beskrivs som vild i utse-
ende och till karaktären. Den varierar re-
jält i storlek, från 27 till 58 kg, är något 
mindre än vargen, har päls som eskimå-
hunden och förekommer huvudsakligen 
i färgerna grå, svart, brun, röd eller vit, 
eller i en blandning av dessa färger. Vit 
är den vanligaste färgen men även svart 
med vita tassar ser man ofta.

Denna beskrivning av indianhunden pe-
kar på att den i princip var identiskt med 
mackenziehunden. Hans berättelse indi-
kerar också att eskimåhunden vid den 
tiden praktiskt taget var helt uppblandad 
med europeiska hundar, vilket stämmer 
överens med åtskilliga andra källor. 

Diskussion
Min ambition med denna artikelserie var 
att söka svar på följande frågor. 1. Har 
det funnits en grupp Alaska-eskimåer 
som hette Malamuter? 2. Har denna 
grupp avlat fram en speciell hund, som 
skilde sig från övriga eskimåhundar? 

Det fanns 10 stycken grupper som talade 
Malemiut-dialekt, så det kan ju ha varit 
en av dessa. Emellertid har termen Ma-
lamute använts så brett, att det i princip 
är omöjligt att idag exakt veta vem man 
menade. Svaret på första frågan blir så-
ledes, att det är omöjligt att veta vilken 
grupp eskimåer som man refererade till i 
gamla redogörelser, då man använde ter-
men Malamute.

Svaret på den andra frågan blir, att i prin-
cip ingenting (mer än myterna) pekar på 
att det fanns en hund som skilde sig från 
granngruppernas hund. Ingenting pe-

Bild 14. Labrador huskies (d.v.s. eskimåhund), 
nytagen bild av Scott Hudson, Labrador, 

Kanada.

Bild 15. Atabaskaindian med hundar av olika slag. Möjligtvis är den längst till vänster en någorlunda 
”ren” eskimåhund, men den lite för kraftiga benstommen skvallrar om inblandning av mastiffhund. 

Resten är troligen mackenzie-hundar. Släden är den för indianerna så typiska toboggan, som introdu-
cerades i Nordlandet av de franskkanadensiska pälsjägarna. Cantwell, Alaska 1913.
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kar heller på att eskimåhunden i Alaska 
skilde sig nämnvärt från övriga eskimå-
hundar. Istället finner man eskimåhundar 
som på pricken liknar en alaskan ma-
lamute överallt i hela Arktis, på gamla 
såväl som på moderna foton (Bild 14).

Den officiella historien säger att alas-
kahunden behandlades väl och därmed 
skulle ha varit vänligare och mer lätthan-
terlig för människorna där jämfört med 
övriga eskimåhundar. Om det generellt 
var så, måste det ju ha funnits en skillnad 
mellan eskimåkulturen i Alaska gent-
emot den i övriga Arktis. Frågan är då 
vilken den skulle kunna ha varit. Var det 
en socioekonomisk skillnad eller någon 
annan? Det enda som jag kan tänka mig, 
skulle i så fall vara skillnad i levnadssätt, 
vilket borde betyda att alaskaeskimåerna 
levde i all önsklig välmåga, vilket dock 
ingenting pekar på. De hade samma stän-
diga press på sig att skaffa mat, och svält 
var det ständiga och mest överhängande 
hot, som de fick leva med i hela livet. Det 
var alltid osäkert om man skulle överleva 
nästa vinter eller inte, och det gällde hela 
Arktis och Subarktis. 

För sydvästra Alaska var dock området 
så rikt på naturresurser, att det tillät den 
största koncentrationen av eskimåer sett 
till hela Arktis. Även om det förekom 
perioder av knapphet med mat, tycks 
sådana ha varit mindre vanligt förekom-
mande i sydvästra Alaska jämfört med 
regionerna norr och öster om det. Möj-
ligtvis kan detta vara en förklaring till 
att man behandlade sina hundar väl här. 
Men samma gällde faktiskt även för es-
kimåerna i norra Alaska. Svält förekom 
förvisso där också, men var ovanligt och 
därmed inget som var unikt för sydvästra 
Alaskas eskimåer. Dessutom var ju nord-
västra Alaska vårt huvudsakliga intresse-
område, inte norra Alaska.

Ett annat sätt att bedöma välmåendet 
kan vara att se på antal hundar som en 
jägare kunde hålla. I Alaska hade en 
jägare i inlandet generellt 1-3 hundar 
medan en vid kusten kunde ha några fler, 
dock generellt som mest 5 hundar. På an-
dra ställen i Arktis kunde en jägare ha av-
sevärt många fler hundar, i vissa fall upp 
till 12 hundar. Detta kan tyda på bättre 
levnadsvillkor för de senare, vilket ju i 
så fall talar emot att Alaska-eskimåerna 
hade det bättre ställt än andra eskimåer 
och därmed skulle ha behandlat sin hun-
dar bättre än alla andra eskimåer. 

I båda ovanstående fall faller idén om att 
ju mer välmående en eskimågrupp var, 
desto vänligare var man mot hunden som 
resulterade i en ’snällare’ hund.

Citatet ’Från början fanns malamuten i 
hela Alaska’ motsäger uppfattningen att 
det fanns en speciell grupp människor 
som hade en speciell hund i Alaska. Vad 
jag förstår, skiljde sig inte Alaska-eski-
måernas hund från övriga hundar i eski-
måernas bosättningsområde, från Alaska 
till Grönland. Att det senare skapades en 
erkänd ras av individer från lantrasen es-
kimåhund (framför allt av individer från 
östra Kanada) med speciellt utseende och 
temperament, är en helt annan historia 
som ligger utanför ramen för denna ar-
tikelserie.

Sista bilden här kan illustrera och sam-
manfatta denna artikelserie i ett nötskal 
(Bild 15). Den är tagen 1913 och visar 
en Atabaska-indian med hundspann från 
det inre av Alaska. Släden visar på influ-
enser från pälshandelns folk, som intro-
ducerade toboggan-släden. Hundarna 
likaså, då de tre till höger i bilden tydligt 
ser ut som bladningar mellan inhemska 
hundar och europeiska raser. Vi kan kalla 
dem mackenzie-hundar. Hunden längst 

till vänster, emellertid, ser mer ut som en 
eskimåhund, men även den kan vara en 
mackenziehund, som ju varierade avse-
värt i utseende beroende på vilken del av 
mackenziebäckenet den kom från. 

Vad jag förstår har det aldrig funnits nå-
gon hundtyp som kan kallas ”ren” d.v.s. 
ouppblandad med andra hundtyper eller 
hundpopulationer. Människan har alltid 
varit en vandrare och således varit mer 
eller mindre rörlig. Varthelst hon dra-
git fram har hon haft sin hund med sig. 
Människor såväl som hundar har därvid 
blandat sig med varandra, och det gäller 
alla kulturer i alla tider.

Summan av kardemumman för hundar 
i Nordlandet är, att det är mycket svårt, 
för att inte säga helt omöjligt, att från ett 
foto avgöra hur pass ’ren’ en eskimåhund 
är. Därmed blir det i en undersökning av 
det slag som presenterats här, än svårare 
att dra säkra slutsatser om, hur det en 
gång har varit i Alaska och hur dess es-
kimåhund har sett ut och vem som har 
avlat fram den. I vilket fall pekar allt som 
jag har kommit fram till på, att den ’of-
ficiella’ versionen av alaskan malamutes 
historia bara är en romantisk myt, som 
inte hör hemma i seriösa sammanhang.
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Tiden sätter sina spår – siberian husky
Text: Anders Hörnlund

Människan - hunden
Forskningsrön från 2011 bekräftar att 
Asien söder om Yangtzefloden var den 
viktigaste och kanske enda regionen där 
småväxta vargar domesticerades och att 
alla hundar har ett gemensamt ursprung 
oavsett vilken ras de tillhör. Resultaten 
av analyser visar att den genetiska varia-
tionen bland hundar är mycket större i 
södra delen av Asien en i övriga världen. 
Det betyder att hundarna funnits längre 
där. Detta innebär även att de har sitt ur-
sprung där.

Vandringen
Vägen mot Arktis bör ha gått via cen-
trala Asien, det visar både arkeologiska 
fynd och DNA-analyser. När klima-
tet successivt blev varmare och istiden 
klingade av, drog sig glaciärerna tillba-
ka tvärs över Europa och Asien. Följde 
människor efter norrut tills de slutligen 
var bosatta i hela skogs- och tundrare-
gionen. Dessa urgamla folkslag utgjordes 
av korta, mörka människor som liknade 
den mongoliska typen. Några av deras 
avkomlingar, tjuktjerna, bor idag i nord-
östra Sibirien. Arktis blev under en tid ett 
gigantiskt tillflyktsområde för folk som 
kom söderifrån. 
För ca. 14 000 år sedan drevs de folk-
grupper som då levde på de östra slätter-
na i Sibirien norr och österut av krigiska 
skaror från Asien. De sibiriska slättinvå-
narna var renjägare. Slutligen begav de 
sig över det område som sedan kom att 
kallas för Beringssund till Alaska för ca. 
12 000 år sedan. Det troliga är att flyk-
tingarna från Sibirien fann Alaska upp-
taget av förfäder till indianerna. Men det 

kan också ha varit tidigare immigranter 
från den Sibiriska kusten. Det sibiriska 
slättfolket tvingades flytta inom landet, 
över tundrorna tills de fann obebyggda 
områden vid stora Björnsjön. Här fann 
man vilt som räv, lämmel, varg och ka-
ribo, samma djur som i Sibirien. Dessa 
vandrande folkgrupper kom att kall-
las för ”protoeskimåer” och från denna 
folkgrupp har förmodligen hela den es-
kimåiska rasen utvecklats. Folkvand-
ringen till Grönland skedde för ca. 4500 
år sedan. På så sätt är eskimåerna som 
ras, släkt med Tjuktjernas asiatiska an-
fäder. Därefter har de folkslag som kom 
att kallas eskimåer befolkat den arktiska 
kustlinjen från Alaska tvärs över Kanada 
till Grönland. Tjuktjerna i Asien är nära 
släkt med eskimåerna i Amerika. På sam-
ma sätt finns det genetiska kopplingar 
mellan de polara hundraserna.

Tjuktjerna ” det verkliga folket”
Tjuktjerna bor nästan uteslutande längst 
upp i nordöstra Ryssland. Gemensamt 
kallar tjuktjerna sig för luoratvetla-
ner ”det verkliga folket”. Men det är 
endast rentjuktjer som borde kallas 
tjuktjer för tjuktji betyder rik på renar. 
Kusttjuktjerna kallar sig själva anqaliter 
”havsfolket”. Deras område sträcker sig 
från Anadyrfloden i öster ända fram till 
tundran mellan norra ishavet och den 
västra stranden av nedre Kolymafloden 
i väster. Kusttjuktjerna och de nomadis-
ka ren uppfödarna hör samman genom 
släktskap och handelsförbindelse. Områ-
det är en av de mest ogästvänliga av alla 
bebodda regioner i världen. Före 1650 
-talet när Sibirien kolonialiserades hade 

tjuktjerna aldrig träffat en västerlänning. 
Man viste inget om pengar eller väster-
landets varor som te.

