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Konstigt år
Polarhunden brukar vara fullspäckat med inbjudan till olika träffar och utställningar. Nu, tyvärr, så kommer det meddelanden lite här och
var om allt som tyvärr får bli inställt på grund
av Covid -19. Att detta ens kunde hända, att vi
skulle bli så begränsade av ett litet virus, var för
mig omöjlig att ens tänka på. Men nu sitter vi här
och får göra det bästa av situationen.
Detta nummer innehåller även det sorgliga beskedet om bortgången av Hélène Ochterlony. En
oerhört omtyckt medlem som har varit väldig aktiv i SPHK och även i Polarhunden. Hélène har
suttit med i tidningskommiten i många år och vi
har haft otaliga mycket givande samtal om både
tidningen och annat gällande klubben. Jag, tillsammans med många andra, kommer att sakna
henne massor och mina tankar går till hennes familj. Ta hand om varandra och kom ihåg att be
om hjälp om ni behöver det. Vi är många som
finns här för Er!

Karina Andreasen
070-09 33 26
Syrentorpsvägen 20
837 32 Järpen
ordforande.am@sphk.se
Helén Söderström
0921-651 31
Hedsvedjevägen 30
076-14 65 131
961 44 Boden
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

Tryckfelsnisse var tyvärr i farten till förra numret och hade blandat ihop text och bilder hej-vilt.
Ber om ursäkt för det. I detta nummer finns alltså
bilderna MED tillhörande text till Amanda Wikners text ”Mitt första Polardistans”

Linda Almquist

//Mia

Utställningsekr.:
Anneli Jönsson
		

snotrollens@telia.com
013-583 73
kennel@deejasome.se
073-083 22 16

Är det så att du har tips och idéer om tidningens
framtid är du varm välkommen att höra av dig!
Ha det bra, njut av sommaren och ..
GLÖM INTE KAMERAN

Omslagsfoto:
Grönlandshundar. [Foto: M Hermans]

Angelika Edlund från Forsmo, Sollefteå testar dogscooter med Siberian
Huskys Sitka och Fruska.
[Foto: Erik Löfgren]
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LEDARSKALLET

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Mathea Andorsen, Luleå

Hej alla medlemmar!
Det har varit ett händelserikt år så här långt. Vi har ställts inför tråkiga och oväntade
besked när medlemmar gått bort. Medlemmar som varit hängivna medarbetare inom
SPHK’s verksamhet. Deras ideella insatser gjorde avtryck och de hade glimten i ögat
och var fyllda av humor.
Ovan på detta har vi det alla talar om idag - Covid-19. En epidemi som för en tid
förändrar våra levnadsvanor. Tävlingar och utställningar har ställts in. Det vi med
säkerhet känner till är det som redan har varit, hur framtiden utvecklas vet vi inte. För alla
verksamheter är detta en svår balansgång. Det gäller även SPHK, speciellt för de verksamheter som avvaktar ett lämpligt tillfälle att på ett säkert sätt kunna genomföra
sina årsmöten.
Vi svenskar är lyckligt lottade att obegränsat kunna vara ute i naturen och umgås
med våra älskade hundar. Vi kan promenera och träna fritt. Vi kan i skrivande stund
(den 13 maj) fortfarande göra turer på fjället med släde. Snart öppnar säsongen för
fjällvandringar, i söder kan vi utnyttja vandringsleder i vår närhet. Allt är möjligt bara
vi är medvetna om vikten av fysisk distansering.

Nedre Norra
Katarina Viklund, Vålådalen, Roine Eriksson, Gällö, Anna Ringnér, Lit,
Daniel Kjellén, Undersåker, Magnus Lundberg, Alnö, Roine Puiras, Söråker,
Désirée Schüller, Kristineberg, Anders Levén, Åre, Inga-Lill Vestman Knutsgård,
Linnéa Andersson, Skellefteå
Gävle Dala
Malin Sigås, Orsa, Hilde Pentenga, Orsa, Marika Engberg, Bergsjö,
Linda Hammarström, Sandviken
Mälardalen
Leila Pettersson, Stigtomta, Lina Sandberg, Lindesberg, Ola Nordqvist, Katrineholm,
Lars Nitare, Ingarö, Benny Wik, Sala, Levi Jönsson, Stockholm, Michael Persson, Åkersberga
Västra
Inga nya medlemmar
Södra
Annicka Karlsson, Klockrike, Samuel Gustafsson, Vaggeryd, Aida Stoica, Bjärnum

Glad sommar!
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK

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

Måndagen den 13 april nåddes vi av det lika chockerande som sorgliga beskedet
att vår vän Hélène Ouchterlony var död. Hélène var en av de första personer som
vi träffade inom SPHK någonstans runt 1980, ett möte som snabbt utvecklade sig
till en lång och nära vänskap.
Hélène har under alla de år vi känt henne varit aktiv inom SPHK och tagit stort
ansvar för verksamheten, antigen direkt genom att åta sig styrelseuppdrag inom
olika delar av SPHK, eller indirekt genom arbete i något projekt som har pågått.
Det finns många projekt som kan nämnas, men det är speciellt två större projekt
inom rasklubben för grönlandshund där Hélène har haft huvudansvaret, som vi
tycker belyser Hélènes personlighet. De projekt vi tänker på är RAS och det
raskompendium som rasklubben har. Arbetet med att ta fram dessa två dokument
är mycket arbetskrävande, både när det gäller att ta fram bakgrundsfakta och
att sedan sammanställa dessa på ett bra sätt - inte för omfattande med en massa
ovidkommande information och inte för kortfattat så att viktig information
faller bort. Just i detta arbete har Hélènes noggrannhet, uthållighet, tålamod och
beslutsamhet att fullgöra den uppgift som hon har åtagit sig, varit oumbärlig för
rasklubben. Denna typ av arbete får heller sällan den uppmärksamhet som den
förtjänar, men att synas och att få personlig uppmärksamhet var intet något som
Hélène strävade efter.
Vi skulle vilja lyfta fram ytterligare en egenskap hos Hélène och det var att alltid
kunna diskutera sakfrågor utan att döma personen som hon diskuterade med.
Otaliga är de möten inom rasklubben där diverse frågor har diskuterats och Hélène
har då alltid varit öppen för andras åsikter. Samtidigt har hon med stor uthållighet
argumenterat för sina åsikter med väl underbyggda argument, men aldrig, aldrig
försökt att förringa sin meningsmotståndare som person.
Det finns mycket, mycket mer att skriva om vår vän Hélène och för att vara ärliga,
när vi försöker att skriva dessa rader känner vi oss mycket otillräckliga. Hur skall vi
på några rader kunna beskriva en person som vi har känt och tyckt om i nästan 40
år, det går inte.
Vi känner idag djup sorg och saknad, men minnet av Hélène kommer för alltid
att var minnet av en öppen och vänlig person som också hade stor plats för andra
människor.
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Lennart Andersson &
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Till minne av

Hélène Ouchterlony

På kvällen den 13 april fick vi det oändligt sorgliga och chockande beskedet att
Hélène Ouchterlony hastigt hade avlidit.
Hélène var en för många känd grönlandshundsägare, inte för att familjen haft
många hundar samtidigt utan för det stora engagemang som Hélène med familj
har haft för grönlandshund, för SPHK och även för engagemang inom Mälardalen. Vid alla arrangemang där Hélène hade ett uppdrag så utfördes allt enligt
konstens alla regler och med finess.
Hélène var en otroligt engagerad föreningsmänniska, hon har haft många uppdrag inom SPHK både på olika styrelseposter men inte minst alla uppdrag som
kommer i ens väg då man är kunnig, kommunikativ och intresserad av att lära
nytt med stor uthållighet, så som Hélène var. Inom rasklubben så har hon gjort
ovärderliga insatser med både utformning och revidering av våra huvuddokument och alltid med ett fokus på att material ska komma rasen och medlemmarna till nytta. De diskussioner som vi haft tillsammans med Hélène inom rasklubben har alltid präglats av kunskap, erfarenhet, lyhördhet och en icke dömande
och en väldigt välkomnade ton. Hélènes erfarenhet av grönlandshund började
på 70-talets mitt och intresset för rasen falnade aldrig, och detta innebar också
intressanta och tydliga åsikter kring rasen grönlandshund men även frågor i stort
gällande polarhundar. Tonen kring Hélène var alltid diplomatisk och alla stunder med samtal kring grönlandshund kommer att fattas oss.

Vi är van att se Hélène i start och mål på våra meriteringar i Hamra, med full
koll på alla och med en uthållighet som få, oavsett bitande kyla eller t.o.m
regn. Hélène har tidigare både tävlat och meriterat deras hundar likaså maken
Frank, även de senaste åren har Ouchterlony funnits med i resultatlistorna men
nu har uppdraget gått vidare till sonen Fabian.
Héléne och Frank har öppnat sitt hem åt oss inom rasklubben, och detta innebär att vi har fått förmånen att ha våra arbetshelger hemma hos dom i ett par
år. Arbetshelgerna har förutom kvalificerat föreningsarbete med fullt fokus på
grönlandshund även gett oss så fina möjligheter att lära känna varandra ännu
bättre. Med Hélènes öppna famn har vi fått ta del av hennes fantastiska intresse
för trädgård, blommor, båtliv, matlagning och givetvis hennes fina familj med
barn, deras respektive och barnbarn. Helgerna hos Hélène var riktiga oaser för
oss, vi fick fylla på med energi för grönlandshundar, föreningsarbete och allt annat. Timmarna gick fort och de mysiga kvällarna som vi också fick dela med
Hélène och Frank på deras altan, alla insvepta i en egen filt, som hon hade
samlat i en fin korg så att alla kunde ta en favorit, de kvällarna, de ville ingen
av oss att de skulle ta slut.
Den stora sorg och saknad av Hélène som vi alla känner går inte att beskriva i
ord men vi kommer att minnas hennes värme, och goda person för alltid.
Helen, Sofia, Reine, Carina, Boel och Karin
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Intervju med Juhani Ahokas Löfgren

Juhani Ahokas Löfgren är 18 år och bor
i Resele utanför Sollefteå. Han berättar
att han kör släde och barmark med de
siberian huskies de har i familjen. Han
berättar vidare att det var när han fick
testa på och köra spannet själv under en
turisttur hos CAMAS för ungefär fem år
sedan som han blev fast i sporten direkt.
Väl medföljande på en tävling fick han fin
kontakt med gamla siberian huskyn Dante som senare den våren flyttade hem till
Juhani med familj. Familjen hade då bara
en Collie som sällskapshund så Dante
blev startskottet för Juhani och hela hans
familj med polarhundar och Juhani drabbades av den berömda ”polarhundssjukan”. På bara några år har antalet vuxit
så att man nu har sex siberian huskies på
gården (plus den gamle collien).
Juhani tävlar i både barmark med cykel
och dogscooter och slädhundsstil 2-spann
och även 4-spann samt att han fått testa
6-spann på Vindelälvsdraget. Bästa minnet pratar Juhani varmt om BarmarksSM i Gävle 2019, då hundarna gick jättebra och en av dem gick alla fyra dagar
utan att bli nämnvärt trött. Utöver tävlandet med siberian husky jobbar han
lite med lydnadsträning. Han har planer
för att använda hund för jakt i framtiden. Kan bli intressant och se om Juhani
lyckas med jakt med polarhundar!
Drag med polarhundar menar Juhani,
handlar om att hundarna har något bakom
pannbenet annat än att bara springa.
Det är hundar som tänker, ibland lite för
mycket men kan stanna om det är något
som blir fel istället för att bara köra på
oavsett vad som händer bakom.
”Det är också en trygghet att veta att
man kan lita på de i olika situationer”,
säger Juhani.

