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Yla (Vintervisas Katinka Kaos). [Foto: Olga Vidén]
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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 postnummer. Detta är en regel som SPHK har bestämt.
Tänk på att byta adress i god tid då det tar flera veckor mellan att jag skickar medlemsadresser till Mia till att tidningen kommer. Frågor rörande medlemskap kontakta medlemsansvarige: Sara Mårtensson, sara_anna93@hotmail.com

SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojedhund. Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar, att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl.a.
draghundar, att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med
frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden,
hundägaren och hundägandet.
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar.
Klubben är indelad i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra distriktet och Västra distriktet.
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Sandbäcken 1. Torsö
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Sekreterare:
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070-561 15 16
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Ankie Laúrsen
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Krister Mattsson

0911-100 91, 070-587 32 66
070-216 75 88
070-377 44 56
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072-725 94 01

SPHK’s rasklubbar - Sveriges enda officiella
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Samojedhund:
Siberian husky:

Tävlingsekreterare

Peter Hultgren
Österbacka 11
622 67 Tavelsjö
Helén Söderström
Hedsvedjevägen 30
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070-260 62 33
ordforande.am@sphk.se
0921-651 31
076-14 65 131
ordforande.grl@sphk.se

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

Utställningsekr.:
Anneli Jönsson
		

snotrollens@telia.com
013-583 73
kennel@deejasome.se
073-083 22 16
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Snart Midsommar och jag kan ärligt säga att jag
njuter av denna årstid också. Ljuset, värmen och
glädjen hos människorna är något helt annat än
under ”vår” tid, vintern. Blommorna blommar
och luften är full av barnaskratt och ungdomars
förväntan när de tar studenten. Helt underbart!
Jag har fått förfrågan av flera medlemmar varför
de senare numren av Polarhunden inte finns på
SPHK’s hemsida. Vi har sett över det nu och håller för fullt på att fylla på de. Varför de inte har
kommit dit har vi inget bra svar på men som sagt,
vi håller på och fixar det.
En annan fråga jag ofta får till mig är när medlemmarna inte får sin tidning. Tyvärr KAN jag
inte göra någonting åt det. Jag varken har tillgång till medlemslistan eller extra tidningar att
skicka. Var vänliga och ta kontakt med medlemsansvarige när du saknar en tidning.
Ha det bra, njut av sommaren och ..
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto: Tre glada killar. Tior, Togo, Petter
och Volki på väg ned från Storsylen, Sylarna
Jämtland. [Foto: wLars Hillström]

[Foto: Melissa Hermans]
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LEDARSKALLET
Var finns de ideella ledarna i framtiden?
Det är få saker som är som förr, samtidigt som det är viktigt att hänga med i utvecklingen. En tråkig del av utvecklingen är att samhället har blivit så egoistiskt att ingen
vill eller vågar ta ansvar. Vi prioriterar i första hand egna intressen, att bli invald i
en styrelse är inte speciellt attraktivt längre. På sikt innebär det att föreningar och
verksamheter riskerar att tillfälligt läggas i vila eller så läggs verksamheten ner, därför
att det inte finns styrelseledamöter och andra ledare som tar ansvar. SPHK’s rasklubbar och distrikt är inget undantag.
Det är inte lätt i dag att sitta i en valberedning när standardsvaret är Nej. I alla fall
när det gäller viktiga poster som ordförande, kassör och sekreterare.
Sverige är ett unikt land med ett rikt föreningsliv. Det som är speciellt är den demokratiska uppbyggnaden som föreningarna har. Det finns ca. 200 000 föreningar
i Sverige där Svenska kennelklubben är bland de största. Det är medlemmarna som
tar beslut om föreningarnas regler (stadgar). Medlemmarna får möjligheten att lära
sig att verka i demokratiska processer och fatta beslut i enlighet med demokratiska
principer. De ideella ledarna är själva grunden i det svenska föreningslivet.
Varför vill inte medlemmar engagera sig? Ibland verkar det som om de tycker att
någon annan ska fixa det. Vem är då någon annan? Är det privata vinstgivande
företagen som dyker upp med olika erbjudanden av aktiviteter för hundar? Detta är
i dag en lukrativ marknad som växer. Om SPHK inte har någon verksamhet i framtiden, vad är det då som säger att det inte skulle kunna finnas företag som breddar
sitt koncept. Där det också finns utrymme för att lära sig grunderna i att köra med
hundar på barmark eller snö.
Starka föreningar är levande, fulla med aktiviteter där rasklubbar och distrikt bör
vara en mötesplatts för gemensamma intressen. Men det mesta hänger på den ideella
insatsen, där medlemmar är beredda att sätta av sin fritid, det är det som ideellt arbete handlar om.
Anders Hörnlund // Ordförande SPHK

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Olivia Johansson, Hakkas
Nedre Norra
Linn Guldbarndsson, Backe
Gävle Dala
Anna-Maria Eriksson, Ludvika
Mälardalen
Lasse Winås, Lidingö, Karin Porsback Modin, Strängnäs, Maria Dimetri, Norsborg, Nadia
Abdellah, Örebro, Marcela Alexandra Cevallos Piedra, Västerås, Elisabeth Anderson,
Örsundsbro, Filippa Ekblom, Täby, Felicia Curbo, Täby, Zet Wallin, Oxelösund, Christopher
Nyvall, Kopparberg, Elinore Hansson, Kopparberg, Ann-Jeanette Keinonen, Tyresö
Västra
Ulrika Toll, Alingsås, Inger Collin, Karlskoga, Lillian Eriksson, Strömstad, Fredic Stävenborg,
Deje, Viktor Lazarevski, Göteborg, Helene Hansson, Askim, Carina Skavöy, Ed, Björn
Berntsson, Göteborg
Södra
Anna Kron Tegnér, Lund, Paola Schram, Oskarström, Elisabeth Lindén, Torsås, Johan
Stånggren, Vissefjärda, Lis Knudsen, Vollsjö
Utland
Heidi Jensen, Danmark, Laila Nordås, Norge, Magnus Nordås, 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 inte att ändra din adress i god tid om Ni flyttar och gör detta online här:
https://www.skk.se/sv/medlem/Andra-dina-kontaktuppgifter/
Sara Mårtesson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se
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Vad gör Svenska Polarhundklubben utan någon ideell kraft i webbgruppen?
Arbetet med SPHK’s websida innebär att du lägger ut information som
informerar och hjälper medlemmar, domare och hundintresserade människor att
hitta information inom verksamheter i rasklubbar och distrikt. Websidorna följer
SPHK’s grafiska program som föreningen beslutat om. Verktyget de använder är
wordpress.
Är du intresserad och vill vara med, kontakta webmaster@sphk.se
Anders Hörnlund
Ordförande Svenska Polarhundklubben

Att tävla med din polarhund!
Det gläder oss att så många redan har tagit del av och svarat på den enkät som
gått ut till SPHK’s medlemmar via olika kanaler ang RNB-klass för våra polara Bhundar alaskan malamute, samojedhund och grönlandshund. Bakgrunden är att
se om detta kan vara ett förslag att få se fler polarhundar ute på tävlingar. Vårt
land är långt och i söder får vi knappt se snön vissa år medan i norr så känns det
som om den ligger året om. Med enkäten hoppas vi på att få fram ett underlag för
att kunna jobba för en RNB-klass på barmark. Detta för att locka fler att komma
ut på tävling då många som bor framförallt i södra Sverige inte har möjligheten
att köra på snö pga. för långa sträckor.
I detta nummer av Polarhunden så kan ni läsa att Södra kommer arrangera ett
par tävlingar under 2019-2020 där RNB-klass kommer tillämpas på prov för att
se om intresset finns.
Enkäten ligger ute på SPHK’s Aktivitetsportal och hemsida om du ej ännu har
tagit del av den. Sista datum för att svara är 2019-08-30 då vi stänger den för
utvärdering.

RAS - Rasspecifik avelsstrategi
Som medlem i SPHK är det svårt att veta och förstå vad RAS innebär. RAS är klubbens
och uppfödarnas ledstjärna för hur avel ska bedrivas, d.v.s. en rasspecifik avelsstrategi.
För att det ska fungera måste informationen vara uppdaterad och aktuell, i annat fall
fyller den inte sin funktion.
Ansvaret för RAS ligger på SPHK som specialklubb men det praktiska arbetet med
att utforma och revidera dokumenten vilar på rasklubbarna. I anvisningarna för RAS
påtalas att respektive rasklubb varje år ska göra enklare utvärderingar och var femte
år en mer omfattande revidering.
När rasklubbarna arbetar med RAS-dokumentet har SKK en mall med riktlinjer som
rasklubben ska jobba efter och den är till stor hjälp. All information om hur strukturen
för detta finns på SKK’s hemsida.
Det absolut svåraste med RAS är att begränsa innehållet. Utmaningen ligger i att skriva
ett lättläst och fängslande dokument som vänder sig till personer som har intresse av
rasen och avel. Det är viktigt att klubbarna har tagit hänsyn till de olika delarna i
RAS med hänsyn till hälsa, mentalitet/ funktion, exteriör och rasernas avelsstruktur.
Därför måste alla rasklubbar fundera på om dokumentet är anpassat till rätt målgrupp.
Det ska ta hänsyn till vem som använder dokumentet, för vem det är skrivet och vem
som har och vill utnyttja det.
Efter avslutat arbete går SPHK’s styrelse igenom dokumentet och framför eventuella
synpunkter. Därefter skickas dokumentet in till SKK’s avelskommitté som granskar
rasdokumentet. Slutligen godkänner SKK avelsdokumentet.
För mer information om er RAS kontakta sekreteraren i respektive rasklubb.
Anders Hörnlund
Ordförande

(Syftet med enkäten är att få fram info om varför vi ser så väldigt få polarhundar
på tävlingar. Framförallt saknar vi de polara B-hundarna på barmark men även
på tävlingar på snö.
Vad är avgörande när du väljer att tävla eller inte tävla?
Detta är en del i SDSF’s utvecklingskommittés samarbete med SPHK.)
Hälsningar
SDSF’s Utvecklingskommitté

6

Polarhunden 3/2019

Polarhunden 3/2019

7

Nässjö Arctic Race och vi hoppas därför på 3:e gången gillt att kunna genomföra
denna tävling 25-26 januari 2020. Samma koncept som vi tänkt tidigare år där alla
raser bjuds in för tävling på ca. 5 km. Men för våra polara raser kommer vi att erbjuda
minst 10 km med rundning. Ansökan om meritering för alla våra polara raser har
skickats in till rasklubbarna men vi kan ju inte när detta skrivs redogöra för om det
blir aktuellt och vilka raser/prov som kommer att kunna erbjudas. Men vi presenterar
mer om detta på vår hemsida, i Polarhunden och i SDSF Tävlingskalender så fort vi
fått svar från meriteringsansvariga i våra rasklubbar.
www.sphk.se/sodra
Ordförande

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

Vaggerydutställningen, veteranhundarna
[Foto: Marita Pettersson Nilsson]

Vice Ordförande/Sekreterare

Gerda Nihlén Pettersson, 072-394 41 20
sekreterare.s@sphk.se

Kassör

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

Ledamöter

Vi vill tacka Isabell Karlsson Rydell för hennes
engagemang i styrelsen och samtidigt välkomnar
vi Nikola Damjanov till styrelsen!

Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com
Niklas Strumbecker, 076-878 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com

Detta händer i Södra 2019-2020!

Suppleanter

HAPIMAG 28-29 September!
Vi kommer som vanligt att anordna vår populära
tävling Hapimag i höst vilken ni kan få mer
information om på SDSF tävlingskalender.

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

Aktivitetskommité/Ungdom

Cecilia Almén (sammank)
Birgitta Jöneros
Niklas Strumbecker-Ungdomsansvarig

Utställningskommitté

Cecilia Almén, 0763-45 69 30 (sammank)
Marita Pettersson
Carina Cansund

Tävlingskommitté

Niklas Strumbecker, (sammank)
Sverker Björk
Andreas Frisk
Rickard Pettersson

Valberedning

Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
Marcus Christensen
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OBS! Med anledning av den enkät som skickats ut och som vi hoppas att du tagit
del av och haft möjlighet att svara på ang RNB-klass så kommer vi i södra på prov
erbjuda RNB på båda tävlingarna i Nässjö! Detta i ett försök att förhoppningsvis
få ut fler samojedhundar, grönlandshundar och alaskan malamute på både snö och
barmarkstävlingar. Ska vi kunna få till en ändring i B-klass så att vi med polara
B-hundar får ett rättvisare motstånd och tävling så hoppas vi att få träffa dig på dessa
två tävlingar så vi kan visa att intresset finns om förutsättningarna finns! VÄLKOMNA
OCH HOPPAS VI SES TILL HÖSTEN I NÄSSJÖ!
Naturligtvis planerar vi även för vår populära utställning i Vaggeryd som vi tycker
är jättekul att vi fick så många anmälningar till i våras. Någon Grönt Kortkurs ska
vi försöka få till och även några träffar av olika slag. Håll utkik i på vår hemsida, fb
sida i Polarhunden och på SPHK’s Aktivitetsportal.
Hälsningar från styrelsen och våra kommittéer

Vaggerydutställningen, domarna Annica och Jahn fick varsin (Primavera) glasskål från Nybro glasbruk
[Foto: Marita Pettersson Nilsson]

NÄSSJÖ DRYLAND RACE 16-17 November!
En nyhet för Södra i höst är att vi nu garderar oss
med att erbjuda ännu en barmarkstävling då vi
tyvärr fått ställa in vår snötävling 2 år i rad. Samma
plats och samma koncept som varit tänkt på snö
där vi bjuder in alla raser på 5 km men för våra
polara kommer vi erbjuda 10 km med rundning.
Ansökan om meritering för samojed har skickats in
till rasklubbarna men vi kan ju inte när detta skrivs
redogöra för om det blir aktuellt och vilka raser/
prov som kommer att kunna erbjudas. Men håll
utkik. Vi presenterar mer om detta på vår hemsida,
i Polarhunden och i SDSF Tävlingskalender så fort vi
fått svar från meriteringsansvariga i våra rasklubbar.
NÄSSJÖ ARCTIC RACE 25-26 Januari 2020!
Södra har jobbat på ett mer snösäkert datum för
Polarhunden 3/2019
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Vaggerydsutställningen 27 april 2019
Så är årets Vaggerydsutställning avslutad, en något blötare tillställning än vi är vana vid.
Vi är glada över att det var 149 anmälda hundar på alla 4 raserna. Extra glada är vi
över de 7 st grönlandshundarna.
I ring 1 dömde Annica Uppström och till sin hjälp hade hon domarelev/aspirant Martin
R Johansson. Annica dömde siberian husky-valpar och juniorer, alaskan malamute,
grönlandshund samt samojeder.
I ring 2 dömde Jahn Stääv siberian husky.
Vi hoppas att utställare och de sponsorer som var på plats hade en trevlig dag trots
regnet som föll under eftermiddagen.
Marita Pettersson Nilsson
Ovan: BIS Valpklass

Ovan: BIS Bruksklass
Nedan: BIS Uppfödarklass
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RESULTAT SPHK SÖDRA, VAGGERYD, 2019-04-27
BIS-DOMARE: ANNICA UPPSTRÖM, JAHN STÄÄV

BIS VALP

BIS UPPFÖDARKLASS

1: Tempest SE11349/2019,
Ägare Carlsson Evelina

1: Kennel Snowstreams

2: Nisstorpets Blenda SE10703/2019,
Ägare Andersson Manuela
3: Suna-Sanik's Electric Baldr
SE18731/2019, Ägare Hermans
Melissa,
BIS BRUKS
1: NO UCH SE UCH Snowstreams
Melitaea Athalia SE44853/2016,
Ägare Malmberg Ylwa,
2: SE (POLAR)CH Kalaallit
Snowstorm Nuuk SE52124/2016,
Ägare Hermans Melissa CERT
3: Tornarsuk Aujak Anana
SE44341/2015,
Ägare Rebecca Salhammar CERT
4: SE UCH Slaghalls Salt Of The
Earth SE30127/2013, Ägare Olsson
Marita
BIS VETERAN
1: SE UCH Najanin's Ultimo Cooper
S62055/2009, Ägare Svanström
Bersan Aleksandra
2: SE UCH Bivvilis Just My
Sweetheart SE32652/2010,
Ägare Wickström Osietzki Pernilla

Bilder av grönlandshunden Kalaallit Snowstorm Nuuk som blev
* Polarhundchampion
* Utställningchampion 2019

2: Kennel Bivvilis
BIS AVELSGRUPP
1: C.I.B. DK UCH SE UCH SE VV-17
Julesno Sgt Pepper S67817/2008,
Ägare Wickström Osietzki Pernilla
2: Megadiri Sunrise SE40599/2015,
Ägare Almén Cecilia
BIS
1: NO UCH SE UCH Snowstreams
Melitaea Athalia SE44853/2016,
Ägare Malmberg Ylwa
2: SE (POLAR)CH Kalaallit
Snowstorm Nuuk SE52124/2016,
Ägare Hermans Melissa CERT
3: Tornarsuk Aujak Anana
SE44341/2015,
Ägare Rebecca Salhammar CERT
4: DK UCH Bivvilis Black Pearl
Pepper SE54789/2016, Ägare Olsson
Marita
CHAMPION
SE (POLAR)CH Kalaallit Snowstorm
Nuuk SE52124/2016,
Ägare Hermans Melissa CERT

3: C.I.B. NORD UCH SE (POLAR)
CH SE V-16 Snowstreams Inachis Io
S38734/2009, Ägare Malmberg Ylwa
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http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

Hej på er!

Vice ordförande

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

Sekreterare

Jeanette Engström Edlund,
073 – 533 81 60
Åvinge Kvarn 11, 147 91 Grödinge
Sekreterare.m@sphk.se

Kassör

Helene Werner, 070-412 06 83
Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
sphkmalardalen@gmail.se

Ledamot

Mikael Olander, 070 – 831 04 92
Älvkvarnsvägen 2, 197 93 Bro
Mickey.olander@speedmail.se
Göran Anderson, 070 – 687 81 39
Hjälstavägen 8, 749 62 Örsundsbr0
brian@gbos.se

Suppleant

Gun Andersson, 070 – 726 61 84
Stenibgebacken 2, 762 95 Rimbo
samojed@elia.com

Revisorer

Tomas Dal
Susanne Dal

Revisorssuppleanter
Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Valberedningen

Eva Ohlsson, (sammank) 070 – 536 80 17
Ann Engström, 070 – 118 73 10
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Under våren har vi haft ytterligare en Gröna Kortetkurs som var lika fullbokad som de tidigare. Suget är
verkligen stort på dessa kurser. Ni vet väl att vi gärna
tar mot era önskemål på vad ni önskar och behöver
inom distriktet, stort som smått. Om ni inte redan är
medlemmar i Facebookgruppen ”Draghundsträffar i
Mälardalsområdet” så gå gärna med i den så missar
ni inte trevliga och spontana träffar och ni kan kanske
också bidra till aktiviteter

Nästa person är en ”nygammal” person som många av oss känner igen sedan många år
tillbaka, vi är glada att Gun vill arbeta aktivt inom föreningsarbetet igen, välkommen
Gun.

I skrivande stund lägger vi det sista inför vår
utställning i Ånnaboda den 30/5 och samtidigt
förbereder vi även höstens utställning i Vilsta
Eskilstuna. Annons med mer information ser ni i
separat annons i detta nummer.

Gun Andersson, suppleant.

I april så hade Mälardalen sitt årsmöte och även i
år fick vi en styrelse. Vi vill tacka Nicole Fohrs och
Roger Alm för ett gott samarbete under de åren vi
har haft nöjet att arbeta i styrelsen tillsammans och
vi vill önska er ett stort och varmt LYCKA TILL med
era nya utmaningar.

Jag har tidigare varit med i både Mälardalens styrelse i rasklubben vid flera olika
tillfällen. Jag har nu blivit invald som suppleant i Mälardalen och hoppas kunna dela
med mig av min erfarenhet kunna bidra med lite idéer och tips på olika aktiviteter.

Samtidigt hälsar vi våra nya medlemmar varmt
välkomna till styrelsen i Mälardalen. Göran
Anderson är en ny ledamot och han är relativt ny
inom polarhundvärlden men inte inom hunderiet.
Göran har varit väldigt aktiv inom islänsk fårhund
och har nu kompletterat med en liten husky-kille.
Vi hälsar Göran varmt välkommen och en närmare
presentation av honom kommer i nästa nummer.