Tjuktji – rik på renar
De flesta stammarna bland tjuktjerna 
bestod av rendriftsnomader i inlandet. 
Inlandsfolket använde främst hunden 
för att valla med. Rendriftsnomaderna 
hade ganska bra tillgång på föda jämfört 
med sina släktingar vid kusten. På våren 
bröt tjuktjerna upp från sina vinterkvar-
ter i skogskanten och började sin långa 
vandring tvärs över tundran till sommar-
betesmarkerna vid havet. För tjuktjerna 
betydde renarna transport, kött, kläder, 
skydd och hudar. Benen användes till 
verktyg och redskap.

Tjuktjerna tror av tradition att hela uni-
versum är bebott av andar. Onda andar 
ägnar sin tid åt att jaga människosjälar, 
när det lyckas blir en människa sjuk el-
ler drabbas av olycka. För att hindra 
detta offrar man renar och hundar till 
andarna. När en tjuktje avlider offrades 
en hund. Döda tjuktjer flyttar till aurora 
borealis – norrskenet, där de sedan bor. 
När en hund skulle dödas, stack de ho-
nom med ett spjut och lät honom sedan 
förblöda. Hur stor hungersnöden en var 
åt tjuktjerna aldrig sina hundar.

Kusttjuktjerna ”havsfolket”
En tjuktjisk by kunde bestå av några få 
familjer där varje familj hade ca 3–4 hun-
dar. Under långa perioder utan mat hade 
de inte ”råd” att hålla fler hundar. När 
byn skulle ut och jaga satte de ihop alla 
hundar i ett span som kunde uppgå till 
24 hundar. Här vid den ogästvänliga sibi-
riska kusten lever kusttjuktjerna som fis-
kare och jägare. Det är från kusttjuktjer-
nas hundar som en del av dagens siberian 

husky härstammar ifrån även om dagens 
hund skiljer sig från ”gårdagens” hundar. 

Tjuktjernas diet
På våren när isen bröt upp lämnade 
kusttjuktjerna sina eländiga fasta bo-
sättningar längs kusten för att jaga de 
stora djuren i norra ishavet i bräckliga 
skinnbåtar. Men det var sälen som täckte 
det mesta av deras behov av kött, hudar, 
skinn till kläder och fotbeklädnad. Natu-
ren var skoningslös där bara de starkaste 
överlevde bland människor och djur. För 
kust- och jägarnomaderna varierade jakt 
och fiskelyckan. Det gjorde att långa pe-
rioder av hungersnöd var vanligt, livet 
var hårt och primitivt. När de gjorde slut 
på sina matförråd av kött och fisk bruka-
de de äta bark från träden, fånga sork el-
ler koka osmälta växtdelar från renarnas 
tarmar. Även under goda tider var deras 
diet enligt våra begrepp motbjudande – 
rått fruset kött eller gammalt ruttet kött, 
jäst blod, inälvor, renflugans larver, inne-
hållet i valrossens urinblåsa och blåbär 
kokta i djurfett. Deras huvudproviant på 
långa färder var en stor frusen köttboll. 
Som dryck tuggade de snö eller drack en 
dekokt på blåbär när de inte fick tag på 
te. Kusttjuktjerna viste inget om tvål. De 
tvättade sig i sin egen urin och åt sina 
egna löss. När de på den tiden hade över-
levt vintern med frusen fisk som föda var 
förråden ofta slut i mars och de måste äta 
den mat de annars gav hundarna.

Tjuktjernas hundar enligt Wrangel 
(-1820)
Tjuktjernas hund ”den sibiriska hunden” 
säger Wrangel har en påfallande likhet 
med vargen, hans skall liknar vargens 
tjut. Under den kalla tiden fick hundar-
na vistas i yttertältet och ”hyndorna” 
med sina valpar fick vara i det inre täl-
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tet. Tjuktjerna behandlade sina hundar 
bra och med stor respekt därför att man 
trodde att vägen till paradiset vaktades 
av hundar. Tjuktjerna hade en känsla 
för hur man kunde utnyttja och bevara 
kvaliteterna hos en hund som genetiskt 
var mer avsedd för jakt. De finns de som 
anser att rasen hade samma utseende då 
som nu. Hundarna längs tjuktjerhalvön 
var förhålande vis små och lätta.

Vegas färd, A.E. Nordensköld (1878 – 
1879) – Nordostpassagen
I utforskandet av nordostpassagen be-
skriver A.E. Nordensköld hundarna på 
följande sätt ”det äro av samma ras men 
mindre än eskimåhundarna i danska 
Grönland. De äro varglika, högbenta, 
långhåriga och raggiga. Öronen äro kor-
ta, vanligen uppstående, färgen mycket 
växlande, från svart eller vit, svart- och 
vitfläckig till grå eller gulbrun. Under ota-
liga släktled har de använts till dragare, 
varemot de som väktare varit obehövliga 
bland ett folk, hos vilket stöld eller åver-
kan ej synes förekomma. Förmågan att 
skälla ha de därför helt och hållet glömt 
bort eller kanske aldrig ägt. Däremot är 
de uthålliga men föga snabba dragare. 
Om vintern tycks de i nödfall hjälpa sig 
med mycket lite föda; de äro då ytterst 
magra och ligga för det mesta orörliga i 
någon snödriva. Ensamma lämna de säl-
lan tältets grannskap, ej ens för att leta 
föda eller för att jaga på egen hand och 
för egen räkning. Detta synes mig vara 
så mycket besynnerligare, som de ofta 
flera dagar å rad, jag vore frestad att säga 
veckor, av sin husbonde icke erhålla nå-
gon mat”.

Tjuktjerhunden - ett dragdjur
Var och när hundar för första gången 
användes för att dra slädar är inte känt. 

Troligtvis var det ursprungsbefolkningen 
i östra Sibirien och Kamtjatka som hade 
en lång tradition med resor under vin-
tern. Sannolikt i samband med längre 
förflyttningar och när man utvidgade sitt 
jaktområde och transporterade hem det 
man fångat lärde man sig att använda 
hunden som dragdjur. 

I Nordenskölds bok finns det bilder som 
tjuktjer har illustrerat på bl.a. slädar 
dragna av hundar. Släden dras av flera 
hundar selade i par utan nacklinor, med 
en ledarhund. Även en folkgrupp som 
heter Korjaker hade utvecklat slädhund-
skörning efter hund. Tjuktjer och Korja-
ker var mycket duktiga som slädhunds-
förare. Slädarna var tillverkade av trä 
eller valben som hölls samman av rem-
mar från säl. Framme på släden sitter den 
traditionella bågen som än i dag finns på 
slädar i regionen. Ibland används fiskar 
eller frusna isblock som ”släde”.

Korjakerna på Kamtjatka
Tjuktjernas östra gräns vid Anadyrflo-
den i Tjukotka gränsar mot korjakernas 
norra område som sträcker sig ned mot 
Kamtjatkahalvön. Korjakerna är ett no-
madfolk som likt tjuktjerna är uppdelade 
i renskötarfolk och kustfolk som fiskar, 
jagar säl och andra havsdäggdjur.

Korjakerna hade en komplex uppsätt-
ning av religiösa trosföreställningar. I de-
ras religion var världen en gång befolkad 
av en stor mängd onda andar som kallas 
för ”nin´vitis” och schamanen var den 
enda som kunde bege sig in i den andliga 
världen och kontrollera dem. Korjakerna 
dödade aldrig en varg om de kunde und-
vika, efter som de trodde vargen var be-
släktad med dem. För att försäkra sig om 
god jakt spetsades offerhundar på störar 

neddrivna i snön med nosarna uppåt och 
bukarna vända mot öster. Korjakerna 
blidkade inte bara rituellt andarna efter 
en jakt. En del ritter bestod av lekar och 
spel som till exempel brottning eller kapp-
körning med hundsläde. Enligt gammal 
sed måste de besegrade hundarna offras, 
både för att blidka onda andar och för 
att förädla hundrasen. Hundkropparna 
hängdes i hakan på störar med nosen rik-
tad österut för att skydda byn mot epide-
mier. Korjaker offrade också hundar till 
de onda andarna ”kalau” för att avvärja 
olyckor och sjukdomar. Det var för det 
mesta unga eller sjuka hundar som inte 
orkade dra slädar som offrades.

Korjakernas hundar
En man vid namn G.W. Steller (mel-
lan 1771 – 45) yttrade om hundarna på 
Kamtjatka 
”utan dessa hundar kan ingen leva här 
lika lite som på andra ställen utan hästen 
eller nötboskapen. Kamtjatkahundarna 
äro av växlande färg; huvudsakligen fö-
rekomma trenne, nämligen vita svart och 
varggrå; de äro mycket tjockhåriga och 
långhåriga. De leva av gammal fisk, som 
de förstå sig på att fånga”. Idag vet vi att 
hundarna är svarta, vita gråa, röda och 
nästan alla är fläckiga på ett varierat sätt.
Variationen bland Korjakernas hundar 
var stor. De långbenta och korthåriga 
hundarna är de som är bäst lämpade 
för att arbeta framför en släde. Ett hu-
vudskäl till att man håller och föder upp 
hundar i massor, är den att man använ-
der huden från uttjänta slädhundar och 
av hundar som är odugliga som dragdjur 
till att göra kläder av. Hundar med lång 
och mjuk päls kallas för magnater.  Deras 
skinn är eftersökt till kläder.  Ju längre 
hår dessa hundar hade, desto högre vär-
derades de. De här hundarna är inte bra 

som draghundar och transporter, de kan 
inte användas i nyfallen snö, då snön 
fastnar i pälsen och fryser fast. De hun-
dar som användes som draghundar fick 
sin svans ”stubbade” eftersom svansarna 
var långa och tjockpälsade. Hundarna 
som användes som draghundar var kast-
rerade.

Slädkörning på Kamtjatka
I oktober binder man hundarna vid bo-
staden. Sen låter man de ”svälta” för att 
de skall bli av med fettet, för att bli bra 
på att springa utan att bli andfådda. Till 
slädhundar bland valparna väljs de djur 
ut som har höga ben, långa öron, spetsig 
nos, brett kors, nedtill breda tassar och 
upprättstående spetsiga öron till tjockt 
huvud samt dessutom äter bra och är liv-
liga, samt inläras och uppfostras på föl-
jande sätt ”så snart de börja se, läggs de 
jämte modern i en djup grop, så att de ej 
kunna se varken människor eller djur och 
här får de sin föda. När de blivit avvanda 
från hyndan, lägga kamtjatkdalerna dem 
ånyo i en grop, tills de blir vuxna. Efter 
ett halvår spänner man dem jämte andra 
lärlingar för släden och far med dem ett 
kort stycke. All den stund de unga nu äro 
rädda både för hundar och folk, så löpa 
de av alla krafter. Så snart de äro hemma 
igen, måste de åter i gropen så länge och 
så många gånger, tills de ej vet om något 
annat samt vant sig vid dragandet och 
kunna stå ut med långa resor”.