Juhani har hållit på med siberian husky
i närmare fem år och hans bästa tips till
nybörjare är att fixa kontakter och ta
hjälp av dem. Vad tycker du man ska
tänka på när man väljer hund? Vad du
trivs med och vad du vill göra med hunden du ska välja?
Skribent Camilla Eklund Engvall
Polarhunden 3/2020
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Efterlysning av bilder!
Svenska kennelklubbens Domarkommitté har beviljat SPHK att anordna nästa
exteriördomarkonferens i oktober 2022.
Det kan tyckas att det är långt till dess,
men med det förarbete som alltid krävs
inför en domarkonferens går tiden vansinnigt fort!

www.sphk.se/sodra

SPHK ska göra nya raskompendier för
alla fyra raser, och det är där som dina fotoskatter kan komma till väl användning.

Ordförande

Vad jag efterlyser är följande motiv:

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

•
•
•
•
•
•

Helbild i stående från sidan/framifrån och bakifrån
Bilder på hundar i rörelse
Huvudbilder där man ser öronställning och ögonform
Bilder på bra tassar (även själva
trampdynan)
Spannbilder/pulkabilder
Bilder som visar de polara egenskaperna

Jag har fått det övergripande ansvaret
att jobba med klubbens domarkompendium, och arbetet börjar NU med att
försöka skapa ett bildarkiv. Med denna
efterlysning hoppas jag att det skickas in
många bilder. Självklart är din hund den
bästa, men du får inte bli ledsen om din
bild inte kommer med i kompendiet!
Tänk på följande:
• Bilden skickas digitalt
• Bilden ska vara högupplöst (300 dpi)
• Det ska vara en färgbild
• I och med att du skickar in bilden
har du godkänt att den får användas
av klubben i kommande domarkompendium. Namn på fotografer kommer inte att nämnas.
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Ankie Laúrsen, 070-855 89 12
ordforande.s@sphk.se

Vice Ordförande/Sekreterare

Lennart Andersson med grönlandshund vid SPHK’s
domarkonferens i Storvallen 2002. [Foto: Annica
Uppström}

Kassör

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

Ledamöter

Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com

Bilder skickas till:
annicauppstrom@gmail.com
senast 1 augusti 2020
På klubbens vägnar vill jag tacka dig för
att du vill hjälpa till att bidra till ett bra
kompendium som under flera år ska användas som ledstjärna av domarkåren!
Stort tack på förhand!
Annica Uppström

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

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

Aktivitetskommité/Ungdom

Cecilia Almén (sammank)
Birgitta Jöneros
Niklas Strumbecker-Ungdomsansvarig

Utställningskommitté

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

Tävlingskommitté

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

Valberedning

Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
Marcus Christensen

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör/Ledamot

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

Ledamot

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

Ledamot

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

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

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson, Bräcke
070-650 52 13

Revisorer

Jan Olof Nordlöf
Frits Bakker

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen
Lotta Eriksson

Valberedning

Anne Rosander (sammankallande)
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Funderingar över SPHK’s framtid och
organisationsstruktur
Jag har alltid varit positiv till medlemskapet
i SDSF och att det är viktigt för Polarhundklubben att vara representerad i draghundsportförbundet. Jag har tyckt att det
varit viktigt med en enad draghundssport.
Jag har ansett att det finns en plats för
”sport” hos polarhundarna då tävlingsmomentet alltid har funnits med i avelsutvärderingen. Men sett till utvecklingen det senaste
året med ett enormt fokus på barmark,
minimalt på bredd, ungdoms- och renrasverksamhet så börjar jag tveka. För att citera en känd företagsledare ”vad f-n får vi för
pengarna”? Förbundet tjänar väldigt mycket
pengar på oss med polarhundar, inte minst
genom de många medaljer som tas i RNBklass och ger 10 000 kr per medalj till förbundet samt det stora antalet medlemmar
i SPHK som också ger inkomst från RF.

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

Nikki Ek, 070-273 19 56

Kassör

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

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

Suppleanter
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

Titta va mycket Snö! Tior, Volki och Ego i Stensdalen vårvintern
2020. [Foto: Petter Hillborg.]

Krister Mattsson

Vi måste tyvärr meddela att utställningen den 29 augusti är inställd p.g.a. Covid-19. Årsmötet blir dock
av men kommer att bli i Gävleområdet. Mer info
kommer på hemsidan. // styrelsen

När SDSF väljer att ta upp disciplinärendet mot SPHK GD och inte avslå det som
ej relevant (eftersom GD inte var arrangör) så gör man ett aktivt val. Man gör valet att INTE längre försöka vara en SAMLAD punkt för all draghundsverksamhet.
Förbundet har inte ensamrätt på ordet
tävling eller på arrangemang med draghundar men på något vis så tror många
att det är så. Personen som anmälde GD
tror att SDSF har ensamrätt men tror inte
de rättat hans felaktiga uppfattning.
Det borde vara i förbundet (i synnerhet
riksidrottsförbundets) intresse att vara informationskällan för all draghundssport.
Alltså även rasklubbarnas arrangemang.
Hemsidans tävlingskalender är en naturlig
samlingsplats och reklam utåt för denna
sports stora bredd. Egentligen borde alla
rasklubbars arrangemang kunna finnas där
precis som träningsträffar och klubbrace.
Kanske i olika färg beroende på status?
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Med den fällande domen mot SPHK GD
så försvann dock allt incitament till att
någon-sin bli en samlad punkt för draghundsverksamhet. Det är fullständigt uppenbart att Sveriges största rasklubb för
en draghundsras inte är välkommen. Indirekt betyder detta att SPHK inte heller
är välkomna. Kalendern användes inte av
Koppångsmeriten för varken administration eller tidtagning utan enkom under
ett par dagar för en hänvisning till annan
hemsida eftersom det kom snabba beslut
och förändringar. I Coronatider har det
på alla samhällsnivåer visat sig fördelaktigt att kunna ta snabba och smidiga
beslut… Draghundsportförbundets kalender var fram till mars 2020 en naturlig källa för information. För övrigt gör
SDSF flitigt reklam för Vindelälvsdraget
som inte ens är medlemmar i SDSF samt
gett de arrangemangsbidrag. Det kan även
tilläggas att GD inte var den enda arrangören som inte uppdaterade sin sida på
förbundets kalender tillräckligt snabbt
men bara GD fick kritik. Svälja kameler
och sila mygg.
SPHK bör allvarligt fundera på om vi
överhuvudtaget ska vara medlemmar
i SDSF. Om vi ska fortsätta vara det så
kan en idé vara att lägga ner alla distrikt
men ha en distriktförening kvar enkom
för licenshantering och åtkomst till tävlingskalendern som skulle kunna visa alla
våra många arrangemang. Det kan vara
en idé att ta bort kravet på SDSF-licens
och eventuellt grönt kort i de kommande meriteringsreglerna. Står det med så
binder vi oss till förbundets nycker och
regler.
Oavsett vilket så är det en viktig framtidsfråga att tas med på årsmötet i höst.
Malin Sundin Grindal
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Att försöka arrangera en meritering
Distriktet har lång erfarenhet av arrangemang men aldrig har väl det varit så
komplicerat och ifrågasatt som denna underliga vinter! Ett flertal tävlingar och
meriteringar hade under vintern blivit inställda p.g.a. snöbrist medan det på
Koppången som alltid var finfina förhållanden. När även Nornäs ställdes in kom
tanken om att fråga raslubben för siberian husky om att arrangera en snöträff
med meritering på Koppången ihop. De andra rasklubbarna hade redan haft eller
planerade egna meriteringar i närområdet så det var naturligt att vända sig till den
ras som drabbats hårdast av inställda arrangemang. Det blev snabba beslut och
inbjudan lades ut omgående för att komma inom 4-veckorsgränsen. Koppången
har liten parkering men ”Samojederna” hade haft sin vinterträff där i februari
och fått plats tack vare utbyggnaden i höstas. Banorna var redan preparerade och
klara så förberedelserna var mest pappersarbete. Vädret och underlaget var perfekt.
Allt var upplagt för en härlig helg med hundkörning. Men så kom Corona och ett
draghundsportförbund som sväljer kameler och silar mygg. Det togs beslut om att all
draghundsverksamhet skulle ställas in trots att riksidrottsförbundet lämnade öppet
för arrangemang. I synnerhet utomhus och med restriktioner. Vilket såklart ändå
var planerat för Koppången. Draghundfolk är även synnerligen kompetenta när det
kommer till smittskydd och att hålla avstånd. Men konsekvensen blev att Sveriges i
särklass största draghundsevenmang med deltagare från många länder fick arrangeras
(Vindelälvsdraget) men inte en liten rasträff på Koppången. I alla fall inte med Gävle
Dala som arrangör eftersom klubben är medlem i SDSF.

att uppdatera webben gå före jobb, familj och hundträning (ironi). För att göra
en tragisk, lång och komplicerad historia kort så blev SPHK Gävle Dala fällda av
SDSF’s disciplinnämnd för just detta. Det var det enda draghundsportförbundet
kunde anmärka på. Att vi lät texten ”rasklubben arrangerar meritering, se hemsida
för mer info” stå kvar i några dagar för länge. Även SKK fick känna på krafterna
mot oss och fredag kring lunchtid då flera förare redan hunnit många mil på sin väg
mot Koppången kom så infon från SKK att all verksamhet ställs in med omedelbar
verkan. Det blev med andra ord ännu mer jobb med att snabbt som attan få tag på alla
långväga anmälda och stoppa dem. Detta beslut borde ha gällt från måndag och inte fredag
då rimligtvis flera rasklubbsarrangemang redan var igång. Men det är bara att konstatera
att det helt enkelt inte var meningen att det skulle bli några fler meriteringar för siberian
husky denna säsong. Men ett stort tack till rasklubben för gott samarbete!
Malin Sundin Grindal. Ansvarig för Koppångsmeriten tillika luttrad arrangör