Gun Andersson heter jag och tillsammans med min sambo har vi sedan ca. 40 år
samojedkenneln Zyklonens. Vi bor i Gottröra utanför Uppsala och för tillfället har
vi stycken hundar hemma.

Att vi fastnade för samojedhund beror på rasens otroliga glädje och mångfald att testa
nya saker. Genom åren har vi sysslat med mycket drag, främst pulka och skidor och
vi har några segrar genom åren, även om det var på 80-talet. Vi har även kört en del
barmark.
Utställning ligger mig också varm om hjärtat och genom åren har kenneln ett flertal
championat. Vi har också vallat och klövjat lite med våra hundar. Den senaste tiden
är det dock viltspår som tar upp vår tid, det är fantastiskt att se hur naturligt duktiga
hundarna är. Vi kan nu också stoltsera med flera championat i viltspår. Våra tjejer
älskar att leta klöv i skogen. Klubbens mål är att på lokal nivå hitta på alla möjliga
aktiviteter och träffar och jag ser fram mot ett spännande år när det gäller detta.
Polarhunden 3/2019
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SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning
lördag den 5/10-2019 i Vilsta, Eskilstuna
Domare:
Kerstin Einarson dömer samojedhund och alaskan malamute
Mikael Nilsson dömer siberian husky och grönlandshund
Med reservation för ev. domarändringar
Anmälan:
Via SKK:s internetanmälan, https://hundar.skk.se/internetanmalan
Per post/mail: Använd SKK:s blankett ”Tävlingsanmälan”
(finns att hämta på www.skk.se)
skicka den per mail till utstsphkmalardalen@gmail.com eller
via post till Helene Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna.
Anmälningsavgiften sätts in på SPHK Mälardalens bankgiro:
171-5788 senast 10/9-2019
Veteran över 10 år samt flerhundsrabatt går inte att utnyttja via
SKK’s internetanmälan
Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån: 150 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen- och championklass: 350 kr
Veteranklass 8 – 10 år: 280 kr
Veteranklass över 10 år: Gratis
Flerhundsrabatt; halv avgift from 3:dje fullbetalande hunden som
anmäls med samma ägare
Sista anmälningsdag och betaldag är den 10/9-2019
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:
Jeanette, 073-5338160 eller Helene W 070-4120683
utstsphkmalardalen@gmail.com

Ylajärvis MS Värre, på dagen 4månader som vann BIR-valp både lördag och söndag
på SPHK och rasklubbens utställning i Eskilstiuna. [Foto: Malin Sundin]

Varmt välkomna!
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SPHK Västra, genom SPHK, inbjuder till officiell
utställning lördagen den 7 september 2019

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

Plats: Tånga Hed, Vårgårda

För utlandsägd hund måste kopia på stamtavlan bifogas i anmälan.

Arvid Göransson dömer siberian husky
Gunilla Skallman dömer samojedhund, grönlandshund och alaskan malamute
Med reservation för ev. domarändringar

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

Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK.

Anmälan:
Via SKK’s internetanmälan,
https://hundar.skk.se/internetanmalan
Anmälningsavgift t.o.m. 18/8
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån:
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen- och championklass:
Veteranklass 8 – 10 år:
Veteranklass över 10 år:
Efteranmälningsavgift 19/8-25/8
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån:
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen-, championklass:
Veteranklass 8 – 10 år:
Veteranklass över 10 år:
Barn med hund kommer att anordnas, anmälan och betalning på plats:

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

Varmt Välkomna!
180 kr
320 kr
320 kr
Gratis
280 kr
420 kr
420 kr
Gratis
50kr

Flerhundsrabatt, gäller endast t.o.m. 18/8
Efter 2 fullbetalande hundar i officiell klass reduceras priset till 180kr/hund vid
anmälan av samma ägare.

En slädhunds otroliga äventyr
Till den här expeditionen har vi till och
med tagit med oss två av de stackars parisiska huskyarna som människor köper
då de är två månader gamla: ”Så söt han
är, den lilla lustiga vargen” men som de
oförståndiga parisarna försöker göra sig
av med när de till slut, precis som många
andra hundägare, inser att slädhundar
inte är skapade för asfalt eller för att få
promenera i koppel en timme om dagen.

dar med sin sorgsna, lidande blickar återfinner stolthet och livsglädje. Upptäckten
består av nöjet att få dra och springa över
vita, ändlösa vidder, det vill säga hela det
liv de är skapta för – måtte bara alla de
som charmas av slädhundsvalpar inse
det!
Ur boken: Ledarhunden OTCHUM
Anders Hörnlund

Väl i spannet gör upptäckten av något de
aldrig tidigare fått uppleva att dessa hun-

Veteran över 10 år samt flerhundsrabatten går inte att utnyttja via SKK:s
internetanmälan.
Betala in via internetanmälan och mejla därefter till sphkvastra@gmail, bifoga
kvitto på anmälda hundar samt kontouppgifter så betalar vi tillbaka.
Sista anmälningsdag och betaldag är den 25/8
Betalning till BG: 5574-8404, SPHK
Alla anmälningar är bindande!
Efteranmälan tom den 25/8 kl 12.00 och i mån av plats.
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www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

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

Suppleanter
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

Krister Mattsson

Krister Mattson under Fäboddaget 2019, Koppången
[Foto: Petter Hillborg]

Hur var det med det där vädret?
Vet ni vad. Det spelar ingen roll, man kan ändå inte
göra något åt det! Och hundarna, tja de har jobbat
på under hela vintern och förtjänar mer än väl en
sommarvila, tänk på det att hundarna är inga maskiner. Däremot, du där som tycker att dina hundar
inte springer fort nog eller att någon annan tävlande
är alldeles för bra. Vet du vad, det kanske inte är den
andra som är för bra eller dina hundar som är för
dåliga. De kanske beror på dig? Vart vill jag komma
med det här då? För att lyckas som idrottare, och
ja oavsett om man tävlar på snö, barmark eller kör
någon form av meritering så handlar det till syvende
och sist om idrott. För att lyckas med en idrott finns
två viktiga förutsättningar. Den första är fysiska
förutsättningar och dessa förbättras av fysisk träning. Alltså av dig själv inte hundarna. Det andra
och kanske allra viktigaste är idrottarens mentala
inställning till träning och tävling, alltså skillnaden
mellan att lyckas och misslyckas kan avgöras av din
inställning inte hundarna och hundarna känner och
ser dessutom vad du utstrålar! Tänk på det nästa
gång du är sur över något på en tävling, din inställning kan göra saken ännu värre, så var så positiv
som det bara går och sluta gnäll!! Alla inklusive du
själv mår mycket bättre av det. Och ge er ut och
träna under vår ljusa fina sommar, träna inte på
sociala medier, det funkar varken för hundar eller
människor! Ha en trevlig sommar!
Petter Hillborg , ny eller snarare
återanvänd styrelseledamot i Gävle-Dala
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Petter, Tior och Volki efter en tung runda på Koppången.
[Foto: Margareta Hillborg-Ljung]

www.sphk.se/ovrenorra

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Ordförande

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

[Foto: Ingela Lindbäck]

Kassör/Ledamot

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

Ledamot

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

Ledamot

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

1:e Suppleant/Vice ordförande
Alf Hallén
Torpshammar
070-216 75 88
alfhallen@telia.com

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson, Bräcke
070-650 52 13

Revisorer

Jan Olof Nordlöf
Frits Bakker

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen
Lotta Eriksson

Vice ordförande

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

Sekreterare

Lars Jämtsved, Bräcke
073-626 92 84
sekreterare.nn@sphk.se

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

Samojedhundar. [Foto: Emma Marklund]
Juhani Ahokas Löfgren i startögonblicket i Öbackadraget med
siberian husky Wild Tribe’s Styxx. Ägare: Erik Löfgren.

Sekreterare

Hej!

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

I detta nummer hittar ni presentationer av två nya
styrelsemedlemmar i Övre Norra. Elina Wanhatalo
är egentligen inte ny i sammanhanget, hon är på en
ny omgång med styrelsearbetet. Anna Westerlund
är ny i styrelsen och givetvis hoppas jag att vi som
redan finns med i rullarna ska fungera som inspirerande styrelsekompanjoner. Läs mer om Anna och
Eina och deras hundar i reportagen.
Nu är vi i sommarperioden och vi har haft en arbetsdag med styrelsen, nyheter och kommande aktiviteter hittar ni på hemsidan och face book. I år
har vi redan haft våran utställning, den sammanföll
med årsmötet i maj så nu blir juli månad ganska
tom förutom om någon hittar på ngn spontan träff
eller liknande, hör av er till webmaster Eva Nätteldal om ni vill få ut ngn info på hemsidan.
Med en önskan att ni får en fin och lagom vilsam
sommar!
Styrelsen Övre Norra

Kassör

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

Ledamot

Sara Mårtensson
sara_anna93@hotmail.com

Ledamot

Emma Marklund
Emma_Marklund@hotmail.com
Lene Krewer
denlene@hotmail.com

Elina Wanhatalo
aatelinas@hotmail.com

Suppleant/Webbmaster

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

Suppleant

Anna Westerlund
Annawesterlund8@gmail.com

Revisor

Frank Ochterlony

Valberedning

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

Valberedning

Anne Rosander (sammankallande)
Eveline Koch
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En bild från filmduken, del av packningstips.

Att träna på Vinter-Camp, medlemsträff
i Övre Norra
Under åren har vi fått många förfrågningar från våra medlemmar på hur
gör man om man vill fara ut på tur och bo i tält i stället för stuga?? Jag
och Sofia förberedde utbildningsdagen som vi hade i februari inom Övre
Norra, arrangemanget var annonserat på hemsidan och på Facebook
och vi blev slutligen 11 personer som deltog på dagen.
Att hålla föreläsning i mitt vardagsrum
fungerade för detta arrangemang och
hade vi blivit fler så hade nog föreläsningslokalen varit en annan!
I annonsen så blev man ombedd att ta
med utrustning (inga hundar) och om
behov att låna utrustning fanns så skulle
vi stå för det. Vi började dagen med teoretisk genomgång, tips på packningslista
och lite ”att tänka på”. Eftersom vi har
erfarenhet av att vara ute på tur så kan vi
delge det men någon sanning eller så här
ska man göra är ju inte grejen med att
dela med sig av erfarenheter.
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Trampa, trampa, trampa, Caroline, Lene och Sara jobbar på!