Korjakerna använde både hunden och re-
nen som dragdjur. Släden består av fyra 
stödpinnar av den typ som var vanlig i 
hela östra Sibirien, där föraren satt bak 
på släden. Det finns även beskrivet hur 
folket på Kamtjatka körde tio till tolv 
hundar där främre paret var ledarhun-
dar. Man körde även med fyra hundar 
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Ittoq tycker det är skönt med lite vatten efter träning. [Foto: Nina Finstad]

spända framför en släde, två ledarhun-
dar fram och två bakom, båda i par. Ett 
spann kallades för ”narta”. Ett fyrspann 
drog ofta laster som vägde upp mot 80 
– 90 kilo + proviant för förarna och hun-
darna. När spåret är packat kan de hun-
darna med den lasten springa ca. 32 km 
om dagen. Förutom att hundarna var bra 
dragare var de också duktiga vägvisare 
även under svåra snöstormar. I Sten Berg-
mans bok, - På släde genom Kamtjatka 
(1920) berättar han om en kamtjatkian 
som under gynnsamma förhållanden 
med packad snö, kör ca. 150 km under 
en dag. 

”över hela Kamchatka finns poststatio-
ner (chekpoints) där resande vintertid 
kan förses med hundar. Stationerna lig-
ger med ett avstånd på 40 upp till 70 km 
mellan varandra. Varje resande har en 
släde med 6 hundar för sig själv, och följs 
av en släde med en kamtjadal som hund-
förare. I den släden transporteras också 
bagaget. Kamtjadalen återvänder sedan 
till poststationen med båda slädarna. En 
vanlig fart med posthundar är ca. 12 km, 
de snabbaste springer mellan 16 till 21 
km i timmen. Hundarna går vanligen i 
trav, och med en så stabil fart, att de näs-
tan tillryggalägger nästan samma distans 
timma efter timma”.

Under vintern får de två slags föda. Dels 
får de fisk som surnat i gropar. Dessa sura 
fiskar kokas och tjänar som människo-
föda och till utfodring av hundarna. Det 
andra slaget av föda utgörs av torr mat, 
bestående av möglad och lufttorkad fisk.

Slädkörning i Alaska
En man vid namn H.N. Zagoskin reste i 
Ryska Amerika mellan 1842-1844 (Ame-
rika köpte Alaska av Ryssland 1867). 

Hans uppgift var att genomföra etnogra-
fisk och geografisk inventering av Yukon 
och Kuskokwim Valleys i Alaska. Za-
goskin använde sig av ledarhundar som 
hämtats hos Korjakerna på Kamtjatk 
halvön. Han tog även med sig sibiriska 
hundar från tjuktjerna och hundskötare 
och förare från Akhotsh i sibirien. Enligt 
Zagoskin var den form av slädhundskör-
ning som Alaskas urinvånare använde sig 
av bara i sin linda. I Alaska fanns inga le-
darhundar, utan man använde små grup-
per med tre till fyra hundar som följde 
efter en person i stället för en förare som 
körde hundspannet. Under 1850-talet 
användes hundar, hybrider och vargar 
som dragdjur i Alaska.

Slutsats: Flera tusen år av arbete fram-
för en släde, extrem kyla, svält, religiösa 
trosföreställningar, där endast de bästa 
hundarna gavs möjligheten att leva vi-
dare för en längre eller kortare tid. Detta 
har präglat den hundtyp som 1930 blev 
erkänd som rasen siberian husky av den 
Amerikanska kennelklubben (AKC). Den 
första hunden som registrerades i (AKC) 
1930 var en vit ledartik från Alaska med 
namnet ”Fairbanks Princess Chena”. 
Hon föddes den 16 september 1927. 
Märkligt nog dröjde det till 1932 innan 
den första standarden publicerades av 
AKC Gazette – American Kennel klubb.  
Rasen erkändes 1966 av FCI som är en 
europeisk hundorganisation.

Från den dagen hundtypen blev ras för-
ändrades ägarnas uppgift, från att ut-
veckla rasen till att bevara rasen, – vi fick 
ett rasansvar!  

Citat av Dorothy Macdonald utställ-
nings- och tävlingsdomare
”Som hundägare, är det enda som du 

egentligen är skyldig din hund god om-
vårdnad. Du är inte skyldig att ge honom 
en utställningstitel, eller ens en brukstitel. 
Men om du börjar föda upp hundar, då 
har du skyldigheter mot rasen. Du måste 
förändra ditt synsätt. Du måste göra det 

som är bäst för rasen, vilket innebär att 
avla för funktion. Du ska både ställa ut 
och visa din hunds prestationsförmåga. 
Klarar han inte det ska du inte använda 
honom i avel”.
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A dream comes true 
– 1000 km challenge through Swedish Lappland

- A long tour on skis with pulka and 6 Alaskan Malamutes

By Klaus and Doris Stüben

A strong south-easterly wind is almost blowing us off of the mountain, 
but I am grateful that the wind is coming from behind us and not 
battering us from the front.  However, I’m not sure if given the chance I 
would have made the same decision again like I did this morning. After 
trusting the weather forecast we set out to cross the Kalfjäll, to travel 
48km in order to reach our target destination for the next day. 

Anyhow, now is not the time for deciding 
if it was a good idea, the truth is we are 
in the middle of the mountain range 
and it feels pretty hellish! We cannot see 
anything of the mountains and I have to 
break trail through the wind drifted snow 
for the dogs, I keep imagining I can hear 

them breathing loudly but it is only the 
wind whistling against my wind jacket. 
At that moment, I turn my head back and 
I cannot see anything! I experience a few 
seconds of heart stopping, momentary 
panic but then my three malamutes show 
up pulling the heavy load of the pulka, 

nicely wrapped in a thick snow costume. 
To keep orientation and balance I turn my 
head back forwards again to concentrate 
on the trail ahead, it has become hard 
to keep balance due to the wind and the 
roughness of the terrain. The landscape 
has all blurred into one, so sometimes 
orientation by eye becomes impossible. 
Whether we are travelling up or down 
hill it is a blur and it has made me feel a 
little bit dizzy. The only indication I have 
of the trail ascending in front of me is to 
look on the GPS record of the elevation 
which tells me that we have managed 
1050 m for today’s journey.

Somehow our feet find their way and 
our eyes are focused on the red crosses 
marking the scooter trails every 40 m. I 
can just see the next red cross in front of 
me, but each time I pass one I am filled 
with fear and dread at the thought of 
not being able to see the next one. For a 
fleeting moment, I consider giving in and 
stopping the tour, but realistically this 
thought is irrelevant and nonsensical. 
Giving up is not an option as we are not 
on a race, there is nobody here to help us, 
on a tour like this you are responsible for 
everything – you are on your own.

Out of the stormy weather suddenly 
emerges the signpost 😊Norbotten😊 as if 
this was the answer from nature. This 
signals the end of 😊Västerbotten😊, of the 
uphill trail and the windy conditions. 
The trail now follows a downhill slope, 
the wind conditions lessen and suddenly 
the sun is shining. This completely 
transforms the entire situation! We can 
make a break and have something to eat 
and give snacks to the dogs. By reaching 
this point we have managed to complete 
two thirds of the tour so all of the maps 

from Jämtland and Västerbotten can be 
piled in the pulka, from now on we only 
need the maps of the Norbotten area. 
We are safe in the knowledge that we 
have finished one further leg of our long-
distance tour from Järpen to Abisko. 
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We were told that this was the more 
complicated part but this does not mean 
that there will be no further challenges to 
come - just different ones.

We started our long-distance tour at the 

end of February in Järpen/Jämtland and 
for the first ten days there were no proper 
trails. We had to break trails through 
deep, wet snow at temperatures around 
zero degrees. We would have liked to 
have followed a scooter track but the first 
tracks we saw in the snow were not until 
after 100 km and this had been made 
only by another sled dog team. Prior to 
starting the tour, we sent dog food and 
food for us to different depots along the 
trail. Depots were only possible when a 
street was crossing the Kalfjäll which is 
not that often in the  northern part of 
Sweden. Our first depot was situated in 
Gäddede and we calculated a distance 
of 150-200 km and a time frame of 7-10 
days to reach this destination. From this, 
we planned the amount of dog food and 
our food which we had to carry in our 
two pulkas. In the end, we managed 
to reach Gäddede on the 10th day, but 
we were on the trail for 318 km. This 
distance however included; a detour 
of Hotagen national park and because 
deep snow had been forecast for this 
area, and self-inflicted 😊detours😊 whilst 
following single scooter tracks looping in 
the forest and on the lakes which lead us 
to a dead end. The official scooter trail 
from Storåbränna to Gäddede ended 
at a lonely place next to a lake with an 
open wind shelter, with the exception of 
locals it is impossible to find the 50km 
long trail.  On the first day we followed a 
scooter track out onto the lake but after a 
while it separated into three single ones, 
two of them were round trips on the lake 
and so we decided to follow the third 
one up into the mountain and through a 
newly planted forest but after five hours 
we realized that this too was a round 
trip. We decided to go back to where we 
started in the morning 😊 totally exhausted 

and frustrated. Needless to say, the next 
day we decided to leave the scooter tracks 
and to take the road instead as it was 
covered in snow. After 53 km of perfect 
trail conditions on the road and meeting 
only one car and one lorry, we reached 
Gäddede and were warmly welcomed by 
our friends. Here we took a day off to 
re-organise our equipment, food and to 
drop off some of our equipment.

The news from our friends David and 
Eva that we had already done the 
most challenging part of the tour was 
motivating for us, and we found this to be 
true with regards to the trail conditions 
and the signposting as this later part is 
used by scooters more frequently. From 
here on in we had to pass a Kalfjäll, and 
every day over the following 700 km 
or so we had to stop overnight. As the 
number of people in the areas increased 
the infrastructure improved and so as a 
big surprise after 400 km of staying in 
the wilderness we came to a café where 
we enjoyed waffles, cloudberry jam and 
crème. Overnight we were even able to 
rent a tiny summer hut and the owner 
offered us two salmons, potatoes and 
butter. He also offered to transport our 
luggage to the next cabin as the trail was 
really steep uphill for the next 6 km. 
Perhaps he was interested in our activities 
or he took pity on us as we seemed to 
look a little bit emaciated? Either way 
we met a lot of nice, helpful people along 
the way living in the wilderness. The next 
day both us and the dogs were well rested 
and much more conditioned since the 
beginning of our tour - therefore the next 
kilometres were just a challenge.

Going forwards, on the one hand we 
had better trail conditions because of 

the scooter traffic, the trail underfoot 
was just perfect, but on the other hand 
the same traffic also destroys the snow 
path on windy trails and they sometimes 
drove like hooligans while passing us. 
This mainly happened in the areas closely 



Polarhunden 3/2017   5352   Polarhunden 3/2017

surrounding the former skiing resorts, 
which are nowadays scooter resorts. One 
of these spots is called Klimpfjäll, which 
is an 😊Eldorado😊 for scooter drivers. We 
quickly decided that this was not a place 
for us. We prefer the experience of a 

different speed and the silence of nature 
which is why we do tours like this with 
our malamutes, they are the perfect 
partners pulling heavy loads over long 
distances in a reasonable speed for us 
to enjoy nature at its best. This is real 
friluftsliv in Scandinavia. We do not 
understand the euphoria of speed neither 
by scooter nor by sleddogs.