Efter diskussion med SKK så bestämdes det att meriteringen skulle köras ändå men
med rasklubben som arrangör. Detta då det i inbjudan och all korrespondens varit
benämnt som just meriteringstillfälle. Meritering hör förstås till SKK eftersom det är
där vi har vår kynologiska hemvist. Alla inblandade var mycket lösningsorienterade
och en ny inbjudan lades ut och efter det tillkom mer än halva det tilltänkta startfältet.
Många ville komma och äntligen få köra på snö! Det är nu det tragiska börjar… En
person (som inte har något med SPHK att göra) blir så upprörd över att GD inte
uppdaterat informationen på draghundsport.se tävlingskalender tillräckligt snabbt
och anmäler klubben till disciplinnämnden i SDSF och Riksidrottsförbundet! Så det
är alltså här vår kära ”sport” hamnat. Missunnsamhet och påhopp.
För mig som varit med i draghundssporten sedan starten är detta beklämmande då
en av huvudpunkterna till att förbundet en gång bildades var för att underlätta för
alla som var intresserade av draghundar att träffas och tävla i draghundssport. Utan större
pekpinnar och restriktioner. Underförstått en motreaktion mot Brukshundsklubben
med sina många stelbenta regler och restriktioner om renrasighet m.m.
Vi arrangörer är människor som dedikerar en mycket stor del av vår fritid på att
ordna saker åt andra ideellt. Jag som ansvarar för inloggningen i tävlingskalendern
har ett extremt späckat schema men ”självklart” så ska sådana väsentligheter som
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Sekreterare
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073 – 533 81 60
Åvinge Kvarn 11,
147 91 Grödinge
Sekreterare.m@sphk.se
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Helene Werner,
070-412 06 83
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gmail.se

Gun Andersson,
070 – 726 61 84
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Ledamot

Tomas Dal
Susanne Dal

Mikael Olander,
070 – 831 04 92
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Revisorer

Revisorssuppleanter
Helene Ochterlony
Frank Ochterlony
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Göran Anderson,
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www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Bild från Ljusvattutjärns Kennel, Nybygget/Storuman.
Yngsta grabben kör sin andra vinter som Musher, Emil Sahlman
9år. Hundarna är från vänster sett: Lapicum Mr Crowley ”Ozzy”,
Kari Trestakk’s Svimle & Lapicum Call Of The Wild ”Arax”.
[Foto: Annica Sahlman]
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Anna Westerlund
Annawesterlund8@gmail.com

Revisor

Frank Ochterlony

Valberedning

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

18

Polarhunden 3/2020

Hej!
Det blev en konstig vår men vi i övre Norra hann
ha vår årsmöte och en fjällträff innan Coronaläget
stannade av det mesta. I skrivande stund vet vi att
utställningen i juli är inställd men vi i styrelsen ska
ha en arbetssöndag för att planera hösten 2020 och
våren 2021, vi hoppas att vi får till en bra planering.
Nyttja naturen och sommaren så hörs vi till hösten.
Ha det gott hälsar styrelsen!

Mitt första Polardistans
Säsongen började verkligen dåligt. En regnig och relativt varm höst, men
träningen gick att genomföra på sena kvällar och tidiga mornar, och sen
helt plötsligt kom den där drömlikt kalla morgonen när solen ändå värmer kinderna utan att bli för varm för hundarna. Hösten är ju trots allt
magisk när den väl är sådär färgglatt vacker i gul, brun, guld, orange,
mörkröd och grön, i strålande sol och krispig kyla. De dagarna är sällsynta, men verkligen underbara om man lyckas fånga dem.

Sedan kom november, och som tidigare
Kirunabo tänkte man att ”äntligen kommer vintern!” Nu bor vi i Mellersta Jämtland, och här kom minsann inte vintern i
november. Sen går väl den här vintern till
historian med sitt märkliga väder, men
för vår del var den verkligen bedrövlig.
Regn och plusgrader på dagen med minusgrader på natten som bildade extrem
halka. När snön väl kom och vi kunde
damma av släden så hann vi köra ett varv
innan det blev varmt och kallt, varmt

och kallt. Snön försvann och all is kom
tillbaka. Såhär höll vi på till slutet på januari och jag blev otroligt stressad under
den här tiden, eller mest nervös kanske
är den riktiga sanningen. Vi skulle ju
för första gången tävla medeldistans om
några veckor och säsongen kom aldrig
riktigt igång på grund av halkan, stressen
var mig upp i halsgropen. Skulle jag få
tillräckligt många mil i tassarna på hundarna till tävlingssäsongen?
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Vildmarksracet blev inställt, Grönlandshundsmeriten blev flyttad. Snöns frånvaro
lyste med isgator och halvfrusna sjöar.
Första tävlingen blev malamuteklubbens
meritering. Här hände något som förändrade min plan för säsongen helt! Okej, jag
kan ju faktiskt erkänna att jag liiite aningens föll för grupptrycket när det var några
stycken på plats som sa åt mig att köra
Polardistans. Det fanns knappt i mina
tankar innan den här helgen. För mig kändes det som att vi är alldeles för långt ifrån
den tävlingen, både träningsmässigt och
kunskapsmässigt. Men där och då väcktes
en tanke, en tanke som dem kommande
dagarna blev mer och mer som en dröm
som kanske var möjlig att genomföra.
Men efter några veckor satt vi ändå där
i bilen, efter några sista-minutenstopp
i Östersund för att inhandla det sista
på den obligatoriska utrustnings-listan.
Vi bosatte oss i stugan en natt innan vi
åkte ner till Särna Camping, där vi i ett
tungt snöfall med dålig sikt skickade iväg
PD300 B-spannen. Snön fortsatte falla i
samma tempo som min nervositet stegvist
ökade, för nu blev det dags att gå upp i
sekretariatet och visa vaccinationsintyg,
ta emot nummerlapp och all annan viktig
information som man måste veta inför de
kommande dagarna. Herregud, är hundarna ens vaccinerade? Är alla verkligen
i rätt ålder? Har jag ens med mig rätt pass
och stamtavlor? Även fast man har gått
igenom checklistan 100 gånger innan man
reste hemifrån så blir man så ruskigt osäker på sig själv när man är där på plats.
När allt väl är klart, betalt och godkänt
så återstår veterinärkontroll och sen ska
ju såklart domarn Freddie dubbelkolla
den utrustning jag sista-sekunden köpte
igår. På kvällen var det förarmöte med
bangenomgång och sedan löd ungefär två
timmars nervös sömn. Vi fick reda på att
starten skjuts på grund av vädret. Herrejösses, för några veckor sedan så hade vi
för lite snö för att tävla, och nu står vi här
med för mycket snö för att kunna tävla?
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Ytterligare ett dygn går och på torsdagsmorgonen kl 8 skulle starten gå, på något vis hade den mesta nervositeten lagt
sig vid det här laget. Vid 4.30 steg vi upp
för att mata och vätska upp hundarna,
rasta dem, tvinga i sig själv ett kokt ägg
och se till att gå på dass i lugn och ro
medan chansen fanns. Sedan körde vi ner
till startområdet, lastade av släden och
fyllde den med all utrustning. Gissa om
jag hade EN gång testat att packa släden
med all utrustning plus mat? Men med
någon så nära halv ordning så fick jag till
slut ihop allt i släden och hundarna selades på. Med hjälp av en skoter från dessa
underbara funktionärer så tog vi oss
tryggt och kontrollerat ner till starten.
Freddie vinkade in oss till vår start-stolpe
och där stod vi i ungefär 10 minuter uppradade bredvid alla andra spannen som
säkert var lika spänd som mig inför de
kommande sekunderna innan startflaggorna sänktes och klockan blev 08:00.
Vi kom iväg, och efter några omkörningar höll vi ledningen. Efter ungefär 10
minuter var det verkligen som att stå på
vilken tur som helst. Alla nerver och all
spändhet var som bortblåst. Jag kunde
andas ut och från och med den här stunden bestämde jag mig för att ”härifrån
ska vi bara njuta”.
Efter ungefär 3,5 timmar blir vi omkörda
av första huskyspannet, Malin Sundin
Grindal som kört typ 30 km på 50 minuter och jag hade gjort det på 3,5 timme.
Galna sibbar! Med grönlandshundar och
malamuter hinner en i alla fall njuta av
miljön och dessutom får vi mer tur för
pengarna, förstår inte hur man kan tänka
att en annan ras ens är att fundera på?
Och sen kom dem ju likt ett rinnande
vatten förbi oss, nästan alla 12-spannen.
Timmarna bara sprang iväg och helt
plötsligt var vi på fjället. Här blev jag helt
starstrucked! Vilken miljö! Nu förstår jag
varför folk gör det här år efter år. Helt
Polarhunden 3/2020