Teamwork

Efter en timmes prat och fika så var det
dags för praktisk övning. Vi grupperade
deltagarna två och två-tre och entusiasmen var stor. Kursdeltagarna gjorde moment för moment för att göra sin tältplats, tyvärr var snödjupet inte hissnande
i februari men de fick till både tätplats
och fotgropar. Sen var det dags för matlagning, vilket alla hade full koll på så
det var inget nytt moment, vi avrundade
den praktiska övningen med att packa en
släde för tur.
Dagen var uppskattad och vad jag hunnit få med mig från face book så har
Polarhunden 3/2019
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Sommarträning för draghunden –
mindre träning, mer muskler!
Sommaren är på många sätt och vis en viktig tid för draghunden att få
vila och återhämta sig, fysiskt likväl som mentalt. Ladda batterierna, låta
passionen gro och låta längtan efter selen få växa. Så har det fungerat
med mina hundar i alla fall, ett par månaders avbrott i den annars intensiva träningen har gjort dem gott för arbetsmoralen. Men med det sagt
inte att vi inte tränar, vi gör det bara på andra vis.

Tält av olika typer, Anna Westerlund är snart redo för
att bo in sig

…å allt är inte enkelt att förstå sig på då grejerna kan
var sprillans nya! Josefine och Boel tar sig en funderare.

Sara börjar skotta för fotgrop.

Boel och Josefine kockar pasta och lax för fullt!

kunskaperna använts i skarp läge under
våren, toppen toppen säger man då.
Ett stort tack till alla entusiastiska deltagare, en dag som denna ger energi för
föreningslivet!
Hälsningar Helen och Sofia
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Vi förbereder kroppen för den stora påfrestning det innebär att springa mil efter
mil relativt monotont och med dem upprepande rörelser det innebär att luta sig
framåt i en sele. Med rätt grundträning
undviker vi de vanligaste skadorna som
uppstår i selen. Vi arbetar med den stabiliserande muskulaturen och förbättrar
dess reaktionsförmåga.
Vi skapar en stark kropp från topp till
tå. En hund som arbetar i sele och ännu
mera i ett spann, är fysiskt omkapslad.
Hunden bokstavligt lägger hela sin vikt
i selen. Med andra ord kan hunden vara
oerhört fystränad men samtidigt ha en
oerhört låg grad av balans, koordination och motorik. Samtliga saker avgörande för att undvika skador i samband
med snedtramp eller oväntade rörelser,
någonting som lätt sker under ett träningspass i selen. Därför fokuserar vi
under sommaren på att bygga upp dessa
delar hos hunden, så hunden är stark i
grunden likväl som i stunden. En hund
som är van att använda många muskelgrupper och då speciellt de små, kommer parera en oväntad rörelse på ett
helt annat sätt. Teknikträning påverkar
koordinationen och samspelet mellan de
nerver och muskler som är involverade i
rörelsen. Vi aktiverar i träningen muskler som den kanske knappt visste den
kunde använda.

Tå-träning!
De flesta känner till att en stark handled
är avgörande för en ”bra” draghund men
faktum är att rörelsen startar redan i tålederna och starka tår kommer både stödja
och stärka och avlasta handlederna och i
nästa led även bogarna. Så starka tår är
bra grejer! Tårna tränas dessutom snabbt
och enkelt dagligen, man kan snabbt se
resultat med blotta ögat med mer välvda
tassar och aktivare tårörelser - där handlederna ges möjlighet att avlastas.
Ställ hunden på ett bord, lastpall eller
dylikt som du har tillgång till i hundens
hundgård eller på tomten. Det fungerar
oftast bättre om det hunden står på är
lite högre upp, så den inte lika enkelt
väljer att kliva av. Locka ut hunden på
kanten av ”bordet” med en godbit och
låt den balansera med tårna på kanten. Du vill se att hundens tår greppar
kanten, med andra ord inte gör tassen
platt utan spänner tårna utåt som i en
båge. Handlederna vill vi här se superraka upp från tassen, som att hunden
ställer sig på tå likt en ballerina. Lockar
du hunden uppåt är de svårt att få rätt
vinkel och tassen blir istället felaktigt
platt och handleden i en skarp 90 graders vinkel. Men står hunden längst ut
på kanten och lutar sig framåt och neråt
mot marken istället får du till rätt träning/rörelser på tårna.
Polarhunden 3/2019
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På bilden ser du den raka handleden och de
”greppande tårna”. Övningen ska dock utföras med
belastning, alltså inte vertikalt utan när hunden står
upp och lägger tyngd på tassen.

Börja det första passet med ca 30 sekunder/tass och utöka efter en vecka till 60
sekunders träning, fortsätt upp till 3 minuters pass.
Koppelpromenad!
Nu vill vi att hunden ska gå, alltså skritta, inte trava. Träningspassen kan till en
början vara så korta som ett par hundra
meter, så det är inga vanliga promenader
ni ger er ut på, det är träningspass. Du
kommer bli förvånad hur svårt de kan
vara för en del hundar att röra sig i den
här gångarten, speciellt hårt arbetande
draghundar som är vana att ständigt
trava eller galoppera. Ha tålamod till en
start, för hunden kommer inte vilja gå,
den kommer vilja trava, för de kostar
mindre energi! Men nu vill vi inte vara
rörelseeffektiva utan just precis motsatsen, vi vill ”tvinga” hunden att använda
andra muskler, att bli medveten om sina
rörelser. Det kan vara till hjälp för en del
hundar att få små viktmatcher på sina
handleder, gör dem mer medvetna om
sina ben och rör sig då bättre. Gör era
små micro promenader på ojämnt underlag.
Hundar rör sig gärna med minsta ansträngning med andra ord tar sig fram
med enklast möjliga sätt när de förflyttar
sig. Det här resulterar i att en del musk-
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ler används kraftigt medan andra knappt
används. En hund som skrittar lyfter
bara ett ben i taget för att göra det kräver
balans och koncentration. Många små
muskler aktiveras i både rygg och ben,
inte dem som hunden har närmast till
hands att använda utan även de muskler
som hundarna annars inte använder så
mycket.
Höftböjaren, även kallad iliopsoasmuskeln
En muskel som ofta ställer till det för
draghundar och när man fått problem
med den kan den ödelägga hela säsongens träning då den är oerhört svår att
”vila i form” och rehaben är knepig att
lyckas med. När den här muskeln blir
överansträngd får hunden ett kort steg
som med tid kommer resultera i en hälta där hunden överbelastar ryggen och
kommer få ett dysfunktionellt rörelsemönster som kan vara oerhört svårt att
få hunden att sluta med även efter muskeln är frisk igen.
Locka upp hunden med frambenen på en
kabeltrumma eller litet bord/avsats. Du
vill sedan att hunden ska försöka följa
efter med ett bakben, med andra ord försöka kliva upp men faktiskt inte lyckas.
Så det blir viktigt att det är lite för högt,
så det inte blir för enkelt att hoppa upp.
Försök få till så att hunden varvar vilket
ben den försöker kliva upp med.
Bonusen med den här träningen är att
vi också tränar hundens bålstabilitet,
magmusklerna aktiveras och används
med andra ord. En bra bålstablitet vet de
flesta skapar en stark kropp och i drag
är magmusklerna långt ifrån den muskelgrupp som flitigaste aktiveras i dragselen.
Börja det första passet med ca 60 sekunder/ben och utöka efter en vecka till 120

kontroll hos honom. Han gick från att
vara högt och lågt och utan tanke på att
samarbeta med mig till att vara både lyhörd och kontrollerad i både tanke och
handling. Utan tvekan var den här träningen en viktig pusselbit för honom att
uppnå sin fulla potential, fysiskt likväl
som mentalt.

Från positionen på bilden ska hunden lyfta ett
ben i ett försök att kliva upp på kabeltrumman. Till
en början nöjer vi oss med ett tasslyft/ett försök men
kräver med tid större ”kliv” med bakbenet. Hunden
ska aldrig lyckas få upp benet utan det är ansatsen,
rörelsen vi är ute efter.

sekunders träning, fortsätt upp till 5 minuters pass.
Sammanfattningsvis
En kontrollerad koppelpromenad i ojämn
terräng (gärna skogen) på ett par hundra
meter, några minuters tå gymnastik och
lite höftrörelser på det så har du en väldigt fin grund för hösten. Träna varannan dag för att få resultat. Glöm inte att
ha tålamod i början, hunden vet inte vad
som förväntas av den och det är lätt att ni
båda blir frustrerade. Håller man ut så är
de snabbt övergående och hunden börjar
intressera sig alltmer för att samarbeta
med dig.
Extra bonus blir att man får en stunds
sammarbetsövningar med sin hund och
utvecklar sin kommunikation tillsammans – det är också värdefullt i dragträningen. Jag kör oftast i samband med
att jag matar hundarna, efter skålarna är
tömda kör jag några minuter med varje
hund – snabbt gjort men med stora resultat. Kul är det också! För mig och min
sjövilda Grönlandshund Tarfala blev det
här startskottet för en fantastiskt fin relation där jag på köpet fick till impuls-