Besides uncertain weather conditions 
which caused a day off once in a while,  
we had to face further challenges on 
our tour such as water regulated lakes. 
This caused a plethora of surprises as we 
discovered that Sweden is using many of 
its lakes in Lapland to generate electricity 
and therefore the water level is sometimes 
lowered down to zero, especially at the 
end of the winter. This causes unfriendly 
cracks and breaking when on the ice.  
This lead us to discover terraces and 
basins with almost vertical walls on the 
shore which are almost impossible to 
cross with heavy pulkas on skis to reach 
shoreline. Usually trails follow a path 
into the middle of the lake but for us 
these regulated lakes posed a problem 
as the trails had disappeared and we had 
to find our path by negotiating around 
cracks and blocks of ice. This was not 
easy in poor visibility. 

On one particular lake, we almost 
managed to follow a path that ran 
the length of the lake so far, we could 
actually see the next cabin at the shore 
line complete with scooter tracks leading 
up to it. However, we soon realised we 
were to becomes captives of this lake as 
for 300 m between us and the cabin there 
was a big break in the ice for several 
meters and a basin of several hundred 
meters below. We had no choice but to 

anchor the pulka and explore the area. 
The path down the ice brake collapsed 
and it took what seemed like an age to 
find a trail out of the pool as the uphill 
was so very steep with an angle of around 
45 degrees. This was worsened by trying 
to negotiate this angle with the pulka 
and three malamutes each. The dogs, the 
pulka and the skies were all stuck in the 
deep snow at the bottom of the basin and 
it took us 1.5 hours to get out from the 
lake to the shore. We finally reached the 
cabin extremely exhausted and frustrated 
but nature rewarded our efforts with a 
display of the northern lights and a full 
moon over the lake that evening which 
was magical and reconciled us. This day 
was a valuable experience and we learnt 
not to fall into a similar situation again.

We were lucky from hereon in all the 
other regulated lakes were marked with 
poles and the last lake of this kind had 
a plaque stating the lake was closed and 
that crossing of the ice would be too 
dangerous. But we passed this sign just 
after we had passed the lake and reached 
shoreline - it was only meant for traffic 
coming in the opposite direction. Usually 
Swedish people are very safety conscious.

Another hair-raising moment occurred 
when we were going downhill from the 
Kalfjäll heading to Saltoluokta and could 
only see the deep blue water of the lake 
😊Langas😊 next to the fjällstation where 
we had our last depot for the tour which 
we had to pass next day.  The view was 
fantastic and coming closer we could see 
the trail over the lake marked further to 
the north. Saltoluokta fjällstation is one 
of the old and famous stations of the 
northern Kungsleden but we were not 
very comfortable staying there as we 

had to park our dogs far away from our 
accommodation at a specific dog parking 
place -they made no exceptions to this 
rule. 

Saltoluokta to Abisko is the part of 
the Kungsleden, which can easily be 
described as populated but this cannot be 
compared to the Alps. Even in Kvikkjokk 
it might happen that you have to share 
your room with another tourist, but 
more often than not you have a room 
to yourself. On the other hand, this part 
of the northern Kungsleden is extremely 
beautiful because of the alpine conditions 
such as glaciers, high mountains etc. 
although the trail follows a path at a 
height of 500 to 1100 m above sea level 
but we are already 300 km north of the 
arctic circle which makes a big difference.

We were lucky with the weather 
completing this part of the trail enjoying 
very nice sunshine and no wind meant we 
could enjoy the landscape to the fullest. 
We reached Abisko, our northernmost 
destination after five weeks travelling 
more than 1000 km and exceeding 
elevation of 16 000 m. The reality of 
the distance truly came into perspective 
the next day when Klaus had to pick up 
the van, which we had parked in Järpen/
Jämtland and it took him 12 hours of 
driving back up to Abisko. If you want 
to try out this perspective try marking 
a circle of 1000 km from your home 😊 
where do you end up?

Daily records: tourblog.kimbears.de    
more about dogs and team: www.
kimbears.de
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Dags att välja valp?
Marlene Karlsson

Det är vårtider och det är många av oss går i väntans tider. Det spelar 
ingen roll om du är på väg att skaffa din allra första valp, om du håller 
på att bygga upp ditt spann eller ska komplettera din flock med ytterli-
gare en lurvig – du står inför ett av dina livs viktigaste val!

Det är viktigt att dela både ambitioner och hundsyn med din uppfödare - Husky Heroes Gantu.
 [Foto: Maria Pålsson]

Det finns två viktiga saker som du behö-
ver sätta dig ner och fundera över när det 
är dags att börja fundera över tillskott. 
Jag säger ”sätta dig ner” därför att det är 
viktigt att göra tankearbetet först, långt 
innan du börjar träffa valpar och käns-
lorna sätter fart. Det är viktigt därför att 
du ska hitta en hund som passar dig, som 
kommer att ge dig mer glädje än bekym-
mer och som du kommer att spendera 
de kommande femton åren med. Hur 
gammal är du och hur ser ditt liv ut om 

femton år? Då förstår du hur mycket du 
kommer att gå igenom med din nye hund 
vid din sida. Därför är tankearbetet vik-
tigt – både för dig och din nya hund.
 
Det första du behöver fundera över, är 
dig själv och ditt liv med din hund. Läng-
tar du efter en friluftskamrat? Hur myck-
et är du egentligen ute i skog och mark, 
till vardags? Är du en tävlingsmänniska? 
Vad för typ av utmaningar passar dig? 
Glitter och glamour eller månadslånga 

äventyr isolerade från den mänskliga 
världen? Gillar du fart och fläkt eller fö-
redrar du kaffe över en öppen brasa? Allt 
detta spelar in när du ska välja din valp.
 
Det är såklart många saker som kan vara 
viktigt med en blivande familje/flockme-
dlem. Det är vanligt att vi bryr oss om 
och värderar många olika saker när vi 
letar kennel. För att du lättare ska hitta 
rätt hund för just dig och ditt liv, är det 
viktigt att inte bara lista de saker som du 
vill ha – men även att rangordna dem. 
Jag vill mena att den vanligaste orsaken 
till olyckliga valpköp är när valpköparen 
vill ha en hund som är den bästa drag-
hunden, snyggaste utställningshunden, 
trevligaste familjehunden med de bästa 
hälsoresultaten – och hittar en uppfö-
dare som menar sig ha just denna hund. 
Den perfekta hunden finns nämligen 
inte i verkligheten. Både valpköpare och 
uppfödare lurar sig själva, något som 
ger konsekvenser som det i slutänden är 
valpen som får lida för. Rangordna dina 
önskemål så att du får lättare att värdera 
vilka undantag du är beredd att göra.
 
När du gör detta förarbete, försök att 
vara ärlig mot dig själv. Det kan vara 
ganska stor skillnad på hur du är – och 
hur du skulle vilja vara. Om du vill skaffa 
dig den här valpen för att du vill förändra 
ditt eget liv, så behöver du börja föränd-
ras redan nu. En stor del av förändringen 
finns nämligen inom dig själv! Valpen 
kan bara följa dig längs vägen.
 
Det andra du behöver fundera över är 
hur du hittar en kennel som passar dig. 
Hur mycket kunskap har du om rasen? 
Hur mycket stöd behöver du av en upp-
födare? Vart hittar du en uppfödare som 
matchar dina önskemål, målsättningar 

och planer för din valp? Det handlar inte 
bara om egenskaper och prestationer, 
men även om hundsyn och relationen till 
hundarna. Om du kommer att älska en 
hund i nöd och lust så kanske det inte 
passar dig med en uppfödare vars avels-
strategi baseras på en slit-och-släng-prin-
cip.
 
En uppfödare kan såklart ha en mängd 
olika intressen med sin avel. Det är sällan 
ett ensamt syfte bakom en kull. Räkna 
med att pengar spelar in, oavsett hur se-
riös eller oseriös en uppfödare är. Din be-
talning är viktig för uppfödaren. Skälen 
kan dock vara olika. Är det en uppfödare 
som säljer valpar för att investera i sina 
övriga hundar? Finansiera tävlingar eller 
utveckla sin kennel? Eller är det en upp-
födare som säljer valpar för att renovera 
köket? Den här frågan får du troligen 
inte svar på direkt från din uppfödare. 
Det kräver lite efterforskning. Men oav-
sett vilket, så är din betalning viktig för 
uppfödaren. Också av det skälet att du 
behöver visa att du har råd med en hund. 
Om du inte kan betala 12 000 kronor för 
en valp, vad gör du om valpen blir på-
körd och du får en veterinärräkning på 
detsamma? Omsorg om valparnas fram-
tid och trygghet är ett självklart skäl till 
att uppfödare vill ha betalt. Därmed inte 
sagt att den dyraste valpen är den bästa 
för just dig.
 
Precis som oss valpköpare, kan det för en 
uppfödare vara långt mellan hur de är – 
och hur de skulle vilja vara. Därför är det 
viktigt att du inte bara lyssnar, men även 
besöker och tittar noga på uppfödare. 
Hur lever de? Vad gör de med sina hun-
dar? Om du är ute efter en friluftskamrat 
så är det ju egentligen ganska självklart 
att hitta en uppfödare som själv är en fri-
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luftsmänniska med sina hundar. Då ökar 
oddsen för att du får en hund som passar 
dina intressen bäst. Om du är ute efter en 
familjehund så bör du titta efter uppfö-
dare som har familj och lever samma typ 
av liv som du själv gör. Om deras hundar 
funkar hemma hos dem, så ökar ju odd-
sen för att din valp sedan ska fungera i 
ditt vardagsliv. Och om du vill tävla, och 
gillar att vinna, så välj för guds skull en 
uppfödare som vinner. Jag återkommer 
strax till det sistnämnda.
 
För dig som vill leva familje- och fri-
luftsliv kan jag inte ge några ytterligare 
råd. Det är inte min specialitet, utan din! 
Hitta en uppfödare som lever så som du 
lever. Vars relation till sina hundar liknar 
den relationen du vill ha till dina hundar. 
Försäkra dig om att det inte är långt mel-
lan ord och handling. Ställ många frågor! 
För en oseriös uppfödare blir det obe-
kvämt men för en seriös är det ett gott 
tecken på en bra valpköpare! Den sist-
nämnde är en sådan uppfödare som kan 
du vända dig till med dina problem, inte 
bara de första dagarna men under hela 
hundens liv. Troligen har hen erfarenhe-
ter och har upplevt liknande saker som 
du, och kan ge goda råd.
 
En bra tumregel är också att lyssna på 
vad uppfödaren ställer för frågor om dig. 
Bli inte rädd om uppfödaren verkar skep-
tisk och ifrågasätter dina ord. En seriös 
uppfödare vill ta reda på om du lever 
som du lär! Den uppfödaren kommer 
troligen att vara den bästa för dig. Om 
du får köpa en valp där, så kan du känna 
dig trygg med att den kommer att fung-
era hos dig. Du kan sedan få stöd av din 
kunniga uppfödare när du ska ta dig ige-
nom de tuffa perioder som faktiskt finns 
i uppväxten hos alla hundar. Du kan lära 

dig saker och utvecklas tillsammans med 
din hund. Om du har riktigt tur så blir 
din uppfödare en vän för livet. Bra upp-
födare får ofta återvändande valpköpare.
 