21

makalöst så vackert det var där uppe!
Sista kilometern till checkpoint galopperade hundarna, vilken energi dom hade!
På plats blev vi tilldelade en halmbal och
en stolpe för att spendera våra 4 timmars obligatoriska vila. Veterinärerna
berömde återigen hur trevliga hundar vi
hade och hur fina dem var, vilken ära det
kändes att få dem utlåtandena av så pass
erfarna människor. Hundarna fick mat
och sedan somnade dem ganska omedelbums, trots att det kom nya spann och
det skälldes runtom dem. Så otroligt stolt
jag var över dem i den här stunden. Jag
la mig ner och vilade hos dem en stund,
men sedan var det ju också min tur att
äta något, och så passade jag även på att
springa iväg och kissa ute i skogen. Det
där måste ju på riktigt vara ett jobbigt
moment för långdistansens kvinnliga förare.
Efter 4 timmar for vi iväg igen, och det
måste ha varit våra snabbaste 15 kilometer någonsin. Mamma sa efteråt att GPSen sa 11 km/h, men det kändes så mycket
snabbare än så! Undra om det berodde på
att man var så sjukt trött så att det kändes
som att det gick fortare än vad det gjorde?
Upp på fjället igen, och här började jag
verkligen få det tufft med sömnen. Jag
stannade för snacksa hundarna och dem
vilade en stund medan jag käkade en
Twix och njöt i skenet av fullmånen, och
sen fortsatte nattens tur över fjället. Några sibbespann körde förbi oss här, och vi
var nog alla trötta för det var ingen som
sa något mer än hej eller tack till varandra.
När vi kom till korsningen där vi tidigare
svängt höger ner till checkpoint, skulle
vi rakt fram den här gången. Första kilometern efter korsningen gick det som
på rälls, men efter var det som att vi alla
gick in i väggen. Hundarna trodde jag
skojade med dem, jag trodde att Polardistans skojade med mig. Jag funderade
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på vad fan jag håller på med. Jag ville
bara sova. Hundarna ville bara sova. Vi
stannade och vilade ett tag, eller ärligare
sagt: hundarna stannade.
Kommande 3 mil var de värsta jag någonsin varit med om. Jag fick uppleva
alla känslor på så otroligt kort tid. Sömnbristen spelade ett spratt med mig och jag
var ledsen, glad, arg, pigg, trött, fundersam, skräckslagen, förvånad, rädd, osäker, skakig, tacksam, euforisk över vart
jag var, lycklig. Men jag kände mig helt
värdelös som hundförare och hundägare och jag ville inte fortsätta. Jag ville
bara ge upp. Min fantastiska sambo som
varit lika mycket vaken och sömnlös
som mig, fast hemma i stugan med tollarna, pushade mig att fortsätta. ”Men
låt dem bara vila! Ta det lugnt, vila du
också. Det är ingen stress över huvud taget, du har fram till 16:00 på dig att ta
dig till mål.” Sånt där som egentligen är
otroligt logiskt att tänka, men den egna
hjärnan hade ju gått och lagt sig, så jag
behövde få tänka genom Oskar. Tack
vare hans ekande ord i mitt huvud och
hans goda råd så kom vi till slut till mål.
Jag tror att under dessa morgontimmar
har alla hundar i spannet bytt position,
Nuolja som aldrig har gått i led fick gå
där framme en stund, för det var ingen
annan som ville. Man blir så maktlös,
och man inser verkligen hur skör man är
när man inte tränat upp fler ledarhundar
än 2. Duolba & Vieran behövde vila från
sitt enorma ansvar, dem var för trötta för
att tänka, dem ville bara ligga och sova
eller gå bakom någon annan som kunde
bestämma och visa vägen. Men det var ju
ingen annan som kunde visa vägen utan
dem två där framme. Därav alla förflyttningar mellan hundarna, alla fick testa
allt. Det som till sist räddade oss var att
peta fram den alltid glada men inte alltid
så smarta Singi, tillsammans med Duolba, han som står för allas vår storhet.
Tack vare hennes glädje fick han en gnisPolarhunden 3/2020
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ta i sina ögon, och tillsammans så sprang
dem efter Rasmus Helbo sista kilometern
över sjön och upp till målgången. Jag
kunde inte hålla tillbaka mina känslor
när vi väl kommit till mål, tårarna bara
rann. Alla känslor i min kropp bara
släppte. Lättnaden, tröttheten, kontrollen, ansvaret, glädjen.
Vi klarade det. Vår första Polardistans
och Vår första medeldistanstävling. 185
känslofyllda kilometer. Men nu såhär
en vecka efteråt är allt jag känner tacksamhet, tacksamhet till organisationen
bakom Polardistans, tacksam till min familj, till min sambo, till mina hundar, till

folk runtomkring. Tack till alla som gjort
detta möjligt, inte bara för mig, utan för
alla som får vara med om det fantastiska
Polardistans. Jag hoppas att jag får äran
att vara med fler gånger.
Och som några avslutande ord vill jag
hälsa till dig Marie. Jag tänkte på dig
flera gånger under vår tur, jag grät med
dig där ute i nattens tystnad. Sov för alltid gott Leif, möt dina kära två- och fyrbenta där uppe i himlen. Jag är säker på
att alla, inklusive min pappa, tagit emot
dig med varma famnar.
Amanda Vikner

Pinta njuter i solen. Gillar snön lika mycket som att sola.

Virtuell draghundsaktivitet i Coronas spår
I dessa “Coronatider” är det viktigt att vi följer råd och rekommendationer att inte träffas, men det är samtidigt viktigt att vi är ute i friska luften
och rör på oss och tränar med våra hundar. Därför har draghundföreningen Lag 42 Team Sollefteå lanserat draghundaktiviteten Dog Lovers
Against Corona.
Vi kallade det för Dog Lovers Against
Corona under mottot ”vi tränar tillsammans utan att träffas,” berättar initiativtagaren och tävlingsledaren Erik Löfgren
från Sollefteåklubben Lag 42. Arrangemanget genomfördes lördagen den 30
maj, samma helg som Lag 42 Team Sollefteå normalt skulle ha genomfört draghundstävlingen på barmark Sollefteå
Summer Race på Resele elljusspår.

uppgifter om tid, plats och namn till Lag
42 eller gör ett inlägg på Dog Lovers
Against Coronas facebooksida.

Konceptet var att man fick springa/gå,
cykla, köra kickbike eller vagn med sina
hundar på en sträcka på cirka 3 km på
hemmaplan. Sedan fick man mejla in

Evenemanget började marknadsföras i
sociala medier under påskhelgen och fick
snabbt en stor spridning. Ja, redan i mitten av maj vi fått in över 8000 intresseanmälningar. Det märks att det finns ett
uppdämt behov av draghundsaktiviteter
runt om i landet nu när all ordinarie tävlingsverksamhet under vår- och sommarsäsongen är inställd.

Draghundföreningen Lag 42 Team Sollefteå tog
i våras initiativ till den virtuella draghundtävlingen ”Dog Lovers Against Corona.” På bilden
initiativtagaren Erik Löfgren med två siberian
huskies.
[Foto: Juhani Ahokas Löfgren]

Det är ju viktigt att vi fortsätter att röra
på oss, vara ute i naturen och träna med
våra hundar. Tillsammans ska vi stötta
samhället i kampen mot Corona och vi
gör det genom att göra saker tillsammans
utan att träffas, säger Erik.

Sollefteåinitiativet ”Dog Lovers Against
Corona” har fått stor nationell uppmärksamhet, bland annat av Svenska Draghundsportförbundet. Aktiviteten var
helt kostnadsfri. Däremot är det många
hundföretag som har det kämpigt ekonomiskt just nu på grund av Corona. Därför uppmanade vi deltagarna att skänka
en valfri ”deltagaravgift” till något hundföretag i sin närhet
Erik Löfgren

Fotnot: Polarhunden hade manusstopp innan aktiviteten genomfördes den 30 maj varför vi här inte
kan redovisa hur många som deltog.
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Nedslag i Grönlands historia
Av Louis Liljedahl
Grönland är fascinerande. Att ön är nästan helt täckt av en inlandsis vet
väl alla, liksom att inuiterna där jagar säl och kör hundspann. Men att
Grönland en gång i tiden övergavs av människor och var folktomt i många
hundra år kanske inte är så allmänt bekant. Genom historien har det vandrat in folk i olika omgångar till Grönland, som efterhand har försvunnit
från ön. Nuvarande ursprungsbefolkning i Grönland har anor ungefär 800
år tillbaka på ön, vilket då även gäller den hund som vi idag kallar grönlandshund.
Idag hör vi genom media att inuiter är
oroade över det varmare klimatet och
dess konsekvenser för dem. Det är inget
nytt, för klimatet förändras ju ständigt
och tidigare arktiska folk har också fått
känna på klimatväxlingar. Med sådana
följer en mängd andra faktorer som påverkar naturfolk. Gamla växter försvinner och nya tillkommer, vilket i sin tur
har inverkan bl.a. på människans bytesdjur i området. En del nya djur tillkommer, andra försvinner. Några kulturer
har klarat av att anpassa sig till förändringar i sin omgivning under längre tider,
medan andra inte har gjort det. Den här
artikeln gör några nedslag i Grönlands
historia och belyser några olika epoker
för att ge en liten inblick i öns öde genom
tiderna.
Terminologi och hundförekomst
De allra tidigaste människorna som kom
över Berings sund till den nya världen i
den sista stora invandringsvågen av folk
benämner man Paleo-eskimåer, och de
levde för mellan ca. 4 500 och 700 år sedan. De hade ytterst få hundar med sig,
och några av dessa folk hade inga hundar alls. Neo-eskimåerna, som kom sist,
innefattar dels Birnik- respektive Thulefoket, vilka kom från Sibirien till Alaska
för ca. 2000 år sedan, och dels dagens
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inuiter och eskimåer, och dessa senaste
invandrare hade hundar med sig. Inuiter
kallas urinvånarna idag utom de som befolkar Alaska, som benämner sig själva
eskimåer.
Kulturepokerna
4 500-3 900 år sedan (Bild 1) - Under
denna tid befolkades ön av två olika
folk, Indepedence-folket, som höll till vid
norra och nordvästra kusten av Grönland, och Saqqaq-människorna, som befolkade resten av öns kust. Man anser att
Independence-folket härstammar från en
Bild 1

Alaska-kultur som kallas Denbig. De tros
först ha kommit i en pionjärfas, som följdes av sporadiska besök fram till för ca.
3 600-3 400 år sedan. Saqqaq-folkets ursprung är ännu okänt men de tros också
ha kommit med den första migrationsvågen av eskimåfolk från väst. De tog sig
över Kanadas och Grönlands Högarktis
för att sedan ta kusten från nordöstra
ända till nordvästra delen av ön i besittning. Saqqaq-folket besökte även Ellsmere Island för mellan 4 500 och 3 400 år
sedan. Människor tillhörande kulturen
Pre-Dorset befann sig på öarna i nuvarande Nunavut (Kanada), men spår efter dem har även hittats i Grönland från
denna tid. Inga fynd av hund har gjorts i
Grönland från den här perioden.
3 900-2 800 år sedan (Bild 2) - Nu hade
Independence-folket försvunnet och ersatts av människor från kulturen PreDorset. Dessa människor befolkade stora
delar av arktiska Kanada medan Saqqaqfolket fortfarande fanns längs Grönlands
kuster utom allra längst upp i norr. Några få rester av hund har hittats i Grönland från denna period, vilka är de äldsta

hundfynden från västra halvklotets Arktis. Fynden, är som sagt få, och är mellan
2 925 och 3 975 år gamla. Dessa hundar
tillhörde Saqqaq-folket och är inte närmare besläktade med nutida polarhundar.
2 800-2 400 år sedan (Bild 3) - Nu hade
grupper av människor tillhörande Tidig
Dorset etablerat sig på de områden som
Saqqaq-kulturens folk tidigare hade befolkat. Men det var korta vistelser, kanske bara en säsong eller två, som detta
folk befann sig i Grönlands högarktis.
Kvar av Saqqaq-folket fanns nu bara en
spillra i Sydvästgrönland. Inga fynd av
hund har gjorts i Grönland från denna
period.
Bild 3

Bild 2

2 400-1 900 år sedan (Bild 4) - Avfolkandet av Högarktis i Grönland fortsatte och
en annan Dorset-grupp av människor har
nu tagit över de områden som tidigare
var Saqqaq-kulturens områden, framför
allt den östra, sydliga och västra kusten
av ön. Inga fynd av hund har gjorts i
Grönland från denna period.
Polarhunden 3/2020
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1 300-700 år sedan (Bild 6) – Nu expanderade Sen-Dorset-kulturen in i den obebodda högarktiska delen av ön ganska
snabbt. Men 90% av Grönland förblev
obebott i ytterligare tre till fyra århundraden tills de två nordiska bosättningarna etablerades i sydvästra och sydligaste
Grönland. Man har funnit bevis för att
nordmännen har varit i kontakt med folk
av Sen Dorset-kultur. Inga fynd av hund
har gjorts i Grönland från denna period.