Resultatet
Resultatet blir en ökad kroppskontroll,
en välfördelad muskelmassa och den där
efterlängtade starka grunden! Inlärningseffekten förbättras av variation. Att angripa en rörelse från flera håll och miljöer
ger en större och bredare handlingsrepertoar. Träningseffekten förbättras och
resultatet förbättras med varierad träning. Vid ensidig träning planas utvecklingskurvan ut fortare och därför finns en
begränsning i enbart träning i selen, det
finns en nivå till att angripa. Roligt inte
sant!
För skojs skull, väg in din hund innan du
startar sommarträningen och du kommer bli förvånad över de antal kilo hunden kommer lägga på sig i muskler under
sommaren. En stor bonus är att när du
kör igång med träningen i höst är att du
redan ligger minst en månad i förväg vad
de gäller grundstyrkan!
Lycka till!
Sandra Tellström, Hundsteg
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Vart är de arbetande registrerade polarhundarna på
väg? Eller är vi nöjda med en familjehund?
”De polara hundarna är arbetande raser. SPHK anser att det finns en bra
stam av arbetande polarhundar i Sverige och det vill vi fortsätta att ha.
Domare, uppfödare, rasklubbar och specialklubbar har tillsammans ett
ansvar att samarbeta för att nå målet med exteriörmässigt och mentalt
bra hundar med god arbetskapacitet. Medlet är rasstandard och meriteringsreglemente.
En rasstandardmässig bra hund har alla
förutsättningar att fungera väl som en
arbetande hund. Några av raserna håller
på att delas i showlinjer och arbetande
linjer, vilket är olyckligt och det är vårt
gemensamma ansvar att stoppa den utvecklingen.
För samtliga registrerade polarhundar är
det de polara egenskaperna och funktionen som är det viktigaste och ska ha första prioritet för bedömning”.
Avel
När det gäller avel och rasernas framtid
finns ett tänkvärt citat av Professor PerErik Sundgren. Ett citat som är mycket
talande och aktuellt för de raser SPHK
representerar idag.
”När en ras som avlas för bruksändamål
(tänk slädhund) övergår till att i huvudsak bli sällskapshund blir resultatet ofta
ett förfall i de värdefulla mentala egenskaperna. Därmed upphör avelsarbetet
för de positiva mentala egenskaperna
som gjort rasen så populär. Exteriör följsamhet till rasstandard blir enda grunden för det fortsatta avelsurvalet. Vackra
hundar premieras även om de inte har
de för rasen ursprungligen så värdefulla
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bruksegenskaperna (tänk polara egenskaper). Med en sådan grund för avelsurvalet kommer rasen snabbt att vara
olämplig också som sällskapshund.”
Idag är hunduppfödning och hundavel
något av SKK’s viktigaste områden. Så
var det även i antikens Grekland där de
diskuterade hundavel och hur de bästa
individerna skulle väljas ut för att föra
släktet vidare. Det fanns varken rasstandarder eller utställningar, ändå existerade
distinkta hundtyper. De flesta hundar var
avsedda för en specifik arbetsuppgift och
såg ut på ett visst sätt av den enkla anledningen att utseendet var optimalt för
ändamålet.
På samma sätt har de hundtyper som
utvecklats i polarområdena fått det utseende och den funktion som var mest
gynnsam för det område den utvecklades
i under närmare 15 000 år. Svaga individer och individer med en päls som inte
klarade av det polara klimatet hade ingen framtid. De offrades till gudarna och
skinnet användes till kläder. Den hårda
selekteringen handlade mångt o mycket
om människans överlevnad då hundarna
var ett hjälpmedel vid jakt, transport och
förflyttningar.

Tittar vi på rasstandarden för våra registrerade polarhundar finns det stora variationer inom en och samma ras. Varför ser
det då så olika ut inom en och samma
standard där exteriörerna har utvecklats
åt olika håll?

för en eventuell avel i framtiden. Slutligen har de på andra sidan inom rasen det
som kallas för sprinttyp. En siberian husky med höga ben, något kutig rygg och
tunn päls. En typ som används på korta
banor i sprint på barmark och eventuellt
snö. Typen syns ytterst sällan på utställning. Både ”show” och sprint-typen är
två ytterligheter på fel men med stamtavla. Få hundar av ”show” typ eller sprinttyp uppfyller de polara rasernas signum.
Nämligen de polara egenskaper som förutom låga temperaturer omfattar snabbhet, styrka och uthållighet. Hundar av
”show”-typ och arbetande typ finns både
inom alaskan malamute och samojed.

Det måste vara vår största uppgift att se
till att våra hundar har en funktionell och
sund exteriör med polara egenskaper i ett
fortsatt avelsarbete.

Det enda undantaget är med störst sannorlikhet grönlandshunden som vare sig
har ”show” eller sprinttyper, åtminstone
inte i den utsträckningen.

Är det tävlingsmomentet som gör att vi
tenderar att successivt förflytta målen
för våra hundars utseende och funktion?
Tittar vi på SDSF definition av tävling:
”Om huvudsyftet är att jämföra prestationen mellan deltagarna och premierar
de bästa så är det tävling”. Tittar vi på
jordbruksverkets definition av tävling
(L17) omfattar det utställning, arbetsprover och tävlingar. För all verksamhet
med hundar måste jordbruksverkets föreskrifter följas.

Avslutningsvis ett Citat av Dorothy Macdonald utställnings- och tävlingsdomare
som alla med rasansvar bör ta fasta vid:
”Som hundägare, är det enda som du
egentligen är skyldig din hund god omvårdnad. 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”.

En exteriör som avviker från det vi vet är
funktionellt för hundar ökar på sikt risken för hälsoproblem. Ju större avvikelse,
desto större är risken. Mycket av de mest
extrema utseendena för vi människor vidare genom att selektera för den sortens
exteriör i avelsarbetet. Denna utveckling
gagnar inte några registrerade raser, hundar av polartyp är inget undantag.

Inom SPHK’s fyra registrerade polarhundar är det siberian huskyn som har störst
variation. På ena sidan finns de det som
kallas för ”show hundar” representerad
på större utställningar av internationell
typ. Ses ytterst sällan på tävling/arbetsprover eller utställningar arrangerade av
SPHK. I mitten finns den arbetande typen
som används vid tävlingar, arbetsprover
och utställningar för att få en exteriör
bedömning. Ett ”kvitto” på en bra hund

Uppgifter: SPHK domarkonferensen i
Trängslet 2010. Hundsport special nr 1
2019, Jordbruksverket, Svenska Draghund Sport Förbundet. Eget material
Meriteringens syfte och mål. Tiden sätter
sina spår.
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK
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SPHK’s rasklubb för alaskan malamute inbjuder
till Rasspecialen 2019
Allhelgonahelgen den 1-3 november i Backamo
Fredag kväll den 1 november

www.malamuteklubben.se
Ordförande

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

Nilak och Isa som chillar i rastgården.

Vice ordförande

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

Sekreterare

Therese Zetterlund Iwefors, 0735466831
Häljum 122, 86294 Njurunda
sekreterare.am@sphk.se

Kassör

Lisa Lithammer, 0702833724
Solhemsgatan 7B, 723 34 Västerås
kassor.am@sphk.se

Ledamot

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

Suppleanter

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

Hej alla malamutevänner!
Nu är vintern över för i år, hoppas att ni har haft
många, långa sköna turer med era hundar. Så nu
hoppas jag på att ni får en skön sommar med lite
vila och återhämtning.
Som Karina nämnde i förra numret av Polarhunden
så är arbetet med revideringen av de nya meriteringsreglerna i full gång. Vi kommer att komma ut
med en enkät inom kort, som det vore bra om ni vill
svara på den. Har ni några förslag, kommentarer eller vill ändra på någonting så får ni gärna skicka det
till mig på mejl: viceordforande.am@sphk.se
Första helgen i maj hade vi arbetshelg med styrelsen
och där beslutade vi bland annat att Malamuteveckan 2020 läggs på is. Vi kommer istället ha ett annat evenemang som vi kommer ut med mer detaljer
inom kort.

Däremot kör vi Björnrundan med uppfödarträff som uppföljare till förra året. När
och var är inte bestämt ännu men håll koll på hemsidan eller i Polarhunden så kommer alla detaljer där.
Alla helgonahelgen är det dags för Malamutespecialen i Backamo med domare Diane
Anderson, USA. Vi kommer även köra ett KM på barmark där. Mer detaljer hittar ni
i annonsen här i Polarhunden.
Hoppas nu att alla för en riktigt skön sommar så ses vi därute.

Jimmie Ekholm
Vice ordförande SPHK´s rasklubb för Alaskan Malamute
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Del 1 av rasmästerskapet på barmark
I år kommer vi att köra en ny variant av rasmästerskapet. Två dagars heat;
fredag kväll och söndag förmiddag. Banlängden förväntas att bli mellan 4-8
km och vi kör utan vikter.
Klasser:
Linlöpning (1 hund)
Cykel (1 hund)
Kickbike (1-2 hundar);
Vagn (3-4 hundar)
Möjlighet till motionsklass kommer att erbjudas i samtliga klasser.
Halloweenrace för barnen kommer att anordnas på söndagen.
Anmälningsavgift:
RM-klass:
Motionsklass:
Halloweenrace

200: 100: gratis!

Anmälan sker senast den 27 oktober på e-post till anmalan.am@sphk.se.
Skriv RASMÄSTERSKAP, ange vilken klass och förarens namn.
Det är IFSS’s tävlingsregler tillsammans med de nationella tilläggsreglerna som
gäller. Grönt kort och licens krävs i RM-klasser, inget krav i motion och halloweenrace.
Lördag den 2 november
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute inbjuder till officiell utställning
Plats: Backamo lägerplats
Domare: Diane Anderson, USA.
Skriftlig anmälan sker på SKK:s anmälningsblankett (som kan nås via SPHK’s
eller SKK’s hemsida) på e-post till: anmalan.am@sphk.se eller per post till
Jennie Kraft Hult, Bunkris 114, 789 99 Älvdalen. Inom ett par dagar efter
mottagen anmälan utgår en bekräftelse via e-post, kom därför ihåg att ange er
e-postadress.
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Söndagen den 3 november

Klasser/ anmälningsavgift:
Valpklass: 4-6 månader
Valpklass: 6-9 månader
Juniorklass: 9-18 månader
Unghundsklass: 15-24 månader
Bruksklass: 15 månader och äldre
Öppenklass: 15 månader och äldre
Championklass: 15 månader och äldre
Veteranklass: 8-10 år
Veteranklass: Över 10 år
Barn med hund:

200: 200: 375: 375: 375: 375: 375: 200: gratis
gratis

Från och med tredje fullbetalande hund med samma ägare reduceras priset
med 100: - per hund – gäller dock inte valpar och veteraner.
Sista anmälning och betalningsdag är 11 oktober 2019
på PG konto: 69 79 25-6, ange ditt namn.
Ej inbetalda innan 11 oktober får ej deltaga enligt SKK’s policy.
För svenska utställare/ägare krävs medlemskap i SPHK.
För utlandsägd hund ska hundens stamtavla bifogas med anmälan. Ägaren ska
vara medlem i den nationella rasklubben där hunden är registrerat och ägaren
bosatt i respektive land. Inbetalningar betalas till
BIC: NDEASESS och IBAN: SE61 9500 0099 6026 0697 9256.

Del 2 av rasmästerskapet på barmark.
Halloweenrace för barnen med pris för bästa utklädda.
Mer detaljerad information kommer i PM till samtliga anmälda och kommer att
publiceras på klubbens hemsida www.sphk.se/malamute
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute önskar dig hjärtligt välkommen!