Och för dig som vill tävla.. Inom vår ras, 
siberian husky, finns en stor mångfald av 
tävlingshundar. Här är det oerhört viktigt 
att du granskar dig själv som tävlings-
människa. Vad är viktigt för dig? Det 
sociala livet under tävlingssäsongen? Att 
meritera? Eller att vinna? Här är det oer-
hört viktigt att du gör ditt arbete för att 
inte investera pengar, tid och inte minst 
kärlek i en hund som du sedan inser inte 
klarar av att göra det som du faktiskt 
hade som målsättning med ditt hundköp 
från första början..
 
Alla uppfödare kan visa på meriter och 
resultat. Jag skriver det igen. Drag-
hundsporten är uppbyggd på ett sådant 
sätt idag att alla, varenda en, som tävlar 
med hund kan visa upp resultat. Det här 
är en djungel! För att du ska hitta rätt 
väg behöver du veta vad som är viktigt 
för dig när det kommer till resultat.
 
Är det viktigaste för dig att fylla medalj-
skåpet? Är det championat och formella 
meriter som du värderar högst? Eller är 
du en utpräglad vinnare som vill bli en 
av de allra bästa när du satsar på någon-
ting? Det kan tyckas att dessa tre saker 
går hand i hand, men det kan vara milsvi-
da skillnader mellan en hunds prestation 
i dessa tre olika fall. Därför är det viktigt 
att du känner dig själv och ställer rätt frå-
gor till dina potentiella uppfödare.
 
Jag tänker inte värdera olika sätt att nå 
framgång inom draghundsporten. Det 
är helt oviktigt i det här sammanhanget. 
Det här handlar nämligen om DIN syn 

på tävling, dina målsättningar och am-
bitioner. Det viktiga är att du hittar en 
uppfödare som har ungefär samma tänk. 
Det är där som du kommer att hitta det 
största stödet, de bästa råden och strate-
gierna för att uppnå de mål som du sätter 
upp. För en tävlingsmänniska är det lyck-
ligtvis ganska lätt att få svar på de här 
sakerna. Resultat finns nästan alltid do-
kumenterat! Här är några kriterier som 
du kan använda för att värdera resultat 
inför ett valpköp:
 
– Antal medaljer? Detta säger lite om hur 
tävlingsaktiv en uppfödare är. Om du äls-
kar medaljer, och det är drivkraften bak-
om ditt tävlande, så hitta en uppfödare 
vars egna hundar har många medaljer. 
De kan hjälpa dig att hitta rätt tävlings-
former och klasser där du snabbt kan 
bygga upp din medaljsamling.
 
– Antal meriter? De officiella meriterna 
för siberian husky finns alltid att läsa i 
Svenska Kennelklubbens databas. Här 
finns alla resultat och titlar registrerade 
för varje renrasig hund och deras för-
fäder. En uppfödare med välmeriterade 
hundar kan hjälpa dig med goda råd hur 
du gör för att själv uppnå de meriter du 
är ute efter. Det är också ganska vanligt 
att dessa uppfödare har ett egenintresse i 
valparnas meriter och själva kan hjälpa 
till med meritering.
 
– Topprestationer? För dig som vill bli 
en av de bästa behövs ett mer helhet-
ligt tänk och efterforskning. Vilka är de 
som presterar allra bäst inom din gren? 
Dessa tävlande är ofta specialister. Vilka 
hastigheter kör de? Vilka hastigheter har 
toppekipagen haft genom tiderna? Hur 
mycket konkurrens är det i klasserna? 
Hur presterar uppfödaren i internatio-

Fylla medaljskåpet eller bli en av landets bästa 
- Yabasta Accelerating Aviar by Yzma.

[Foto Nicole Fhors - Raxeiras]

Längtar du efter en friluftskompis eller en fram-
tida tävlingshund - Indian Tribe Huskys Galena

Det finns inget rätt eller fel, det viktigaste är att 
du hittar en uppfödare som satsar på samma 

sätt som du - Lowlandssleddogs Diva
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nella sammanhang? Hur länge har hen 
legat på topp? Bygger framgången på ett 
flöde av hundar – eller hundar som håller 
länge? Det sistnämnda behöver stämma 
överens med din egen hundsyn och hund-
hållning.
 
I tävlingssammanhang är det vanligt att 
prata om linjer. Det sägs att vissa linjer 
är mer framgångsrika än andra. Jag vill 
mena att det inte handlar om linjer – men 
om kennlar. Om du vet vilken uppfödare 
som är ledande inom det område du vill 

satsa på; gå direkt till hen! Det är oer-
hört vanligt att leta efter de linjerna hos 
andra kennlar. Du kan då få hundar som 
i en eller flera generationer faktiskt inte 
har presterat på samma nivå som först 
nämnde uppfödare. Det är inte säkert 
att de är testade på samma sätt och då 
ökar givetvis risken för att du får en hund 
som inte passar just det som du har pla-
nerat att göra tillsammans med den. Ett 
kennelnamn i sig, är ingen garanti för en 
duktig avelshund.
 
Var inte blyg när du investerar i din fram-
tida tävlingshund utan gå direkt till de 
bästa! Jag är hård men ärlig när jag säger 
att du får det du investerar i. För att få en 
riktigt bra tävlingshund behöver du göra 
din hemläxa, du behöver samla ihop mo-
det att ta kontakt med en toppförare och 
du behöver kanske både resa långt och 
betala dyrt för din valp. Men i perspekti-
vet att just denna hund kan bli din bästa 
genom tiderna så är det en väldigt liten 
investering att göra ovanstående.
 
Avslutningsvis; Både för valpens och din 
egen skull är det viktigt att du gör det här 
förarbetet långt innan du börjar besöka 
valpkullar. Rätt valp är värd att vänta på! 
Och tro mig; när du väl besöker en väl 
utvald kull så kan du tryggt släppa fram 
känslorna och välja den valpen som det 
står just ditt namn på. Den hund som du 
ska älska och dela ditt liv med de kom-
mande femton åren.

Marlene Karlsson

Hjärtat kommer att hitta rätt valp, men låt hjär-
nan göra förarbetet -Jiepeers Sauron

Till vänster: Ställ många frågor till din uppfö-
dare - Vintervisas Folke Vårregn
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När blev min hobby mitt liv?
Linda Lindquist

Jag skulle fortfarande kalla mig grön inom draghundsporten och jag 
kommer att lära så länge jag lever. Jag är nu inne på mitt fjärde år med 
draghundsporten, eller snart i höst är jag det. 

Förra året efter Beaver Trap Trail i Norr-
åker bestämde jag mig för att det var 
medel/ långdistans jag vill hålla på med. 
Jag ville vara ute med hundarna längre 
sträckor, mer utmaning och mer natur. 
Jag kommer ihåg att jag återvände till ett 
grådassigt Jönköping, våren var redan 
där. Helgen efter var det barmarkstävling 
och suget efter att få cykla eller springa 
bakom en hund var inte alls lika stort 
längre. 

Mina vänner uppe i Norråker ägnade 
samma helgen åt att vara på fjället och 
köra hund. Jag längtade dit, till mina 
vänner, snön och den lilla byn Norråker 
som jag så förälskade mig i för tre år se-
dan. Jag ville tillbaka upp till Jämtland, 
det är där jag hör hemma. Sporten och 
allt ansvar man har för hundarna har 
gjort att jag växt enormt som person. 
Jag har alltid hållit på med lagsport och 
fått stöttning av lagkamrater, men här är 

Zero trivs bra som pensionerad draghund uppe i Norråker, 7 maj 2017

Beaver Trap Trail, Norråker 2017 slutade med en 2:a plats. Hundar från Toleks Kennel
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det jag själv som tar besluten. Visst att 
jag och hundarna är ett team, men det 
är jag som tar besluten. För några år se-
dan skulle jag aldrig ha vågat lämna min 
komfortzon för att prova eller göra nått 
annat. Men under dessa år har jag vågat 
tävla i både Sverige och utomlands, jag 
vågade åka över till Kanada för att se om 
det skulle passa mig och i november tog 
jag steget som jag aldrig trodde jag skulle 
våga. 

Jag sa upp mig från mitt fasta jobb som 
jag gillade och flyttade upp till mitt äls-
kade Norråker. Allt känns så rätt och det 
har inte gått en dag som jag ångrat att 
jag tog steget och flyttade. Medan blom-
morna blommar i Jönköping så kör jag 
fortfarande släde. Nästa helg blir det sis-
ta slädturen men familj och vänner i Ste-

kenjokk. Så när blev min hobby mitt liv 
egentligen? Förmodligen när jag köpte in 
den första polarhunden men när jag flyt-
tade upp så blev hobbyn verkligen mitt 
liv.  

Ylva K-Söderman. [Foto: Björn Andersson]

Polardistans 2017. Hundar från Toleks KennelGitsfjäll april/maj 2017. Vårvinter tur med alla 
hundarna hos Emzyhusky och Toleks Kennel.
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Ylva K Söderman och Ludde. [Foto: Björn Andersson]

[Foto: Donald Eriksson]

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

Vice ordförande 
Michael Berglöf, 070-727 37 71 
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd  
qola@msn.com

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

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

Ledamöter
Monica Berglöf, 073-612 47 29 
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd
monika_101@hotmail.com

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

Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping 
snotrollens@telia.com

Suppleanter
Lotta Johansson
lotta.d.johansson@gmail.com

Karin Olsson, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
musherkarin@gmail.com

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

Hej på er  

Vintern är slut på de flesta håll och våren å somma-
ren tar vid. För vissa betyder det lågsäsong och för 
andra betyder det att utställningssäsongen kommer 
igång. 

Sedan förra numret av tidningen har vi hunnit med 
att ta del av svaren i enkäten angående vinterveckan 
och utvärderingen av denna. Vi tackar för alla idéer, 
tankar och tips inför 2018 som inkommit. 

Inom FCI arbetar man för att ta fram internationel-
la bruksmeriter. Grundtanken från FCI har varit att 
det skall vara svårare och slå högre än de nationella 
proven och meriterna,  samt vara något som inte 
alla hundar når upp till. Vi har från Rasklubben har 
lagt ett yttrande på detta och bl.a. Låtit meddela vår 
svenska representant som sitter i den arbetsgruppen 
att vi ser positivt på detta. 

Vi jobbar också med att plocka fram nya bilder som 
skall tryckas på tygvepor till montern som vi bruk-
ligt bemannar under hundmässan i december. Ni 
som var där förra året såg att man då hade hunnit 
med att trycka upp nya fina tyg tryck som bakgrund 
i montern med fjällmotiv. I år fortsätter arbetet med 
att modernisera montermaterielen. 

Nu när sommaren står för dörren vill vi också på-
minna om att ta väl hand om er hundar i sommar-
värmen. Med anledning av de många frågor som 
dyker upp kring hur man tar hand om sin hund i 
sommarvärmen så finns det nu information om det-
ta på rasklubbens hemsida. 

Vi vill också påminna er om Samojedutställningen 
och altivitetsdagen i Visseltofta som brukar vara ett 
uppskattar inslag under sensommaren/hösten.  Da-
tumet för årets arrangemang är 16-17 september 
och domare på utställningen är Annika Uppström. 

Ta hand om er och krama om era vovvar ordentligt. 