Bild 7

Bild 4

1 900-1 300 år sedan (Bild 5) – Från den här
tiden hittar man inga rester av människor
eller deras aktiviteter i Grönland. Följaktligen har inte heller några hundfynd
gjorts från denna period. Forskarna drar
då slutsatsen att människan i detta skede
hade övergivit alla boplatser på ön. Hela
Grönland var således folktomt under
dessa sex århundranden. Under samma
tid levde Mellan-Dorset-folk i det arktiska Kanada och Nunavut.
Bild 5

Bild 6

800/600 till historisk tid (Bild 7) – Den
östligaste grenen av Thule-kulturens expansion från Alaska nådde Grönland för
ca. 800 år sedan. Den första Grönlandsvågen av Thule-människor tog först västra
ön i besittning, och några århundranden senare flyttade familjegrupper även
till norra Nordöstgrönland. På de flesta
fyndplatser från från denna tid har man
funnit rester av hund. Thule-folket hade
således ordentligt med hundar jämfört
med tidigare eskimåfolk, som i princip
sakande hundar.
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Sammanfattning av kulturepokernas utbredning i tid. – Liksom i Nunavut och
övriga Kanadas Högarktis, karaktäriseras
Grönlands historia av diskontinuitet av
bosättningar. Regionalt övergav man bosättningar som sedan återtogs. Hela ön var
som sagt t.o.m. helt övergiven i århundranden. Grönlands kulturhistoria är starkt
sammanlänkad med Kanadas. Endast två
migrationer resulterade i total mänsklig
kolonisering under begränsad tid, nämligen för 4 500 och 2 900/2 800 år sedan.
Hundfynd förekommer rikligt i lämningar
från Thule-kulturen medan rester av hund
från tidigare eskimåfolk på ön i princip
saknas utom från de allra tidigaste invandrarna, Saqqaq-folket.
Exempel på två bosättningar i sen historisk tid
Under det förra milleniet inträdde två viktiga klimathändelser i regionen, nämligen
den tidiga medeltida värmeperioden och
den därefter kommande Lilla Istiden.
Nordisk bosättning - Under den medeltida
värmeperioden var medeltemperaturen
på jorden ungefär samma som idag eller

möjligen någon grad varmare, och det var
under denna period i slutet av 900-talet,
som det blev möjligt för vikingarna att bosätta sig på ön. Då fanns det träd och gräs
i Grönland. Man beräknar att det i de två
nordiska kolonierna totalt bodde ca. 5 000
personer på 600 gårdar. Som parantes kan
nämnas att nordborna i Grönland i princip hade monopol på elfenbenshandeln i
Europa under medeltiden. Under 1300-talet minskade befolkningen markant och
efterhand blev klimatet allt kallare och de
sista vikingbebyggarna försvann för alltid
i början av 1400-talet. Att de hade hundar
med sig är inte belagt med fynd, men troligtvis hade de det.
Inuitbosättning - I Högarktis är klimatet
hårt och miljön svår att överleva i, och det
gäller inte bara för människor. Växtligheten är relativt sparsam och koncentrerad
till bara några få s.k. ’hot spots.’ Paleoeskimåer och senare även Thule-eskimåer
passerade Grönlands Högarktis för att sedan ta sig söderut längs den östra kusten.
Där finns det flera öar, bl.a. Hvalros Ø
och Clavering Ø, där man har grävt fram
en bosättning av betydande mått från
1300- och 1400-talet. Människorna där
levde framför allt på migrerande marina
däggdjur, såsom grönlandsval, säl och valross. Man jagade även landdäggdjur, varav vildren var den viktigaste födokällan
av dessa.
Visserligen var jakten på vikare (ringsäl)
vid dess andningshål ute på isen en viktig
vintersysselsättning, men under den absolut kallaste perioden med svåra väderförhållanden, var det helt nödvändigt för
människornas överlevnad med ett ordentligt förråd av kött och späck av valross.
På våren drog man iväg på valrossjakt till
andra vår- och sommarboplatser. Man har
i området funnit spår efter så många som
80 tält och andra skydd, som utgjorde basPolarhunden 3/2020
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läger för jakten vid isranden på unga sälar
och andra marina däggdjur, framför allt
då valross. Troligen var valrosspopulationen större på den tiden jämfört med idag.
Som komplement samlade man fågelägg
och jagade gäss under sommaren, plockade bär och fiskade. Inåt landet jagade man
vildren under sommaren och hösten. Stora
förråd lades upp av den lagrade maten.
De arkeologiska och arkeo-zoologiska undersökningarna visar, att säsongsmässigt
uppehälle och bosättning av detta Thulesamhälle förblev oförändrat under hela
dess 400-åriga bosättningsperiod i Nordöstgrönland. Den blandade strategin med
marina och landbaserade byten gjorde
deras uppehälle relativt uthålligt mot klimatväxlingar och andra miljömässiga förändringar.
Under Lilla Istiden var medeltemperaturen på jorden visserligen bara några grader lägre än idag, men det hade en enorm
inverkan på allt levande, särskilt på landbacken. Denna köldperiod, åren 14501900 (som kulminerade under 1700-talet)
uppvisar relativt stabila förhållanden med
lite snö och mer kustnära is. Under den tidigare medeltida värmeperiodens snörika
vintermaximum var det mer ostabila förhållanden före temperaturnedgången under den ’Lilla Istiden.’
Stabila isförhållanden underlättade eskimåernas transport på isen (med hundspann så
klart!) och ökade tillgängligheten av marina byten skördade vid isranden. Tunt snötäcke resulterade i att myskoxe och vildren
övervintrade i regionen, vilka därmed blev
lämpliga jaktbyten för människorna. Thule-migrationen till området under 1400-talet skedde just under dessa idealiska isrika
förhållanden vid kusten och det tunna
snötäcket i inlandet. Hundfynd från Thulekulturen i Grönland är vanliga.
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Epilog
Vid sin inflyttning i området drog de tidigaste Thule-migranterna, som kom till
Nordöstgrönland, nytta av det kalla och
torra klimatet som rådde under Lilla Istiden efter värmeperioden. Emellertid
kan de extrema klimathändelserna under
1700- respektive 1800-talet dock till slut
ha blivit ohållbara. Exceptionellt kalla perioder under dessa århundraden kan ha varit huvudorsaken för migrationsprocesser i
Nordöstgrönland, vilka slutligen ledde till
att Thule-folket helt övergav regionen för
omkring 150 år sedan. Närmare bestämt
mötte britten Douglas Charles Clavering
år 1823 en grupp inuiter på ön, som sedan fick hans namn, Clavering Ø. Det var
det enda möte mellan européer och denna
folkgrupp, som sedan försvann för alltid.
Dagens inuiter härstammar direkt från
Thule-folket och dagens hundar springer
ur Thule-hunden. Den var ca. 50 cm över
manken, d.v.s. generellt något mindre än
dagens polarhundar. Som slutnot kan vi
konstatera, att eftersom Thule-eskimåer
kom till Grönland med sina hundar för ca.
800 år sedan, kan man ju säga att dagens
grönlandshund också har en lång, 800 år
gammal historia på Grönland. Inte illa det.
Källor
Grönnow, B. och Sörensen, M. 2006:
’Paleo-eskom migrations into Greenland:
The Canadian connection. The Greenland
Reserach Cenre at the National Museum
of Denmark.
Grönnow, B. et al. 2011: At the edge: High
Arctic Walrus hunters during the Little Ice
Age. Antiquity 85:960-977.
Figurtext
Utbredning av de olika kulturerna 4 500
år sedan till för 600 år sedan. Efter Grönnow & Sörensen, 2006.

Lisa går som ledarhund i Amundsen [Foto: Ola Lindgren]

Replik: ”Har våra polarhundar blivit
sällskapshundar?”
Tack Linda Lindqvist för ditt inlägg i senaste Polarhunden. Kan bara instämma i dina funderingar. Som ansvarig för rasklubbens valpförmedling
får jag ganska många mail och telefonsamtal från personer som tänker skaffa sig en siberian husky. Jag kan bara konstatera att där finns ett stort behov
av information om vår ras. Dom allra flesta som hör av sig vill ha hunden
som sällskapshund-friluftshund. Min första fråga blir oftast: Om du inte har
tänkt ha hunden som draghund – varför vill du då ha en siberian husky?
Det finns många andra raser som förmodligen skulle passa bättre till dessa
personer. Visst man faller lätt för den här
klassiska polarhunden med isblåa ögon

och röd (eller svart) päls Jag har själv
några hundar med det utseendet och
man kan bara älska deras utseende och
utstrålning. Fast dom blir ju inte bättre
Polarhunden 3/2020

31

(Men hallå! Var kommer rasstandarden
in i bilden? Är det inte draghundar vi föder upp och vill utveckla?!)
-Mina hundar kan man släppa lösa. Dom
har inte så mycket jaktinstinkt!
(En vanlig förhoppning. Visst – enstaka
hundar kan du kanske släppa lös. Men
i dom flesta fall är det nära nog svårt/
omöjligt att ”lära” den att inte jaga allt
som rör sig. Oavsett vad många ”experter” anser på olika sociala medier.)