CV Diane Anderson
My judging career began in Norway in 1975 when I became a licensed
FCI judge…before becoming an American Kennel Club judge. My
first Alaskan Malamute appointment was in 1979. Hard to believe
that it was 40 years ago! Through those years I have judged the breed
in 10 countries on four continents which include Australia, Canada, Colombia,
Denmark, Finland, Ireland, New Zealand, Norway, Sweden and the USA. Some
of my favorite memories are judging a specialty in the USA with an entry of 94,
the Norwegian Specialty in 1986 with 34 entered and the Alaskan Malamute Club
of America Regional Specialty in 2016. I have judged the breed at the Stockholm
International Show in 2005 and 2008.

Ögonlysning
Enligt önskemål från medlemmarna arbetar vi aktivt med att kunna erbjuda
ögonlysning till förmånligt pris under utställningsdagen. Vi förbehåller oss rätten
att begränsa antalet ögonlysningar och först till kvarn principen kommer att gälla. Intresseanmälan kan redan nu göras via e-post till anmalan.am@sphk.se. Skriv
ÖGONLYSNING och antal hundar du vill ögonlysa. Mer information kommer
att publiceras på klubbens hemsida.

I have judged all breed shows around the world in the following countries: Australia,
Brazil, Canada, Colombia, Denmark, England, Finland, Germany, Gibraltar,
Iceland, India, Ireland, Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway,
Scotland, Sweden, Switzerland and
the USA.

Medlemsmöte och domarens kommentarer
Medlemsmötet kommer att hållas efter avslutad utställning. Dagordningen
kommer att presenteras på klubbens hemsida. Domaren kommer att ge en
sammanfattning av dagens utställda hundar.

Personally I have bred and owned
Old English Sheepdogs since 1969.
My lines have produced champions
throughout Scandinavia and in
Australia, Canada and the USA.

Middag
Lördag kväll samlas vi för en gemensam middag till självkostnadspris (ca
200:-/pers). Anmälan sker via e-post till anmalan.am@sphk.se. Skriv MIDDAG och antal och ange eventuella allergier samt specialkost.
Boende
250: -/pers och natt (man bokar sängplats eller betalar för alla sängar i rummet om man vill ha eget rum) anmälan sker per e-post till anmalan.am@sphk.
se. Skriv BOENDE och antal nätter och antal sängar ni vill boka.
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I am honored to be judging your
specialty and look forward to
many beautiful and functional
dogs…always keeping in mind that
form follows function.
Specialty show USA, 1983
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Vad är på gång i vår klubb?
Första helgen i maj genomförde styrelsen sin årliga arbetshelg, här kommer en liten
sammanfattning vad vi arbetar med samt vad som händer härnäst.
Vi har främst två tyngre uppdrag som vi i styrelsen arbetar med just nu, och det är
uppdateringen av RAS samt revideringen av meriteringsreglerna.
I slutet av september eller i början av oktober kommer som vanligt den årliga träffen
”Björnrundan” att genomföras. I samband med denna även ett uppfödaremöte där
uppfödare och medlemmar kommer att få tillfälle att diskutera avelsfrågor på ett
djupare plan.
1-3 november kommer traditionsenligt Specialen att äga rum, denna gång är platsen
Backamo. En helg med utställning med en domare från USA, klubbmästerskap på
barmark, medlemsmöte och massa annat kul.
14-15 december är det Stockholms hundmässa, naturligtvis är vi där och representerar vår ras.
I skrivande stund är vi än så länge i planeringsstadiet vad gäller meriteringstillfällen
kommande säsong, mer information kommer att delges så fort vi vet mer.
Under vecka sex brukar malamuteveckan hållas och så är tanken även kommande år.
Tyvärr inte i Grövelsjön som vi tidigare sagt men ett evenemang med tillfälle till att
meritera kommer att genomföras under denna vecka, än så länge bara i planeringsstadiet, men håll utkik mer information kommer.
Som i alla styrelser är det som bekant svårt att täcka platserna, detta år har vi tyvärr
vakanta platser i valberedningen. Vi behöver därför er hjälp! Är du lockad av detta
uppdrag eller känner du någon som är klippt och skuren för en plats i valberedningen, tveka inte att höra av dig till oss i styrelsen.
På vår hemsida http://www.sphk.se/malamute finns mycket intressant och aktuell information att ta del av.
Nu vill vi passa på att önska alla medlemmar en trevlig sommar, hoppas vi ses på
kommande evenemang.
Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några frågor eller funderingar.
Hälsningar styrelsen,
Karina, Jimmie, Therese, Lisa, Ida, Amanda och Göran
UPPROP
Rasklubben för alaskan malamute är utan valberedning.
Är du intresserat ?
Har du förslag på kandidat/er?
Vänligen kontakta styrelsen omedelbart.
Skicka förslag till: ordforande.am@sphk.se
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Lappfjällens W Dreamcatcher Råsto I Tarradalen. [Foto: Ingela Forsell]
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http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
Ordförande

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

FARNINGHAM KENNEL EN HISTORISK TILLBAKABLICK

Vice ordförande

Elisa Perkiö, 070-788 05 03
Stolpetorpsvägen 180, 691 54 Karlskoga
elisa_perkio@hotmail.com

Herr och fru Kilburn Scott i England
innehade denna samojedkennel och var
de som etablerade stora delar av rasen i
västvärlden. Det var också de som upprättade Englands första rasstandard för
samojedhund där. Denna kennel ligger

Sekreterare

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

Kassör

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

också bakom spridningen av rasen i stora
delar världen. Bilderna är från början av
1900-talet och vissa av dessa hundar är
första eller andra generationen hundar
efter direktimporter från Sibirien.

Samojedhundar. [Foto: Emma Marklund]

Ledamöter

Sofia Svalling, 070-996 29 05
Slåttergatan 24, 667 34 Forshaga
svartisens@hotmail.com
Anneli Jönsson, 073-083 22 16
Kollegievägen 147, 234 73 Lund
Kennel@deejasome.se
Beatrice Palm, 073-600 44 79
Korsgatan 7, 247 53 Dalby
beatrice.m.palm@gmail.com

Suppleanter
Vakant
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Hej på er
Sommaren är på ingång å med den en mindre intensiv
period för många. Styrelsen har haft en arbetshelg
och några styrelsemöten. En enkät för er att tycka
till om vårt regelverk tillsammans med översynen är
på väg ut. Håll utkik på hemsidan.
Ta hand om er och hoppas ni får en toppenfin
sommar.
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Vårtider är fällningstider!!
Camilla Nyström

som ligger långt över kennelklubbens rekommendation om 6,25% (d.v.s. kusinparning).

Siberian husky

Vi ska även kika på hur vi kan samarbeta med rasklubbarna i Norge och Finland.
Kan vi utbyta erfarenheter och vad finns det för möjligheter att ha ett samarrangemang med Norge?
Har ni synpunkter redan nu på RAS och/eller meriteringsreglerna skicka gärna synpunkter till sekreteraren.

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

Vice ordförande
Lotta Antoniusson,
Tel: 070-647 59 49
E-post: lottanaprapat@gmail.com

Sekreterare
Agneta Nilsson Hörnlund,
070-548 93 09
sekreterare.sh@sphk.se

Ledamot

Maria Pålsson
073-332 23 96
Maria.palsson.se@gmail.com
Marlene Karlsson
marlene@yabasta.se

Suppleant

Jenny Larsson, 1e suppleant, kassör
070 205 65 29
Jennylar1@hotmail.com
Eva-Maria Taavo, 2e suppleant
073-821 06 78
mountain.madness@outlook.com

Revisorer

Freddie Åkerlind
Sverker Björk

Revisorsuppleanter
Börje Jansson
Anna Kling

Utställningssekreterare
Marita Pettersson Nilsson

Meriteringssekreterare

Maria Pålsson och Mari Lilja
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Yabasta Black Powder Bullet. [Foto: Marlene Karsson]

Hej
Rasklubben har träffats för arbetshelg. Vi var en liten tapper skara som samlades och främst drog upp
riktlinjer för RAS och meriteringsreglerna. Det här
är två delar som är mycket nära sammankopplade.
Allting hänger ihop och ska vävas samman. Det vi
kom fram till var att inte ändra i meriteringsreglerna
i någon större grad. Det vi idag vill arbeta för är
att få fler att komma till våra prov. Vi kommer att
satsa på att få till samma tillfällen från år till år.
Det skulle innebära att även nästa år blir provtillfällena Åsarna, Nornäs, Kiruna, Gafsele, Polardistans
och Tobacco Trail. Det krävs mycket för att komma
iväg, ledighet, pengar, träning, boende på plats och
för de allra flesta långa resor. Så framförhållning
måste prioriteras, så att så många som möjligt kan
planera in sin säsong i god tid.

Vi pratade mycket om rekrytering. Idag ligger fokus väldigt mycket på våra officiella
arrangemang. Frågan är om de är de viktigaste för att rekrytera och få fler att testa.
Vi tror inte det. Vi tror mer på spontana träffar och inofficiella arrangemang där vi
träffas bara för att ha trevligt och ibland också utbyta erfarenheter. Har du något på
gång du skulle vilja göra kontakta rasklubben eller ditt distrikt så kanske din idé blir
verklighet.
I rasklubben blir det förstås mycket prat om rasen, vad är en bra siberian husky hur
förvaltar vi det unika arv vi sitter på. Det vi dock aldrig får glömma är att ingen hund
har bett om att få bli meriterad eller att bli champion. Det enda en hund vill är att
vara älskad, känna sig uppskattad, bli motiverad/aktiverad och naturligtvis ha en god
omvårdnad i form av bra mat och husrum. Jag tror de allra flesta av oss startade vår
bana med en enorm glädje, kärlek och fascination för hunden. Det här måste alltid
vara grunden, att ha roligt tillsammans med våra hundar, oavsett vad vi gör.
Avslutningsvis några mycket tänkvärde ord sagda av en legend.
”A dog never makes a mistake. He is just a dog and he does what he does because he
is a dog and thinks like a dog. It is you that makes the mistake because you haven’t
trained him to do what you want him to do when you want him to do it. Or you have
misjudged what he is able to do, physically or mentally. So if a mistake is made in the
team, it is you that has made it, not the dog.” ~George Attla
Save the date: Rasspecialen 21-22september i Moraparken Mora. Se separat inbjudan.