/Styrelsen för Rasklubben Samojed 
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www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49
michelle@hundsteg.se

Vice ordförande
Therese Tess Lindman, 0767-92 63 40 
lindmantess@gmail.com

Sekreterare 
Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se

Ledamot/Kassör
Ida Törnwall, 073-073 31 63
tornwall@hotmail.se

Ledamot
Frida Björcman
F.b@live.se

Suppleant
Fanny Walleryd

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

I denna stund befinner vi oss mitt i sommaren och 
förhoppningsvis med lite soligt väder. Det behöver 
inte vara någon högsommarvärme men lite fint vä-
der är trevligt. Sommaren för mig betyder att arbe-
tet med att fräscha upp, laga och förbättra hundgår-
darna pågår, de senaste åren har det även inneburit 
att bygga en ny hundgård varje år. Rutinmänniska 
som jag är, är detta år inget undantag. Skogsprome-
nader och gärna bad är vad hundarna tycker bäst 
om nu men att iaktta matte när hon jobbar verkar 
också underhållande.

Om några veckor planerar vi i styrelsen att ha en 
arbetshelg för planering utav säsongens aktiviteter. 
Vi kommer i år rikta engagemanget mot Björnrun-
dan, Malamutespecialen och Malamuteveckan. Ak-
tiviteterna kommer att hållas vid de traditionsenliga 
datumen. Vi känner att våran tid inte räcker till för 
alla träffar för att fokus att arbeta med RAS behö-
ver få lite mera utrymme detta år.

Njut nu utav sommaren och lite välförtjänt vila. 
Snart är det höst och träningen drar igång igen. Se 
gärna vår annons om Björnrundan. Jag måste medge 
att jag redan längtar och hoppas att just vi syns där!

Varma hälsningar / Malamuteklubbens styrelse 
genom Ida Törnwall

Med alaskan malamuter och samojeder till Akte. 
[Foto: Boel Malmström]

Välkommen till Björnrundan 2017
7 oktober (6-8/10) Lillhärdal, Härjedalen

Björnrundan arrangerad av SPHK’s rasklubb för alaskan malamute och  
kommer att hållas i Lillhärdal även i år. 

 
Intill en sjö ligger den mysiga Salixbyn utan tillgång till el och rinnande vatten. 
Där bor vi tillsammans i sann vildmarksanda för att kvällstid samlas runt elden 

och dela roliga historier och erfarenheter.  

Om Banan 
Vi kör ca 3,7 mil i kuperad terräng på fina vägar. Sträckan är traditionellt uppde-
lad i etapper, med två checkpoints detta år där man kan stanna om man vill, på 

ca 12 och 30 km. Det finns badmöjligheter för hundarna vid ett antal ställen utef-
ter vägen. Möjlighet till följebil finns för er som inte vill köra hela rundan. Detta 
är ingen tävling utan snarare en gemensam tur både för nybörjare som erfarna, 

en gemensam kickoff på säsongen. Alla raser är varmt välkomna att delta.

Vi kommer att erbjuda lättare fika eller frukt vid den första checkpoints och vid  
den sista serveras det grillad korv. Lördagskvällen bjuds det på kolbulle vid 
stugbyn över eldstaden, där finns också möjlighet att grilla medtagen mat.

De flesta kommer fredag och stannar till söndag.
 

Boende
Vi har hyrt hela Salixbyn med tillgång till åtta stugor som har totalt 32 sovplat-

ser, samlingsstuga, bastu, två badtunnor och fyra kanoter.
Boende i stuga kostar 250 kr per natt och person eller 1000 kr för hel stuga.

Det finns även plats att ställa upp några husvagnar/husbilar eller tält
vilket då kostar 100 kr per natt. Begränsat antal platser!

Om man hellre vill sova på Lillhärdals camping med alla dess bekvämligheter 
så finns den någon mil bort och bokas direkt till campingen. 

Lillhärdals camping: Telefon 0680-301 38, info@lillhardalscamping.se
 

Samling lördag 7 oktober kl 9.00 på ”gårdsplan” vid stugbyn för genomgång 
av banan och utdelning av startbevis. Vi försöker sen starta en timme senare.

 
Frågor, anmälan och bokning av boende görs till anmalanam@sphk.se

Det går även bra att ringa till Ida på 073-073-31-63. Deltagaravgift 200 kr/pers 
för eventet inkluderar startavgift och mat under lördagen. (250 kr utan föran-
mälan och betalas då på plats) 100 kr extra för familjemedlem som bara vill 

äta. All betalning görs till plusgiro 69 79 25-6 senast 29 september.

Eventet finns även på Facebook, sök på Björnrundan 2017.
Styrelsen ser fram emot att träffa er där!

 
Varmt välkomna, gamla som nya!
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Siberian husky

Nu laddar vi för rasspecialen i Tånga Hed den 3 sep-
tember. Jag hoppas så många som möjligt kan kom-
ma. Helgen kommer vara fullspäckad av aktiviteter. 

Vi drar igång direkt efter Västras utställning med en 
dragaktivitet. Du som aldrig prövat men skulle vilja, 
passa på. Tanken är att alla som vill vara med ska 
ha möjlighet. Vi kommer se till att ha fordon och 
utrustning att låna ut, eventuellt också hundar. Det 
kommer finnas personer som hjälper dig så att du 
känner dig trygg. Vi kommer också ha en enkel täv-
ling.  Även där ska alla kunna vara med. Det kommer 
sannolikt inte vara det snabbaste spannet som vin-
ner. Den här gången är det den som kan köra samma 
sträcka två gånger på så lika tid som möjligt som vin-
ner.  Sträckan kommer att vara kort och det kommer 
att vara en snäll bana som alla klarar att köra. Fint 
pris till vinnaren utlovas. 

Därefter är det dags för spännande föreläsningar.  
Karsten Grönås kommer att berätta om sin relation 
till hundarna. Annica Uppström kommer berätta om 
vad alla medlemmar i SKK ska känna till, men kan-
ske inte alltid gör. 

Det fina vandringspriset som delas ut till BIR-vinnande hund 
på Rasspecialen för siberian husky. Priset är skapat och 

skänkt av Heléne Moubis/Vox Celestas Kennel.

Vi avslutar dagen med en gemensam grillkväll.  Där kommer vi dela ut priser till de 
placerade i SH-cupen samt rasmästerskapen. 

På söndagen är det dags för utställning. En inbjudan och presentation av domarna 
finns på annan plats i denna tidning.

Glöm inte att gå in på hemsidan där vi löpande kommer lägga ut mer information 
om rasspecialen. 

Jag hoppas vi syns i Tånga!

Först och främst vill jag tacka SPHK’s rasklubb för siberian husky för inbjudan 
att döma vid årets rasspecial i Tånga Hed. När jag fick inbjudan blev jag väldigt 
glad, då rasen av naturliga skäl ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Klubben har 
nu bett mig om en presentation, och här kommer några rader. 

Sedan över 30 år har jag, tillsammans med min make Nisse, haft polarhundar. 
Det började 1983 med en samojedhund, och så småningom stod det klart för oss 
att vi ville utöka med ytterligare en ras. Valet blev siberian husky med målsätt-
ningen att köra längre distanser. 

Många fjällturer med övernattning har vi gjort genom åren, och med rätt utrust-
ning är det en underbar upplevelse! Det har blivit en hel del dragtävlingar även 
för mig, allt från VM i sprint till Polardistans. Funktion är ett av nyckelorden för 
alla våra polara raser, för utan funktion så har vi inte de vackra draghundar som 
skall kunna hålla för ett hårt arbete.

Jag är exteriördomare sedan 2010, och självklart var det de fyra polara raserna 
som var först i mitt utbildningsprogram. Jag känner stor ödmjukhet över att ha 
fått möjlighet att döma polarhundar såväl i Sverige som Norge, Finland, Hol-
land, England, Portugal och USA. 

Nu ser jag fram emot en 
rolig dag i Tånga Hed och 
hoppas att få se många 
trevliga siberian huskies. 
Ett litet tips på vägen: Även 
att det är väldigt roligt och 
socialt med hundutställ-
ning när man träffar gamla 
vänner, glöm inte bort att 
värma upp din hund innan 
den ska in i ringen! 

Annica Uppström
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Rasklubben för siberian husky inbjuder till officiell utställning 
3 september 2017

Plats: Tånga Hed 
Utställning för renrasiga siberian husky söndag 3/9 -2017

Domare: tikar – Annika Uppström, hanar – Karsten Grönås
Med reservation för ändringar.

Anmälan: SKK internetanmälan
Alt. via epost: tinajarkvist@outlook.com, vid anmälan via epost ska du få en 
bekräftelse inom 3 dagar, annars kontrollera att anmälan har kommit fram.

Anmälningsavgifter tom  18/8 -2017 25/8 -2017
Valpklass  4–6 mån, Valpklass 6-9 mån 200 kr 300 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen-, championklass 350 kr 450 kr
Veteranklass 8-10 år 200 kr 300 kr
Veteranklass över 10 år Gratis Gratis

Flerhundsrabatt: Fr.o.m. tredje hunden i fullbetald klass som anmäls av samma 
ägare är kostnaden 180 kr/hund. OBS – SKK’s internetanmälan kan tyvärr inte 
hantera flerhundsrabatt eller veteraner över 10 år vilket innebär att du får mejla 
vår kassör : jennylar1@hotmail.com, Bifoga kvitto på anmälda hundar samt 
skriv kontouppgifter så betalar vi tillbaka pengarna. 

Barn med hund och parklass anmäls på plats och kostar 50 kr.
Alla anmälningar är bindande!
Betalning till vårt BG: 751–6289
Märk inbetalningen med hundens reg.nr samt ägarens namn.
OBS! Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK. 
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk. 
Ha alltid med giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. (Gäller ej valpklass 
som är inofficiell).
För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan bifogas i anmälan.

Det kommer att finnas fika samt hamburgare till försäljning.

På lördagen kommer en dragaktivitet att anordnas där alla kan delta vare sig du 
är helt ny eller har tävlat flera år, håll utkik på hemsidan för ytterligare infor-
mation. http://sphk.se/siberian-husky/

På lördagskvällen kommer domarna att hålla föreläsning. Det kommer även ar-
rangeras en gemensam grillkväll. Mer information presenteras på hemsidan.

Frågor besvaras av Tina Lind Olsson; 0723–386878, tinajarkvist@outlook.com

Varmt välkomna önskar rasklubben för siberian husky!

Tack för inbjudan till att döma på er specialutställning. Det var väldig trevlig när 
jag dömde förra gången 2009. Det blir spännande att se hur hundarna är i år 
gentemot för åtta år sedan. Eftersom jag fick förfrågan att skriva en intro kan jag 
nämna att jag har hållit på med rasen sedan 1965. Då köpte jag min första valp 
av forskare Helge Ingstad av Brattalid kennel som importerade de första siberian 
huskies till Norden och Europa 1958. 
 