Visst är det härligt att många är intresserade av vår ras. Jag läser varje år SKK’s
statistik men är glad varje gång som antalet inregistrerade hundar inte ökar alltför mycket. Många hundar kan absolut
– med rätt förutsättningar – fungera som
familjehund. Men om allt för många vill
ha en siberian mest som sällskapshund/
friluftshund är risken stor att vi får en
uppdelning av rasen i två grenar. En
draghundsgren. Och en sällskapshunds-

gren med de egenskaper jag beskrivet
ovan. Vi behöver inte titta alltför långt
omkring oss så har ju detta hänt för flera
andra raser. Jag hoppas att rasklubben
och uppfödarna kan jobba vidare med
rasstandarden som ledstjärna. För rasens
bästa!
Ola Lindgren

-Mina hundar har ganska kort päls så
dom fäller inte speciellt mycket!
(Visserligen går vi mot ett allt varmare
klimat. Men en polarhund är väl ändock
en polarhund? Och förväntas tåla lite
kyla)

Lisa [Foto: Ola Lindgren]

eller sämre draghundar bara för det! (Sedan läste jag också nyligen på Facebook
om en person som frågade efter uppfödare av just röda siberian?! Då blir man
nästan rädd.)
Här tror jag att uppfödarna har en viktig
roll att ge korrekt och ärlig information.
Och som också är beredd att ta tillbaka
valpen om det inte skulle fungera. Du
fick kontakt med en bra uppfödare där
utanför Ljungby!
Tyvärr har jag träffat på flera valpspekulanter som av uppfödaren fått höra exempelvis:
-Dom hundar jag har är inte särskilt
dragvilliga. Så de är lätta att lära gå i
koppel.
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-Det brukar inte vara något problem att
lämna hunden ensam hemma några timmar.
(OK – ingen hund vill väl vara ensam
hemma. Men en siberian har absolut en
osedvanlig energi och flockinstinkt. Så en
promenad en timme på morgonen och
sedan flera timmar ensam hemma ger en
olycklig hund och leder ofta till diverse
söndertuggade möbler och inredningar)

På skidtur från Kvikkjokk till Saltoluokta med Prime Cahppes Love Me Tender här
framför Skierfe. [Foto: Lisa Svanberg]

Som du skriver så är det numera väldigt
lätt att bli expert. När jag började med
siberian lyssnade man nästan med vördnad på folk med lång erfarenhet och som
i många år – eller decennier - sysslat med
rasen. De hade hunnit göra alla misstag. De
kunde rasen och kände alla uppfödare av
rasen och vilka hundar och linjer och egenskaper som deras hundar hade. Nu är det
tyvärr inte alla som ens hört talas om dessa
gedigna kännare av rasen. De har ersatts av
dessa ”enhunds-, jag är bäst och kan allt”människor som du skriver om. Och dom
lyckas ofta utstråla en oerhörd kunskap.
Och alltid hittar du det svar som du vill ha.
Polarhunden 3/2020
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året skulle husets ytterdörr kunna stå
öppen så hundarna skulle få komma och
gå som de ville. Kan man önska något
mer om man får regelbunden träning
och mat (till och med köttbullar och
baconomelett emellanåt)? ...tydligen kan
man det...
Första hunden ut var den salige Iluq som
på sitt första försök gick till närmaste
grannen och stampade på deras altan.
Frun i huset undrade vem som stod
utanför dörren, öppnade och möttes
av en överlycklig Iluq som ville komma
in. Till saken hör att hon är livrädd
för hundar så hon drämde igen dörren
snabbare än ljusets hastighet. Trodde
efter det att han måste ha hoppat över
staketet sitt onda ben till trots, så det fick
bli en liten höjning. En lördagsmorgon
när jag inte var hemma ringde mobilen: Hej! Det är från ICA Andersson. Saknar
du en hund? Vi hittade honom i charken,
han ligger i personalrummet nu.

Iluq

Den stora staketkampen
Ett litet kåseri - Karin Olsson
För 3,5 år sedan köpte jag mig ett nytt hus i en liten förort utanför
Sundsvall. Det var ett gammalt hus med en gräslig tomt, igenvuxen och
vanskött under mååååånga år. Men mitt i all sly och växtlighet såg jag
möjligheterna att få en fin, stor och inhägnad tomt/rastgård till hundarna
på hela 1551 kvm.
Sjukt bra variation i berikning fanns det
då tomten bjöd på olika utseende runt
om huset. Sandjord som inbjöd till rolig
grävning, fin slät framsida med första
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parkett ut mot vägen där folk passerade
både med och utan hund, en baksida som
var lite mer lik skogsmiljö och tänk vad
härligt att under de varmare delarna av

Snabbt började jag räkna på hur jäkla
mycket dyr mat han kunde ha tryckt i
sig, hittade han oxfilé? Ångest! Ringde
dottern som var hemma och hon lubbade
iväg och hämtade honom. Han låg nöjd
på rygg i personalrummet och som tur
var så hade han inte ätit något men han
hade stått och tittat längtansfullt på de
fina ny grillade kycklingarna som var
oåtkomliga bakom glasrutorna som han
tryckte nosen mot.
Nu blev det efterspan på utrymningsvägen
och det visade sig att han lätt kröp under
om han bara hittade ett ställe att lyfta lite
på staketet. Jahapps, det var bara till att
krypa runt och försöka fästa i nederkant
vilket genererade ytterligare några
timmars arbete. Vissa delar spikades
fast med märlor, andra ställen blev det
nät i marken. Han var en smart rackare

Kanerneq

och hittade en väg ut fler gånger och
återfanns som tur var alltid inne på ICAs
personalrum.
Nästa hund ut var hans efterföljare
Kanerneq, som faktiskt blev lockad
att rymma av min tidigare nämnda
hundrädda granne. Hon hade bränt en
ost- och skinkpaj och hennes söner tyckte
att de skulle ge den till fåglarna och göra
en ny paj istället för den brända. Bra idé!
Var matar de fåglarna? En meter från
mitt tidskrävande staket och vips hittade
han en väg under… och ännu mera nät
i marken fick det bli. Han fick där och
då upp ögonen på hur man tog sig ut
och använde den tekniken ytterligare
några gånger då han ville säga hej till
förbipasserande hundar som såg trevliga
ut. Nu har han blivit vuxen och klok
och vill bara vara hemma den lilla/stora
plåsterlappen.
Polarhunden 3/2020
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möjligt samt fyrkantsreglar i överkant
där inte häckarna täckte upp. Perfekt!
...ett tag iallafall, suck!
Hon är tydligen lika töjbar som en mus
som kan pressa sig igenom minsta möjliga
utrymme. Som tur är rymde hon några
gånger medan det låg snö kvar på backen
så det blev lättare att spåra var staketets
svaghet fanns. Hon upphittades på väg
till ICA hon också. Det blev ett inköp
på ytterligare 140 m stängsel, högre och
med mindre maskor och ytterligare några
(host, host) timmars arbete.
Jag är väldigt glad för att de flesta här
i byn vet var dessa hundar hör hemma
och snabbt hör av sig eller kommer hem
med dem utan en tillstymmelse till sura
miner. I skrivande stund tror jag att jag
löst rymmarproblemet men kommer
inte att slappna av än på mycket länge.
Grannarna undrar säkert varför jag
smyger i fönstren och spanar så mycket,
inte omöjligt att de tror att jag håller koll
på dem men det kan jag leva med i så fall.
Bara juvelerna håller sig hemma!
Tussaq

Och så kom hon... För ett år sedan
flyttade lilla ljuvliga Tussaq in. Hon hade
alla staketförutsättningar som behövdes
kände jag. Fårstängsel, rådjursnät, nät
i backen, märlor överallt där det var
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Lärdom: Köp aldrig ett hus nära en affär
som grillar kyckling eller kokar egen pölsa
vars dofter till och med en människa kan
uppfatta, skaffa inte grannar som frestar
med god mat, se till att hundarna har
ditt telefonnummer på halsbandet och
sist men inte minst: man kan ALDRIG
ALDRIG ha för mycket stängsel!!

Att döda en ras i tysthet
I tidningen ”De Hondenwereld” 2017 fanns en mycket intressant insändare av den holländska exteriördomaren Hans Hilverda. Översättning:
Lena Tamm.
Dessa rader som citeras nedan är något vi alla bör betänka och fundera
över. Hur hundutställningar påverkar våra raser exteriört. Riskerar vi att
ändra rastyperna på grund av trender i utställningsringarna?
”Att döda en ras i tysthet” Av Hans Hilverda.
Har du lagt märke till hur lätt domare,
utställare och uppfödare vänjer sig vid
förändringar inom en ras? I många fall
går det så långt att dessa förändringar
gradvis accepteras som önskvärda egenskaper. Oftast är det hundar från välkända uppfödare/utställare som börjar med
en viss förändring (läs: sätter en trend)
inom en ras.

en klass med t.ex. 5 hundar där 4 är avvikande från rasstandarden bredvid en
som är korrekt enligt standarden. På de
flesta utställningarna kommer då den
korrekta hunden att betraktas som udda
och de avvikande kommer att placeras på
de fyra första platserna. Detta är mycket
frustrerande för de uppfödare som följer
rasstandarden.

Ett exempel är den något större dvärgschnauzern med ”terrierlook”, den något
rakare, eleganta shih tzun med sin långa
hals, weimaranern som blir större och
större och mer imponerande, den ”amerikanska” english springer spanieln, bara
för att nämna några. Så fort en hund
med något” avvikande” typ börjar vinna,
börjar bollen rulla. Hunden går in i finalringen, en domare säger till sin kollega
”Har du sett en sådan vacker hund?”
Uppfödare och utställare ser att domare
tycker om den speciella hunden och de
börjar avla fram eller köpa hundar av den
typen. Samtidigt tycks den ursprungliga
rasstandaren ha förlorat sin betydelse för
vissa utställare, att vinna i utställningsringen är det enda som betyder något.
När du efter en tid åter sitter vid utställningsringen kan det hända att det du ser