Vad gäller RAS-dokumentet ska detta i första hand
uppdateras så att statistiken är aktuell. Här pratade
vi mycket om öppenhet. Alla uppfödare får någon
gång en hund med en genetisk defekt. Det är inget
att skämmas över. Genom att prata med varandra
och inte döma varandra vinner vi mycket på. Vi pratade också om inavelsgrad. Detta har varit ett problem inom rasen. Genetiker har pekat på den och
betonat att den har varit allt för hög. Under många
år har trenden varit nedåtgående men nu kan vi se
en indikation på att flera uppfödare avlar på grader
Polarhunden 3/2019

43

Rasklubben för Siberian husky inbjuder till officiell
utställning för renrasiga siberian husky

Bifoga kvitto på anmälda hundar samt skriv kontouppgifter så betalar vi
tillbaka pengarna.

Lördagen den 21 september och söndagen den 22 september 2019.
Plats: Mora-parken

OBS!
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.

Domare:
Lördag den 21 september Ralf D Campbell - Hanar
Söndag den 22 september Christina Bjerstedt-Ohlsson - Tikar
*** Med reservation för ev domar ändringar ***
Anmälan
SKK internetanmälan http://kennet.skk.se/anmalan/
t.o.m 1/9 -19
2/9 – 9/9 -19
kl 12.00
kl 12.00
Valp 4-6 mån
200
300
Valp 6 - 9 mån
200
300
Juniorklass, 9-18 mån
350
450
Unghundsklass, 15-24 mån
350
450
Bruksklass, 15 mån o äldre
350
450
Öppenklass, 15 mån o äldre
350
450
Championklass, 15 mån o äldre 350
450
Veteran 8-10 år
350
450
Veteran över 10 år
Gratis
Gratis
Barnmedhund		Anmäls och betalas på plats
Parklass		Anmäls och betalas på plats

Medtag giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. Gäller ej valpklass
som är inofficiell. För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan bifogas i
anmälan.
Upplysningar:
Marita Petterssonnilsson Tel: 0760 - 28 00 59 marita101husky@gmail.com

Varmt välkomna!

Anmälningsavgifter

Flerhundsrabatt:
Gäller endast officiella klasser, d.v.s. gäller ej valpar och veteraner.

Domarpresentation - Christina Bjerstedt-Ohlsson
Christina Bjerstedt-Ohlsson heter jag alltså, är 60+ och har samojed sen 40 år
tillbaka samt en tax sen 8. Uppvuxen med jämthund och en ”schever” (drever
x schillermix). Blev domare på polarhundar 2011 och dömer idag ett antal
spetsraser samt welsh corgi och dansk-svensk gårdshund.

Efter 2 fullbetalande hundar i officiell klass, reduceras priset till 180 kr/hund,
vid anmälan av samma ägare. OBS! Gäller endast t.o.m söndag 1/9, kl 12.00
Sista anmälnings- och betalningsdag är måndagen 9/9, kl 12.00

Håller på med det mesta med mina hundar, drag, rallylydnad, viltspår m.m.
Har tävlat både nordiskt och i slädhundsstil och meriterat både egna och andras
hundar.

Alla anmälningar är bindande! Efteranmälan t.o.m 9/9 och i mån av plats!

Efter att 2018 haft nöjet att döma den norska siberian huskyspecialen ska
det bli spännande att döma rasen i Sverige och kunna jämföra. Missar tyvärr
hanhundsbedömningen på lördagen pga mitt arbete så det blir intressant att se
om jag och Ralf har någorlunda samma syn på rasen

Veteraner över 10 år och flerhundsrabatten kan ej utnyttjas via SKK:s
internetanmälan. Mejla vår kassör: jennylar1@hotmail.com.
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Domarpresentation - Ralf Campbell
Jeg er oppvokst med elghunder og elgjakt, og I 1963 ble jeg
autorisert som utstillingsdommer, et par år senere for hele
gruppe 5, inkludert SH.
Etter at jeg på en utstilling I 1974 snakket med Norsk Siberian Huskyklubbs styre som satt ringside, og sa at jeg ønsket
å se hvordan rasen fungerte i praksis, fikk jeg invitasjon til
å delta på deres vintersamling. Der fikk jeg øynene opp for
rasens unike kvaliteter, og ble bitt av trekkhundbasillen etter
at jeg fikk låne to hunder og deltok i et løp. Noen måneder senere kjøpte jeg min
første SH. I de neste tyve år deltok jeg i konkurranser med egne SH i 1- og 2-spann
nordisk stil, i 3-spann nome, og en gang med et lånt 12-spann (NM nr 3), for det
meste mellomdistanse i Norden og sprint på kontinentet.
I 1986 gjennomførte jeg Finnmarksløpet, med min egen SH som lederhund og tre
lånte malamuter. Etter 1994 har jeg ikke deltatt I løp, bare dømt på utstillinger
i inn- og utland, men erfaringene fra sledesporet har gitt meg verdifull innsikt I
hvordan rasestandarden skal fortolkes.
Siberian husky er en spisshundrase, og spisshunder er kjent for sin allsidighet. Ett
av mange aspekter er trekkhundegenskapene. I en utstillingsring kan jeg selvfølelig ikke peke på hvilke hunder som vinner løp, det kan ingen, men jeg prøver å
selektere blant
dem som har de fysiske, anatomiske, bevegelsesmessige og mentale FORUTSETNINGER til å oppfylle standardens krav om “å trekke en lett last I moderat tempo
over store avstander”. Som utstillingsdommerprøver for flere raser må jeg først og
fremst legge vekt på det funksjonelle, spesielt hos en brukshundrase som SH, og
spørre meg selv hver gang: Kunne du tenke deg å ha denne hunden I spannet ditt?
Mitt ønske er at flere skal få øynene opp for hvilken fantastisk fin turkamerat
SH`en er, og som hos dyktige mushere og med riktig trening kan matche de beste
blandingshundene i sledesporet.
Ralf Campbell

Takoda C’Fats Domino (Dante) med matte Karoliina Ahokas Löfgren i Resele. [Foto: Erik Löfgren]
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Välkommen till Rasklubben för grönlandshunds rasspecial 2019
Lördag 14 september
Plats: Mora camping
Domare: Per Nymark, Norge
Klasser och anmälningsavgifter:

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

En bild för att hjälpa till med drömmar inför kommande säsong

Sekreterare
Sofia Wallin,
sekreterare.grl@sphk.se

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

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

Suppleant

Boel Malmström

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

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

Meriteringssekreterare
Lennart Andersson

Valberedning

Melissa Hermans-Sterken

Hej mitt i sommaren!
Just nu kan nog polarhundsaktiviteter och föreningsliv vara på medel till låg nivå men tiden går fort
och inom en dryg månad (hoppas jag personligen)
börjar temperaturerna bli rimliga och höstträningen
kan smygas igång.
Kika på vår hemsida och på Facebook för senaste
uppdateringen av information, vi inom rasklubben
för grönlandshund har ju vår rasspecial den 14 september så om ni glömt att anmäla er så finns lite tid
kvar. I skrivande stund jobbar vi med ett lockande
program för kvällen, kika på vår annons vad detta
blev.
Förutom att vi haft en arbetshelg i juni och jobbat
som övriga rasklubbar med meriteringsregler, RAS,
HD statistik m.m. så har SPHK sin arbetshelg sista
helgen i augusti. Vi som rasklubb finns alltid med på
det mötet så om du som medlem önskar skicka med
en fråga eller fundering så går det bra att skicka mig
ett mail. Det går förresten alltid bra att skicka mig
mail: ordforande.grl@sphk.se

Amanda Vikner.

Väl mött på rasspecialen i Nusnäs!
Helen Söderström
Ordförande rasklubben för grönlandshund
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Valpklass 1 (4-6 mån)
Valpklass 2 (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Öppen klass (15 mån-)
Bruksklass (15 mån-)
Championklass (15 mån-)
Veteranklass (8 år-)

180 kr
180 kr
350 kr
350 kr
350 kr
350 kr
350 kr
250 kr

Fr.o.m. 4:e anmälan i fullbetalande (officiell) klass: 250 kr
Sista anmälnings- och betalningsdag är 25 augusti. Anmälningsavgiften betalas
in på pg 517513-8. Märk betalningen med ditt namn och hundens registreringsnummer.
Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på www.skk.se (sök Tävlingsanmälan). Spara blanketten, fyll i och skicka till frankochhelene@telia.com
eller skriv ut den och skicka till Hélène Ouchterlony, Hanstaviksvägen 15 13461
Ingarö. OBS! Glöm inte mailadressen, då bekräftelse och PM skickas ut via mail.
Om du inte fått bekräftelse inom tre dagar från det att du mailat din anmälan,
kontakta Hélène (0703346539).
För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbevis bifogas anmälan.
För deltagande i officiell klass krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlemmar i SPHK.
För utlandsregistrerad hund bifogas också kopia på registreringsbevis samt medlemskap i erkänd utländsk kennelklubb eller specialklubb.
Uppgifter om boende och övriga aktiviteter under eftermiddag/kväll kommer att
finnas på hemsidan.
Vi vill påminna om att SPHK Gävle-Dala har utställning i Mora på söndagen.
Hjärtligt välkomna till en trevlig dag!
//Styrelsen för rasklubben för grönlandshund
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Favorit i repris
När våren är här är det dax att åka till Norge för att vara med
på norska grönlandshundsklubbens säsongsavslutning.

Melissa Hermans-Sterkens på tur med sitt spann i
Johnsgård 2019. [Foto: Melissa Hermans-Sterken]

Årets träff ägde rum den 22-24/3 i Johnsgård Turistsenter. Det är en camping
med stugor i olika storlekar och det finns
alltid möjlighet att dela stuga med någon för att boende inte ska bli för dyrt.
Hit kommer ett gäng trevliga människor
med många fina grönlandshundar, några
kommer år från år och en del dyker upp
för första gången. Den här helgen bjuder
på hundkörning i en underbar fjällterräng med tydligt markerade leder. Årets

Kangia, hunden med vita ringar runt ögonen. [Foto:
Carina Olsson]

träff innehöll även lunch vid grillen nere
vid Långsjön. Kvällens föreläsare var
Randulf Valle, författare till böcker och
artiklar om natur och friluftsliv. Han har
åkt skidor genom Nordvästpassagen och
genomfört flera långturer genom Kanada
och på Grönland, men kvällens föredrag
handlade mycket om familjens tio år tillsammans med grönlandshundarna Thule
och Kangia och deras turer i Finnmark.
Efter detta intressanta föredrag samlades

Stuor-Irkes de-Kitaa 10 veckor. [Foto: Carina Olsson]

vi i köket för att göra iordning maten.
Alla bidrar med något till knytkalaset
och även i år kunde vi äta oss proppmätta och det som blev kvar åt vi upp
på den gemensamma frukosten dagen
därpå. Innan vi började vår resa hem på
söndagen så samlades vi utomhus för att
titta på varandras olika slädar och selar.
Vi kunde ställa frågor och utbyta erfarenheter om olika utrustning.