Jag köpte hunden för att ha som turkamrat på mina skidturer i norska Fjällhei-
men, men blev snabbt biten av tävlingsbacillen när slädhundstilen kom på allvar. 
Jag har tävlat en del gånger i nordisk stil, bl.a. seger i Fjälldraget flerspann 1973, 
men senare i slädhundstil sprint, medel- och långsdistans. Några tävlingsmeriter 
är bl.a. åtta förstaplaceringar på Jotunheimløpet som gick på 80-talet, seger i 
Norska, Nordiska och Europamästerskapen i sprint, första plats på Pirena stage 
race i Spanien 1998, och en tredje plats  på långa Femundløpet 2001 då det var    
-50°C. (hundarna klarade sig fint). Finnmarksløpet 1000 fullföljde spannet och 
jag 2006 med snabbaste tiden för ett renrasig siberian huskyspann hittils och som 
äldste deltagere hittils (67 år). Polardistans 300 har spannet och jag varit med på 
fem gånger med fem första placeringar. 
 
På 90-talet blev jag uppmanad av Norsk Siberian Husky Klub att utbilda mig till 
exteriördomare. Sedan 1994 är jag FCI-auktoriserad domare for de fyra polara 
raserna. Jag har dömt specialutställningar för siberian husky i de flesta västeuro-
peiska länderna och dömde rasen på engelske Crufts 2014. 
 
Utställningsarbetet är viktig för att bevara det rastypiska och funktionella exte-
riören på hundarna så som den står beskriven i rasstandarden. Det är en del av 
ansvaret när man har valt en rashund.
 
Mitt kennelnamn är av Vargevass och hemsidan hittar ni på www.vargevass.
com. Jag är hedersmedlem i Norsk Siberian Husky Klubb och fick nyligen Norsk 
Kennel Klubbs uppfödarpris för  mitt arbete med rasen under mer än 50 år. Jag 
ska fortsätta med hunde-
riet så länge jag tycker det 
är kul, men måste också 
vara realistisk. Ser fram 
emot en trevlig dag med 
förhoppningsvis många 
fina, rastypiska funktionel-
la hundar som vi är vana 
att se i Sverige.

Mvh
Karsten
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Fjälltur i Norrbotten 2017 Vuoggatjålme-Årrenjarkka
-Tips på en fin tur och lite tänkvärt då man kör med ett litet ekipage, 

d.v.s. få hundar.

Mina grönlandshundar Kisak och Njann-
ja har skolats in i livet med sele sedan de 
var ca. 6 månader, första säsongen mes-
tadels i bakre led bakom sin pappa och 
faster, lugna och inte så långa turer. De 
fick även ett par turer i nordisk anspän-
ning i tvåspann med mig på skidor, vilket 
var ett stort tjorv så fort det kom en sko-
ter i spåret. Tiden går fort då man har 
roligt säger man och vips så var det dags 
för en säsong med både Polardistans och 
diverse korta och längre fjällturer och 
tjorvet i anspänningen är ”för det mesta” 
långt borta. Jag säger för det mesta, för 

det händer att grönlandhunden uppfattar 
att det finns något ätbart i spåret och då 
blir det spännande om man inte hinner 
föregå dem…. Vilket jag sällan gör vid 
dessa tillfällen!

Årets tur skulle jag och Sofia göra med 
syskonen Balder, Kisak och Njannja, jag 
med två spann nordiskt och Sofia med 
Balder i enspann. Vi har lyxen med att 
min pappa ställer upp som chaufför åt 
oss. Detta innebär att han kör oss till den 
startpunkt som vi valt ut och ibland så 
hämtar han upp oss vid en annan. I år 

Vi som läser denna tidning är med all säkerhet inblandade i den polara 
hunden på något stort eller litet sätt. För min egen del så handlar det i 
dagsläget om två grönlandshundar, ett syskonpar som i skrivande stund 
är drygt 2 ½ år. 

Ordförande
Helen Söderström, 0921-651 31, 
076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
hedsvedjan@hotmail.com

Sekreterare
Sofia Wallin, 070-396 83 01 
sofiabra-4@hotmail.com

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, 070-334 65 39 
frankochhelene@telia.com

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

Daniel Andersson, 070-145 33 88 
rimbo_danne@hotmail.com

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
marialutken@yahoo.se

Monica Hjelm, 072-743 32 99 
Irkes@telia.com

Repr. SPHK valberedning. (2017)
Lennart Andersson, 073-050 45 49 
2luba@telia.com

Meriteringssekreterare
Lena Tano,  teamasasaq@hotmail.com

Valberedning
Ulla Andersson, 0171 57 969 
Josefine Dömstedt.

www.gronlandshund.sphk.se

Vad arbetar styrelsen med just nu?

Vissa tider under året är arbetet med meriteringar 
mindre intensivt så nu är vi inne i en period då vi 
arbetar med delar av det arbete som finns i vår verk-
samhetsplan.

Styrelsen för Rasklubben kommer att genomföra en 
arbetshelg den 17-18/6.
Arbetet under helgen kommer bl.a. att vara inrik-
tat på arbete med RASkompendiet, meriteringar 
för säsongen 2017-2018, arbeta med frågan ang. 
informationsspridning och material till Stockholms 
hundmässa där vi samarbetar tillsammans med de 
tre andra polara raserna.

Vi kommer att arbeta med förberedelser inför vår 
rasspecial och höstträff i Arboga, Herrfallets cam-
ping. Så boka in helgen den 16-17/9, då ska vi um-
gås, ställa ut våra hundar och ha trivselkväll med 
föreläsning och fika 😊. 

Inbjudan och program finns med i detta nummer av 
polarhunden. 

Nu hoppas jag att ni alla får en fin sommar och lad-
dar batterierna till kommande säsong.

Hälsningar Helén

BIR SE UCh, SE(Polar) Ch, NV-11 Nordic Sled Dog’s P Borealis
BIM Smöla av Trolldom
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lingwok i tortilla, tacos och älgskav i 
pitabröd. Nu kanske ni tänker men vad 
väger allt det där. Ja en hel del men vi 
har inte bråttom och som nordisk förare 
med få hundar och fullproppad släde då 
åker man skidor bakom hundarna. Man 
hänger inte i linan och skidtolkar många 
stunder under dessa dagar. Nu är det ju 
inte bara jag och Sofia som får go´saker. 
Även hundarna får en fin meny på turen, 
vilket innebär både torrfoder, köttfoder 
och snacks.

Efter maten blir det alltid en fördjup-
ning i kartan, dagens tur, vad hände och 
nya tankar för morgondagen. Vi gjorde 
en plan för dag två.  Målet var Mavas, 
en tur på ca. 4 mil. Först upp till norska 
gränsen, över Silvervägen och sedan upp 
mott Ikkesjaur och de 1500 meter höga 
fjälltopparna (de bestiger man inte) och 
hålla högfjäll på skoterled mest hela da-
gen, härligt!

Morgon med mer snö: Vi vaknade och 
när vi stiger ut ur tältet så har vi härliga 
15 cm snö som kommit under natten 
men det är ju ingen fara. Vi hade ju pla-
nerat att åka i skoterspår i detta skoter-
rike och skoteråkarna kommer nog strax 
förbi.. eller?? Vi fick en fin dag på ospå-
rat fjäll och ca. 15 km skrååkning, det lu-
tade ordentligt större delen av förmidda-
gen. Här gäller det att ha tålamod (vilket 
jag har och inte har). De unga hundarna 
som aldrig gått så långt ospårat på kal-
fjäll ville ju givetvis gå med lutningen, då 
blev ju lasten lätt och det blev enklare att 
forcera snön. Jag tjatade ”håll vänster” 
ca. 700 ggr tror jag och efter en svettig 
förmiddag var vi framme och hade kor-
sat Silvervägen. Jag tror hundarna var 
rätt nöjda att jag slutat tjata på dom då 
det planade ut 😊 . Där blev det lunchpaus 

med varma koppen och smörgås, the och 
kakor 😊. Hundarna vilade och tro det eller 
ej, men nu kom det skotrar så vi fick ett 
spår att följa. Eftersom vi beslutat att inte 
kalfjällstälta så innebar det att vi hade ca. 
18 km fram till Mavas och sträckningen 
var kalfjäll med motlut förutom de två 
sista kilometrarna, då det återigen var 
ett lättare störtlopp som skulle överlevas 
med ca. 300 m fallhöjd. Vi fick fin kör-
ning med lätt medvind och ett spår att 
följa. Då vi kom upp till Ikkesjaur var 
det ett molntäcke och ett litet snöfall så 
vi såg inte de högsta fjälltopparna men 
kalasfint ändå. Nu började det märkas 
att hundarna hade haft en lång och tung 
dag, vilket innebar att vi fick ta korta 
pauser långt mycke oftare än vad man 
annars gör. Min upplevelse är att även 
om man inte kör jättemånga mil/dag då 
du är på fjälltur så är terrängen tuffare 
och tyngre vilket gör att både hundar och 
förare blir trött innan kvällen. Vi tältade 
nere vid Mavas västra kant, inte på andra 
sidan där det är en fiskecamp och återi-
gen hade vi en fin kväll men snöandet 
hade tilltagit igen.

var det dags för en start i Arjeplogsfjällen 
och en slutpunkt på turen i våran stuga 
i Årrenjarkka (Kvikkjokk). Ni som har 
fjällkartan BD 14 kan se hela det områ-
de där vi befinner oss som mest i och då 
räknar jag även in skoterturerna. I dag så 
använder man appar, jag vet!!! men jag 
tycker att det är jätteroligt att ta fram en 
fjällkarta och filosofera om turer av olika 
slag, räkna höjdkurvor och drömma mig 
i väg och fundera på hur det kan se ut i 
”den dalgången eller på den fjälltoppen” 
.. prova får ni se 😊.

Färden börjar: Lördagen veckan före 
påsk var bilen packad och vi blev skjut-
sade till Sandviken, ca. 10 km norr om 
Vuoggatjålme. Efter ca. 4 timmar i bil 
inkl. hundrastning och ett stopp i Arje-
plog för inköp av mera kakor och godis, 
för tänk om man har för lite go´saker 
med sig -mardrömmen!! så lastade vi slä-
darna, tog på oss skidorna och sa hej då 
till min pappa. 

Turen började i motvind och lätt snö-
fall och vår plan var att ta oss över en 
fjällrygg som heter Såmbertjårro för att 

sedan åka ner till en sjö som heter Gu-
jjavre. Jag säger att vår plan var…  När 
vi kom upp på denna fjällrygg så hade 
svetten sprutat, slädarna åkt baklänges 
vid stoppen och sikten var obefintlig. Vi 
hade gjort en klättring på ca. 400 m inom 
tre kilometer och det kan tyckas lite men 
jag lovar att med fullpackad släde och 
stapplandes på skidor i större delen utan 
sikt då är man svettig. Där uppe hade 
både snöfallet och vinden ökat, vi hade 
tappat den s.k. leden, det fanns inga mar-
keringar. När jag var på väg ut mot ett 
stup så lyfter molntäcket en aning och jag 
ser ner i dalgången mot Merkenäs. Men 
hjälp!!! Här kan vi inte fortsätta. Vi ser ju 
ingenting och vi var definitivt inte på rätt 
sida av fjällryggen. Vi fick vända om och 
gissa om vi fick oss ett spännande stört-
lopp ner till Sandviken igen. Så det man 
ska ha i åtanke då man planerar sin tur. 
Det blir sällan precis som man tänkt sig.. 
men nästan. 