Frestelsen är naturligtvis stor. Många av
de avvikande hundarna ser ofta väldigt
”flashy” ut och har ofta en hållning, en
exteriör och rörelser som ser mer imponerande ut än rörelserna hos en ”standardhund”. Man måste vara mycket
stark och som uppfödare ha en bakgrund
med ett gott ”uppfödarsamvete” för att
motstå frestelserna och fortsätta att sprida den rätta läran och att avla i enlighet
med rasstandarden.
Ofta leder de olika typerna inom en ras
till motsättningar mellan både domare
och uppfödare. Kännetecknande för
dessa motsättningar är att vissa egenskaper hos hundarna överdrivs för att poängtera dem och få dem erkända.
Detta är ett faktum och man kan dra
slutsatsen att frånvaron av trohet mot
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standarden hos många uppfödare/utställare utgör en direkt fara för beståndet av
vår ras. Frånsett att man vänjer sig vid
trender inom en ras, utgör tillvänjning
och accepterande av nedärvda fel ett problem som är av samma art eller värre.
När domare belönar hundar med dessa
fel med 1:or och Ck och även ger dem
championat, kommer uppfödare inte att
sporras till att förbättra rasen. De vinner
ju redan! Här är det endast de envetna
och sanna idealisterna som förblir trogna
rasen och som försöker förbättra den,
men hur många sådana personer finns
det inom en ras? Om man utan att invända accepterar förändringar som tilltalar ögat men är emot standarden, är det
en öppen inbjudan till ”att döda en ras i
tysthet” och att fullfölja detta med förödande konsekvenser.
Om man enbart betraktar uppfödning
som ett sätt att föra vidare genetiskt ma-

terial till nästa generation, så betyder detta att man fullt medvetet accepterar och
bidrar till att sprida genetiskt avvikande
material på ett ansvarslöst sätt som kommer att leda till att genpoolen (det genetiska materialet) förstörs
.
Skulle det inte vara bra om uppfödare
och domare åtminstone en gång i månaden läste rasstandarden för den ras som
anförtrotts dem och skulle det inte vara
värdefullt om man kunde organisera regelbundna möten mellan uppfödare och
domare där de kunde diskutera vissa
trender och ”fel” som smyger fram i en
ras. Glöm aldrig att de enda riktlinjer
som gäller för bedömning och uppfödning är den godkända FCI-standarden.
Så, uppför er som trogna lärjungar och
sprid evangelium enligt den ursprungliga
rasstandarden.
Leo Kirgios

Lappland Dream unghundar: LD Taiga,LD Sky och LD River. [Foto: Monika Karlsson]

Det är Aslakkgårdens Vilja Virvelvind. [Foto: Birgitta Jöneros]
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Ylajärvis SM Grenhart* ”Grynet”

Bilder från SM

Fotograf Niklas Andersson

Mottagare av SKK finaste utmärkelse för avelshundar; BAP – Bruksavelspris
Sällan är väl en tik så väl motiverad för
det dina diplomet. Grynet har själv haft
en lång karriär om än att hon kanske aldrig var den där framträdande superstjärnan. Däremot var hon alltid med, alltid
jämn, aldrig skadad och aldrig en dålig
dag. En mycket pålitlig och uppskattad
flockmedlem. Hon har tävlat för flera olika förare och tävlat alla möjliga distanser
och klasser. Allt från 4spann sprint, öppenklass medeldistans till Polardistans
300km i pulkastil 2-spann tillsammans
med barnbarnet Trubbel. Hon fick sin
första kull som tvååring och därifrån har
framförallt Leonhard och Sandy utmärkt
sig som goda ledarhundar som precis
som sin mor meriterat sig i alla distanser.
Sin andra kull fick hon som åttaåring och
den tredje som nioåring. Från dessa två
kullar så har hennes unikt bra nedärvning verkligen framträtt. För att nämna
två exempel så hade mitt spann på årets
Polardistans hela sex avkommor till GryGrynet avkommor Bessans VM
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net, två barnbarn och ett barnbarnsbarn!
VM-guld spannet på medeldistansen i
Bessans 2019 bestod av sex avkommor
och ett barnbarn.

Bild från starten

Grynet har parats med tre norska hanar
med helt olika härstamning, bakgrund
och typ men ändå är hennes avkommor
mycket typlika med hög kvalité både exteriört och arbetsmässigt. Det om något
säger hur viktigt det är att välja goda
mödrar med stark nedärvning när man
väljer avelsdjur.
* Greenheart är världens hårdaste träslag
och det material man valde på de fartyg
som skulle utforska polerna och klara en
vinter fastfrusen i isen medan områdena
utforskades. Ett starkt namn på en isvit
polarhund.
Malin Sundin Grindal

SM-vinnare: 2-spann, Luna Pettersson

Grynet avkommor
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Urban Ollson 2-spann silver

Deltagare från Nya Zeeland Nicky Dennison
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SM-vinnare: 6-spann, Marie Israelsson

Perko Påve från Kiruna i 4-spann
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större projekt är väl förankrat inom klubben och bland våra medlemmar vid flertalet
tillfällen och på olika sätt. Läs gärna dokumenten på hemsidan kring arbete med
dessa projekt och hur det har förankrats bland våra medlemmar. Utförliga förklaringar och redogörelser finns på hemsidan.
SAMOJEDERNAS VINTERVECKA 2021 – Mitten på v.6 och sträcker sig som brukligt till mitten på v.7
I skrivande stund har vi börjat skissa på programmet inför kommande Samojedvecka.
De officiella tävlingarna har ju sina fasta dagar, utställningen hålls som regel på fredagen, Samojedernas mästerskap i drag (DP20+) under helgen v.6, vilket alltid varit en
av huvudaktiviteterna under veckan och DP60 i början av vecka 7. Ett mer detaljerat
och fastslaget program för veckan kommer presenteras i nästa nummer. Håll även
utkik på hemsidan. Inför detta år önskar vi oss så klart massa snö, minusgrader och
lite sol. Vi håller helt enkelt tummarna att denna vinter blir bättre än den som var.

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

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

[Foto: Camilla Nyström]

Kassör

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

Ledamöter
Vakant

Anneli Jönsson, 073-083 22 16
Kollegievägen 147, 234 73 Lund
Kennel@deejasome.se
Vakant

Suppleanter
Vakant

Valberedning

Sammankallande
Michael Berglöf, 070-727 37 71
qola@msn.com
Helene Larsson, 070-377 44 56
helene@plogens.se
Eva Olsson, 070-536 80 17
eva@lejonbols.info
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Hej
Att skriva några rader inför detta nummer blir lite i
linje med att som många andra börja med att hoppas att alla mår bra och är säkra så här i Coronatider. Denna epidemi har ju påverkat det mesta i samhället och även vår verksamhet är drabbad. Vi har
inte kunnat genomföra de möten och träffar vi hade
önskat. Rasklubben fortsätter att följa utvecklingen
av pandemin och försöker förhålla oss till de riktlinjer, direktiv och rekommendationer som myndigheter och SKK delar ut. Men trotts detta hoppas vi att
ni alla mår bra och har gott om tid hemma med era
hundar i alla fall. I skogen och naturen är det glest
med folk och gratis att vistas i som tur är.

Styrelsen har även lagt ett dokument till handlingarna som vi kallar för ”Gemensam
målbild”, en sammanfattning av de diskussioner vi fört kring vad som styr vår verksamhet och vårt arbete med rasen. Denna skall nu finns tillgänglig på hemsidan. Häri
belyser vi och diskuterar lite kring komplexiteten i rasklubbens arbete, våra styrande
dokument och hur vi bör förhålla oss till dem. Förutom att ta del av de reflektioner
som styrelsen gjorde redan i början av 2019 när vi var fulltaliga så ger det oss alla
ett uppslag för eftertanke och reflektion kring hur vi själva tänker och funderar kring
rasen och förvaltningen (bevarandet) av en mångtusenårig ras, vårat Sibiriska kulturarv.
Nu önskar vi er en fin sommar och så hoppas vi att denna pandemi vi lever med just
nu snart släpper så vi får börja träffas igen och träna hund tillsammans.
Med vänlig hälsning: Styrelsen för rasklubben för samojedhund genom ordförande
Camilla Nyström

Som vi informerat om tidigare så har arbetet med
både meriteringsregler och RAS kommit så långt
som till slutremiss och SPHK och rasklubben jobbar
nu med mindre slutjusteringar. Arbetet med dessa
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HISTORISKA GLIMTAR SAMOJEDHUNDEN
Del 2

Av Camilla Nytsröm
Jag fortsätter dela med mig av glimtar ur samojedhundens historia. Denna gång med fokus på samojediska hundar i Sibirien under perioden omkring den tiden ursprungsimporterna hämtades till västvärlden och en
stund där efter. I Sibirien som ni ser på bilderna var hundarna inte bara
vita utan svart, fläckiga mm. Det var först i västvärlden människan fick
för sig att renodla den vita färgen. Återkommer i nästa nummer mer om
färgvariationerna hos de tidiga samojedhundarna.

Ovan: Krasnojarska distrikt. Början av 1900-talet.

Ovan: Kara, hämtad av Kapten Joseph Wiggins, under hans resor till Sibirien under det sista kvartalet
av 1800-talet.
Ovan: Novaya Zemlya tidigt 1900-tal.
Ovan: Tiumen. 1914.

Ovan: Ostjak/Samojed med sina draghundar ca
1876. (Bildkälla: ”En nittioårings minnen” av:
Eugen Hemberg).

Ovan: Ostjaker med sina hundar vid Uralbergen ca
1876. (Bildkälla: ”En nittioårings minnen” av: Eugen
Hemberg).

Ovan: Slädhundar från Dudinka, Sibirien ca 1926.

Ovan: en illustration ur en tidskrift 1891.

Ovan: Chabarova. Början på 1900-talet.
Nedan: Hund från första hälften av 1900-talet i Sibiren.

Ovan: Krasnojarsk distriktet. Början av 1900-talet.
Nedan: Novaya zemblya 1920-talet.

Ovan: Samojedisk man med sina slädhundar på
jakttur i Sibirien 1895.
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Ovan: Samojediska folk under färd, avbildad 1913.
Ur boken Provincial RussiaMålad av F. de Haenen.
Beskrivning av Hugh Stewart

www.malamuteklubben.se
Ordförande

[Foto: Karina Andreasen]

Hej alla Malamutevänner!

Hoppas att alla mår bra i dessa konstiga tider. Nu
är vintern över för i år, och 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.

Ovan: Naganasaner (tillhör den samojediska folkgruppen) med hund Distrikt Taymyr, bilden är från
det regionala museet och är tagen i januari 1938.

Det har varit många inställda arrangemang under
våren och det ser tyvärr ut att bli fler framöver. Arbetshelgen för styrelsen som vi skulle haft i början
på maj är preliminärt flyttad till september. I nuläget
så jobbar vi både för en höstträff och rasspecialen,
men allt beror på hur utvecklingen i pandemin går
och vilka rekommendationer som kommer att prägla
hösten. Höstträffen kommer vi ha i norra Dalarna
och även specialen kommer att vara i Dalarna, närmare bestämt i Orsa. Ytterligare information finns i
inbjudan för Höstträffen och Rasspecialen.

Ovan: Hundar medtagna som arbetsdjur för upptäcktsresa över nysibiriska öarna. Pavel Innokentievich. 1944-1958.

Ovan: Bilderna ovan är från patrullering och tjänstgöring på ön Novaya Zembla på 1930/1940-talet.
De samojediska folken, Nenetsernasom bebodde
denna ö var kända för sina duktiga draghundar.