Det här är inte någon stor träff , i år var
vi ca. 12-13 deltagare varav 5 var från
Sverige. Men den är väl värd resan dit.
Det här är ju en träff där vi bara är, umgås, snackar hund och gör turer i en fantastisk miljö. Nästa träff är redan inbokad för oss, den 20-22 mars 2020 kanske
vi ses där.
/ Carina och Stella

Knytkalas i Johnsgård 2019. [Foto: Melissa Hermans-Sterken]
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En fin tur med grönlandshund!

Utsikt från Långsjön, Johnsgård 2019 [Foto: Carina Olsson]

Knytkalas i Johnsgård 2019.

[Foto: Melissa Hermans-Sterken]

Starten i Fäbodraget 1984. [Fotograf okänd]

Utsikt mot fjället Oarjep Njannja, vi startade i skogskanten där vi har stugan.

Att göra en årlig fjälltur med mina grönlandshundar det är givet, ibland blir det
längre turer, ibland blir det bara ett par
dagar men kanske flera sådana under
vårsäsongen. I år föll turvalet på några
kriterier så som: helst lite bilkörning inför startdag, en ”runda” inte fram och
tillbaka tur som det ibland kan bli, det

skulle även vara enkelt att möta upp
familjerna inför påsklovet och tiden vi
hade på oss inkl säkerhetsdagar var 6-7
dagar. Katastrof hade det inte varit om
det tog längre tid men familjerna väntade
eftersom påsklovet startade och det fans
en massa planer för det också.

Paus före Ramek

Tore Olsson kör Fäbodraget med sina 4 siberian husky
på rad 1984. [Fotograf okänd]
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Många timmar och dagar med hundkörning har jag och Sofia Wallin avverkat
tillsammans och givetvis var även årets
tur planerad av Sofia och mig.
Årrenjarka tur och retur via västerfjäll.
Två ekipage fyra grönlandshundar och
soliga dagar och polara minusgrader dag
som natt!
Vi startade ut måndag vid lunchtid den 8
april från vår stuga vid Årrenjarka (Uhtsaluokta) vi körde över tre vattendrag
och lite skogspartier i ca 10 km. Saggat,
Enamusjavre, och Tjuskavre och då var
vi framme vid enligt mig, resans värsta
pulshöjare. För att komma upp från skog
till kalfjäll så tog vi ett kort vägval men
rackarns brant!! Vi skulle nu kringla oss
upp efter en skoterled i ca. 3 km och stig-

ningen var/är drygt 300 höjdmeter, tro
mig det är skitjobbigt!!
Hundarna slet i våra fullpackade slädar
ett par meter i taget och så blev det paus,
vi hade tagit av oss skidorna för att ha en
chans att knuffa på plus att skidåkning i
skoterspår med den lutningen det liknar
ingenting och blir bara tjafs. Uppe vid
trädgräns blev det sedan lunchpaus och
återhämtning och jag kunde konstatera
till Sofia att ”avslöjad vad gäller kondis
är ju bara förnamnet när man ska försöka fika med ansträngningshosta!
Efter pausen var vi uppe på Ramekjavre
och vi hade riktning norrut mot ett sjösystem som heter Lastak, fin hundkörning men inga tydliga skoterspår för de
hade snöat/drevat igen under helgen som

Läger vid Lastak.

Färdväg mot Staika

passerat. Vi slog läger efter den sista av
sjöar som tillhör Lastak, en fin eftermiddag där vi satt ute i solen och både fikade
och lagade middag.

Dag 2: Nästa morgon var siktet inställt
mot Staika och fjällsidan mot öster. Vi
hade en morgon med låga moln, lite
blåsigt och begränsad sikt och eftersom

En kik bakåt, utsikt ner mot Tarradalen och Njunnjes
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Vi hamnade i partier med sten där det
mesta av snön hade stormat bort, hängdrivor och snirklande hit och dit på fjällkanten, partier med renar i större och
mindre grupper och tacksamt var att
molnen lättade under dagen så mot eftermiddagen hade vi fin sikt.

Matning av hundar, Sofia fixar med hundmat och kylan har svept ner över oss.

turen gick utanför ledsystem så var jag
för första gången utrustad med en Ipad,
nerladdat kartsystem Sweden Topo Maps
och det var riktigt kul ska jag säga!! Vi
tuffade på, stannade och kollade kartan
med jämna mellanrum och hade full koll
på var vi befann oss. Jo, jag har erfaren-

het av GPS sedan tidigare och även om en
Ipad väger mer så ser man ju sååå mycket
bättre.
Dagens ospårade tur blev rätt så lång
innan det var färdigt ca 4 mil, men som
hundarna jobbade!

Stillhet i det blå ljuset på Kurrajaur
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Så dagen innehöll detta av färdväg: vi
körde upp och korsade Kungsleden, passerade Ravga och tog sikte på Vouga och
Unna Vouga, körde upp mellan Rakkas
och Rakkasbakte fortsatte sedan och höll
höjd (ca. 1000m ) men med sick-sackkörning hit och dit p.g.a. stenar och renar, vi passerade Staika och kryssade oss
ner i Kurravagge.
Så var det eftermiddag, vi var trötta hundarna var trötta de hade gått i ospårad
terräng och med ”flera hundra” kommandon höger-vänster-höger – vänster
under dagen. Vi gjorde läger och kylan
bara svepte ner från fjällkanterna och
innan vi ens hade fixat middag var det
riktigt kallt och bistert, vad händer då,

jo, man äter snabbt och gör kväll och tro
mig vi och hundarna sov som klubbade
sälar till min klocka larmade nästa morgon 07.30!!!
Dag tre: Denna morgon fick vi lite spänning, vi fick lite trubbel med bensinköket
som inte riktigt ville vara med, ett kök
som fungerar är ju ett måste då man gör
en tur i terräng utan stugor. Så efter en
stunds tjorvande så beslöt vi att äta frukost, vi hade varmt vatten i termos från
gårdagen och åka de 8 km till Vaimok,
där är en STF stuga för att rengöra köket
en gång till. Om vi inte skulle få ordning
på köket då hade det varit läge att ändra
på rutten, med andra ord vända ner mot
Tarradalen och Kvikkjokk och det ville
vi ju inte.
Vi kom till Vaimok i stålande solsken,
fick en dag då hundarna vilade, vi solade
och fikade och under dagen fick vi hjälp
att kika på köket av skoteråkande Pitebor. Med ytterligare rensning och byte av
munstycke så fungerade köket som bara

Grönlandshundar på rad vid Vaimok stugan.
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Bild: Sofia rengör köket

den, en sån lättnad, vi kunde fortsätta turen enligt planering.
Sarddavagges början ses längst ner i bilden.

Nästa dag startade vi ut vid niotiden i -19
grader och sol. Siktet var inställt på Sarddavagge och ner mot västerfjäll. Sarddavagge är en toppenfin fjälldal för hundkörning, vi hade bra bärighet i snön,

En fin dag, där i solen blev vi sittandes i en ”solgrop”

60

Polarhunden 3/2019

Vaimok i aftonljus, -25 grader och magiskt vackert!

inget öppet vatten utan vi kunde tuffa på
och vips var vi vid dalgångens slut och
färden skulle börja utför, ner mot skog.
Här hade vi tur, det kom två herrar på
skoter och det visade sig att de kom från

sjösystemet som vi skulle ner på, med
andra ord hurra för skoterspår!! Om vi
inte hade haft något spår att följa hade
nerfärden blivit spännande, bitvis rejält
brant, lössnö och fjällbjörkskog.

Kallasgårdens Kisak
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Lägerliv vid Villdo

Kallasgårdens Njannja

Slutet på dalgången, strax ner mor fjällbjörkskog. (Med löptik i ekipaget då nyttjar man inte nacklinan
för att behålla lugnet)
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Vi tog ett sent lunchstopp vid stranden på
Dödholmen, jag skojar inte. Det heter så!
Nu var vi nere på skoterland så lederna
var markerade och eftermiddagens läger
gjorde vi vid en Udde på sjön Villdo.

fjäll, tidig morgon, knallhårda spår och
hundarna susade på som bara den! Vi
gjorde ett stopp vid kyrkan i Västerfjäll
och fortsatte sedan i riktning öster, mot
Parka längs kungsleden.

Femtedagen, det blev slutspurt hemåt!
Vi körde längs sjösystemen mot väster-

När vi kom till Parka så kunde vi konstatera att det går undan även med två
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Bolt njuter i solen
Bild: Paus vid kyrkan i Västerfjäll

grönlandshundar då man kör längs
skoterleder. Efter Parka vek vi av från
Kungsleden och tog sikte mot Skaite, här
var det fint sladdat skoterspår i lite trixig
terräng så hundarna bara ökade, man
blir ju förvånad över kraften som de tar
fram och bara levererar.
Väl vid Skaite/Peuraure så hade både jag
och Sofia börjat tänka tanken ”vi kör
hem” och när man väl gjort det då är
den svår att stoppa. Vi tog ett extra fika,
kollade av hundarna som fortfarande var
pigga och glada och sen körde vi de sista
18 km hem. Den sista dagen blev fem mil
lång men absolut inte den tyngsta, det
var nog vår andra dag som blev fyra mil
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med stigning på kalfjäll och blandade utmaningar.
Återigen har våra grönlandshundar levererat med glädje, kraft och uthållighet
och jag är innerligt tacksam att få arbeta
tillsammans med de finaste av turkompisar, grönlandshundar och Sofia 
Ut på tur, aldrig sur!
//Helen Söderström

Om tidningen är obeställbar eller
om adressaten begärt eftersändning
på grund av definitiv avflyttning,
vill vi ha tillbaka tidningen med
uppgift om den nya adressen. Till:

Posttidning B

POLARHUNDEN
Sara Mårtensson
Krondikesvägen 66 A
831 46 Östersund

När du väljer tält –
gör ett klokt val.

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

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