Vi gjorde en ny färdplan och tog den mar-
kerade leden som går upp mot Merkenäs 
och norska gränsen på västra sidan i dal-
gången. Vi körde bara ett par kilometer 
efter leden och stannade före trädgrän-
sen: Då var det eftermiddag och både 
vi och hundarna var nöjda, dagen hade 
varit lång med både bilresa och kring-
elkroks körning på fjället. Att slå läger 
tycker jag också är trevligt på turen, man 
fixar med hundarna och de är nöjda och 
efter lite kvällsmat är det bara ”hundrul-
lar” som man förnimmer i kring sig.
 
Jag och Sofia väljer inte påsmat på turen. 
Detta innebär att vi äter en herrejessus 
middag varje dag. Första kvällen blev 
det älgkött med ris, grönsaker och sås, 
åsså lite kakor och godis förstås. Annan 
mat under turen blev pastagryta, kyck-
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sig, så klart. I den här miljön måste ju 
en brädåkare vara lika lycklig som vi! 
Vi gjorde ett lunchstopp i STF-stugan i 
Vaimok, en stuga som även den kan re-
kommenderas. Just dessa dagar var den 
välbesökt men vi fick höra sen att dagen 
efter att vi passerat hade stugvärdinnan 
varit utan nattgäster i sexdagar, trots att 
det var påskhelg och påsklovstider, så vill 
ni upp till lugnet så kan man välja dessa 
trakter. Här fick vi också träffa på en gui-
dad tur med hundspann. Det var en tysk 
man med en gäst och de körde varsitt 
8-spann med siberian huskies. De hade 
startat i Mavas på morgonen så en viss 
temposkillnad kan man säga att vi har.

Kurravagge i medvind: Efter den sena 
lunchen i Vaimok så fortsatte vi turen 
mot Kurravagge med målet tältnatt i Tar-
radalen. Nu hade vi fin eftermiddagssol 
och medvind, hundarna tuffade på och 
efter ett tag blev det så pass kyligt i med-
vinden att anoraken åkte på. Anorak - 
ett måste om man frågar mig. Det finns 

mycket moderna funktionella kläder 
idag, det ena dyrare och flashigare än det 
andra, men det finns vissa material och 
klädesplagg som står i en egen kurs. Ylle 
och ullfrotté är det ena, snölås/damasker 
och anoraken är det andra.  Jag har en 
nyare anorak till vinterbruk och så har 
jag gamla till alla andra årstider. Om du 
ingen anorak har så skaffa en.  Jag lovar 
att du blir nöjd 😊.

Åter blev det en dag med senare stopp för 
kvällsvilan, men samtidigt hade vi star-
tat vid lunchtid. Vi kom ner i Tarradalen 
efter att ha överlevt en del barmark och 
stenhårda spår, detta p.g.a. den senaste 
tidens hårda vindar och mer än så. När 
man åker nordiskt kan det bli en utma-
ning att bromsa släden om spåret är så 
hårt så att man inte kan trycka ner brom-
sen i snön, vilket det var i denna utförs-
körning. Vi och hundarna sov som stenar 
denna nat. Hundarna var nära oss, ingen 
vind, inget snöfall, bara lugnt och fint. 

STF: Nästa dag var målet Pieskehaure 
och vi skulle bo i STF-stuga. Vi fick en 
solig och varm dag trots att vi bara var i 
början på april. Terrängen mellan Mavas 
och ”Pieski” är gles fjällbjörkskog med 
små sjöar och åsar, hur fint som helst för 
hundkörning! När vi kom ut på Pieske-
haure var det strålande sol, snön var tom 
lite kladdig och vi hade fin fin utsikt upp 
till norska gränsen och vida kring. 

Vistelser i STF-stugor kan vara ansträng-
ande enligt mig om det är för mycket folk 
i farten. Här var det precis omvänt, det 
var en stugvärdinna och tre skoteråkare. 
Skoteråkarna skulle också sova över en 
natt. Vi hängde upp tältet, liggunderlag, 
kläder och skor i torkrummet, allt hade 
ett visst mått av fukt vid det här laget. 
På kalfjäll finns det inte så mycket ställen 
att förankra hundar på så vi tog tre bitar 
av metersved ur vedboden och slog fast 
i snön. Där fick var och en av hundarna 
en egen parkering.  Så kan man göra om 
man har få hundar. Har man fler blir det 
enklare med en längre stake out så klart.

Natt med frisk vind: Kvällen tillbringade 
vi med prat, skratt och fika tillsammans 

med övriga fyra på stället. Vi fick väder-
info av stugvärdinnan och under kvällen/
natten skulle vinden öka för att sedan bli 
något lugnare nästa dags förmiddag. Jag 
hade svårt att sova p.g.a. för mycket kaf-
fedrickande och vid tretiden på natten då 
tyckte Balder att ”här vill jag inte vara” 
så Sofia fick ett par turer till fönstret för 
att prata han till rätta och min kaffedarr 
hade stillat sig så äntligen kunde jag ock-
så somna.

Invänta väder: Vi vaknade relativt tidigt 
och hade ö-råd över vår avfärd. Vinden 
var fortfarande rätt frisk, vilket innebär 
att ”dörren slits ut din hand då du ska 
gå ut ur stugan” eller rättare sagt ut från 
dasset för där fick man vinden i sidled. 
Vi kom fram till att invänta förmidda-
gen, vinden skulle ju minska inom ett par 
timmar. Väderprognosen stämde och vi 
kunde ge oss av med torra pjäxor och allt 
annat torrt i vår packning vid 11-tiden på 
förmiddagen. 

Vaimok-brädåkarnas tillhåll: Återigen 
fick vi en fin dag med varierat väder, kraf-
tiga stigningar till en början och mycke 
lössnö 😊 Nu hade vi siktet inställt på sen 
lunchpaus vid Vaimok, en stor sjö för 
fint rödingsfiske och som vi fick märka 
- snowboardfolkets utgångspunkt?  Vår 
första timme den dagen blev nog turens 
tyngsta, en stigning på ett par hundra 
meter och lössnö i massor. Hundarna 
slet, stretade och drog och vi tog meter 
för meter på våra turskidor. Här fick 
jag första kvittot på att de lär sig att gå 
ospårat. Då vi kommit upp på höjd och 
tempot blev lagomt, inte meter för me-
ter, höll hundarna fin kurs framåt trots 
att terrängen var vitt med vitt. Strax före 
Vaimok så möter vi ett gäng skotrar och 
medpassagerarna hade snowboards med 
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Välkommen till Rasklubben för grönlandshunds rasspecial 
Lördag 16 september 

Plats: Herrfallets camping, Arboga   •   Domare: Christina Bjertedt-Olsson

Klasser & anmälningsavgift:
Valpklass 1 (4-6 mån) 180 kr
Valpklass 2 (6-9 mån) 180 kr
Juniorklass (9-18 mån) 350 kr
Unghundsklass (15-24 mån) 350 kr
Öppen klass (15 mån -) 350 kr
Bruksklass (15 mån -) 350 kr
Championklass (15 mån -) 350 kr
Veteranklass (8 år -10 år) 250 kr
Veteranklass över 10 år Gratis
Fr.o.m 3:e anmälan i fullbetalande klass 150 kr
 
Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på SKK’s 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 frankochhelene@telia.com 
eller skriv ut den och skicka till Hélène Ouchterlony Hanstavik 15 134 61 Ingarö.
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 anmä-
lan. OBS! Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på anmälan.
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 517513-8
Märk betalningen med ditt namn & hundens Reg.nr.
Sista anmälningsdatum och betalningsdag är den 26 augusti 2017.
Information: Hélène Ouchterlony 070 33 46 539.

Boende kan bokas på Herrfallets camping, 0589-401 10. Rasklubben har re-
serverat stugor i förväg så när ni ringer och bokar stuga eller bäddar så kan ni 
uppge att ni ska delta i rasspecialen. www.herrfallet.se, reception@herrfallet.se 

Vi kommer även att ha en kvällsaktivitet med föreläsning, vg se separat annons.

/Styrelsen rasklubben för Grönlandshund

Slutetapp på 4mil: Så var vi framme vid 
vår femte dag på tur och nu skulle vi bara 
åka de sista fyra milen till vår stuga i År-
renjarkka. En stund efter start så passe-
rar vi hundspannsfolk som tältade en bit 
in från spåret. Hade varit intressant och 
veta vem det var och tydligen så rev jag 
igång alla då jag passerade. Sofia hade 
sett både samojeder och grönlandshun-
dar i skogskanten. Vi fick en dag med 
varierat väder men det var lite konstigt 
för både jag och Sofia tyckte att det var 
”så soligt och ljust”. Det visade sig att vi 
varit nog så slarviga med solglasögonen 
och båda två fick känna på en nyans av 
det man kallar snöblinhet, där blev det 
skämmes-varning på oss båda! Vår sista 
etapp blev relativt lättsam, skoterspår 
hela vägen, inte mycke mötande skoter-
trafik trots att det var dagen före skär-
torsdag och ett avslut längs Saggat (bör-
jan på Luleälv) i 18 km.

Vi fick en fin tur där både hundarna och 
vi fick bekänna färg i mot och medlut. 
Att göra en tur med få hundar går fint, 
man ska bara förstå att ibland har man 
ett tempo av 3 km/h om terrängen eller 
snödjupet är tufft och att man kan få räk-
na om färdvägen när fjällen visar sig från 
den mindre gästvänliga sidan. Fjällrädd-
ningen har sällan/aldrig utryckningar till 
hundfolk. Vi måste ta hänsyn till förhål-
landena  - är vädret/snödjupet görbart för 
våra fantastiska arbets- och fritidskompi-
sar oavset om man har många eller få.

Läs en karta, planera en tur - Jag hoppas 
att vår tur har gett inspiration till någon.

Hälsningar Helen 

Trivselkväll med föreläsning!

Rasklubben för grönlandshund bjuder in till trivselkväll i Herrfallet
lördagskväll efter vår rasspecial 16 september.

Kl 18.00 trivselkväll i konferensbyggnad, 
mer info kommer, se hemsida och facebook under sommaren.

Vi har föreläsning om Avel-arv och miljö med veterinär Emmy Sundström.

Det kommer finnas tid för frågor, tips och hundprat efter föreläsningen. 

Rasklubben bjuder på fika och ”gósaker” under kvällen och vi vill erbjuda en 
kväll då vi möts med det gemensamma och fina intresset polarhund!

Alla är varmt välkomna oavsett om ni deltagit i rasspecialen eller önskar 
komma för kvällsaktiviteten!

Hälsar styrelsen
Helén, Sofia, Reine, Carina, Lena och Hélèn O, 
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Uppfödning av arbetande alaskan malamutes
www.sulviken.se/team-snowquest

Ylajärvis IG Ittoq Jr & Marsha's Tromb "Rocky ". [Foto: Nina Finstad]
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Läs mer och beställ en gratis katalog på 
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50

Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker 

Matty McNair/northwinds-arctic.com

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.

nammatj
Mångsidigt, mycket starkt och bekvämt fyrasäsongerstält 
med låg vikt som ingår i vår black label-serie. Finns som 
2- och 3-personerstält. 

Njut av vildmarken med ditt
Hillebergtält, så ofta du kan!
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