Arbetet med revideringen av de nya meriteringsreglerna fortgår och ni kan fortfarande skicka in era
kommentarer på remissförslaget som finns på klubbens hemsida. Era synpunkten är viktiga, så tveka
inte att mejla mig på: viceordforande.am@sphk.se

Karina Andreasen, 070-609 33 26
Syrenstorpsvägen 20, 83732 Järpen
ordforande.am@sphk.se

Vice ordförande

Jimmie Ekholm, 070-609 53 54
Tornbergavägen 19C, 13754 Tungelsta
viceordforande.am@sphk.se

Sekreterare

Therese Zetterlund Iwefors, 073- 546 68 31
Häljum 122, 86294 Njurunda
sekreterare.am@sphk.se

Kassör

Lisa Lithammer, 070-283 37 24
Solhemsgatan 7B, 723 34 Västerås
kassor.am@sphk.se

Ledamot

Marie Lemnert, 070–320 26 56
Överbergevägen 29, 824 40 Hudiksvall
ledamot.am@sphk.se

Suppleanter
Klara Majlinder, 070–384 65 61
Fuluälvsvägen 172, 780 69 Sörsjön
Ida Pettersson, 070–234 14 54
Nederhyttan 139, 71198 Ramsberg

Hoppas nu att alla får en riktigt skön sommar och
hoppas vi snart kan börja att träffas igen på hundaktiviteter runt om i landet.
Ovan: Inhemska hundar på Yamal-halvön 1964.
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Jimmie Ekholm //Vice ordförande SPHK´s rasklubb
för alaskan malamute
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Vi kommer att stanna 1–2 ggr och ta en gemensam fika/vilopaus – beroende
på väderförhållanden. Ta med fika till dig själv och glöm inte vatten/snacks till
hundarna.

HÖSTTRÄFFEN
2–4 oktober 2020

Vi försöker även hitta lite andra körsträckor och hoppas vi kan erbjuda körning
både fredag kväll, lördag kväll och söndag morgon om man är sugen på att få så
många kilometer i benen på hundarna som möjligt under helgen.
Körningen och distansen kan så klart anpassas efter hundarnas ålder och träning.
Alla kan vara med oavsett antal hundar, erfarenhet och träning på hundarna.
Körsträckorna kommer att vara markerade.

I år bjuder Alaskan malamute-klubben till Höstträff i Salixbyn, Lillhärdal
Alla är välkomna!
I Salixbyn bor vi i timmerstugor med plats för fyra personer. Det är eld i kaminen
när du kommer, men blir det en kylig natt är du din egen eldvakt. Att krypa ner
i sovsäcken till en sprakande kamin, mitt i ingenstans – det är en ljuvlig känsla.
Men kanske än bättre att vakna upp till en ny dag med nya upplevelser och bekantskaper.
Ankomst under fredagen och avresa söndag förmiddag, eller valfritt vad som
passar just dig.

Startavgiften är 75 kr per spann (för hela helgen).
Anmälan för både boende och körning senast 20 september till anmalan.am@
sphk.se och betalning till PG 69 79 25-6 eller swish 123 040 44 67 i samband
med anmälan. Vänligen ange tydligt i din betalning exakt vad du betalar för. Obs!
Anmälan är bindande.
Varmt välkomna till en härlig höstträff med trevlig gemenskap!
Styrelsen för SPHK´s rasklubb alaskan malamute

I Salixbyn finns en stor gemensam stuga med kök (gasol) och en öppen kamin att
elda i. Det finns även en stor grillplats ute framför storstugan. Bastu och utedass finns
i närheten av storstugan. Vatten tas från älven som rinner bredvid lägerplatsen.
Klubben hyr alla 8 stugor (32 bäddar) och storstugan. Klubben ser även till att
det finns ved till eldning och grillning under helgen. Alla hjälps åt att städa innan
hemfärd.
Boendet koster 850 kr/stuga/natt
Mat och dryck under helgen ingår inte, varje deltagare tar med sig det man själv
vill äta och dricka. Observera att det inte finns någon mataffär i närheten, vi bor
mitt ute i skogen.
På lördagen den 3 oktober går den gemensamma körningen av stapeln – distans
ca. 3 mil.
10 Wild Tribe’s Zacrify of Lapicum
”Zacke” Foto Anne Nylander
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SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
inbjuder till rasspecialen 2020

Från och med tredje fullbetalande hund med samma ägare reduceras priset med
100:- per hund – gäller dock inte valpar och veteraner.

Allhelgonahelgen den 30 oktober -1 november i Orsa

Sista anmälning och betalningsdag är 3 oktober 2020 på PG konto: 69 79 25-6,
ange ditt namn.

Fredag kväll den 30 oktober
Del 1 av rasmästerskapet på barmark
Även i år kommer vi att köra rasmästerskapet i två heat, fredag kväll och söndag
morgon. Banlängden förväntas att bli mellan 5-10 km och vi kör utan vikter.
Rasmästerskapet kommer inte att gå på campingens område, man behöver ta sig
med bil till tävlingsområdet.
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: 200:-, Motionsklass: 100:-, Halloweenrace gratis!
Anmälan sker senast den 25 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 31 oktober

Ej inbetalda innan 3 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.
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.
Middag: Lördag kväll samlas vi för en gemensam middag till självkostnadspris.
Anmälan sker via e-post till anmalan.am@sphk.se. Skriv MIDDAG och antal och
ange eventuella allergier.
Boende: Boende bokar ni själva direkt på campingens hemsida: www.orsacamping.se
Söndagen den 1 november
Del 2 av rasmästerskapet på barmark.

SPHK`s rasklubb för alaskan malamute inbjuder till officiell utställning
Plats: Orsa Camping Domare: Frank Christiansen, Norge.

Del 2 kommer att genomföras på samma spår som fredagens heat.
Halloweenrace för barnen med pris för bästa utklädda.

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.

Mer detaljerad information kommer i PM till samtliga anmälda och kommer att
publiceras på klubbens hemsida www.sphk.se/malamute

Klasser/ anmälningsavgift
Valpklass: 4-6 månader 200:-, Valpklass: 6-9 månader 200:Juniorklass: 9-18 månader 380:-, Unghundsklass: 15-24 månader 380:Bruksklass: 15 månader och äldre 380:-, Öppen klass: 15 månader och äldre 380:Championklass: 15 månader och äldre 380:-, Veteranklass: 8-10 år 200:Veteranklass: Över 10 år gratis, Barn med hund: Gratis

Vänligen var tydliga med exakt vad ni betalar för på era inbetalningar. Får ni inte
plats med all informationen får ni gärna skicka ett mejl till klubbens kassör med
betalningsspecifikation. Mejla i så fall till: kassor.am@sphk.se
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute önskar alla medlemmar varmt välkomna till en härlig helg späckat med aktiviteter.

www.gronlandshund.sphk.se
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Årrenjarkka. [Foto: Helen Söderström]

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
Karin Olsson

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

Valberedning

Amanda Vikner
Melissa Hermans

Revisor

Frank Ouchterlony

Revisorssuppleant
Jan Olof Högström

Hej!
Jag skrev i förra ledaren att detta blev en konstig
säsong och det konstiga har fortsatt så det är svårt
att veta hur hösten ska se ut.
Vi i rasklubben för grönlandshund har mist en fantastisk människa och föreningsvän då Hélène Ouchterlony plötsligt gick bort under påskhelgen. En förlust som är ohyggligt tung och som påminner oss
om att ta vara på tiden, ta hand om varandra och
att verkligen vara glad över allt fint och gott som vi
har omkring oss.

Helgen v. 11 den 13 till 15 mars hade vi en fjällträff i Årrenjarkka. Arrangemanget
gjorde vi som ett gemensamt tillfälle med rasklubben för grönlandshund.

Som ni säkert förstår så kan ju föreningsuppdrag
kännas futtiga i sammanhanget av en sorg men det
jobbas fortsatt med tankar kring revideringen av
meriteringsregler, RAS och förberedelse för en domarkonferens. Se vår hemsida där vi lägger ut nyheter och även ber om era bidrag utifrån grönlandshund.

Vi gjorde upp en färdplan på fredagskvällen och eftersom spannstorleken varierade
från 5-spann till 1-spann och körning med skidor och sele lina, så beslöt vi att hålla
oss i skogslandet då det annars blir svårt för skidåkare att bromsa/hålla nere farten
då man ska hem från fjället.

Ta vara på sommaren, en sommar då vi inte flänger
hit och dit utan nyttjar natur och miljön som finns
nära oss. Ladda era batterier så hoppas vi på en fin
höst och att vi snart får ses igen-som vanligt.
Hälsningar Helén
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Fjällträff som blev Ladies weekend

Det var 10 damer/tjejer som samlades på fredagskvällen, några hade kommit upp till
Årrenjarkka under dagen och vi bodde både i hyrda stugor och i privata stugor men
samlingspunkten var 6-bäddsstugan “Knipan.”

Det var kalla nätter med norrsken och utmärkt polarhundsföre. Däremot så kräver ju
lunchpausen en hel del extrakläder då man lunchar i mars månad.
På lördagen körde vi över två sjöar och genom gammelskog och lunchpausen blev ca.
12 km från Årrenjarkka. Några valde att fortsätta körningen fram till nästa sjösystem
för att sedan vända tillbaka till lunchstoppet. I år hade vi inte snitslat något extra vilket innebar att jag och Sofia körde skoterpatrull före och efter alla ekipage, då kunde
vi även ta med ved, eldningsutrustning och en del kläder till några av skidåkarna.
Polarhunden 3/2020
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Några synpunkter inför revideringen av
meriteringsreglerna.
Jag skulle vilja börja med att kommentera något av det Malin S. K. skriver i Polarhunden nr. 2/2020.

Efter lunchstop så blev det hemfärd mot stugorna för bastu och fixing inför gemensam middagsbuffé och årsmöte. Årsmötet förlöpte väl och en ny styrelsemedlem fick
vi med oss, Viktoria Rytty.

Ni som träffat på oss vet ju att det sällan vilar ledsamheter över oss så kvällen fylldes
med mycke prat och skratt. Söndagen innehöll hundkörning i lite spridda skurar,
några körde 3-milasvängen och några körde kortare men alla hundar som skulle
springa fick springa och förarna avrundade helgen med nöjdhet.
Nu ser vi fram emot en ny vinter med nya turer och nya träffar
Hälsningar Helen och alla vi i övre norra
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-

Jag anser att fasta tider, det Malin kallar statiska prov, inte är lämpliga vid våra
meriteringar. Skälet till det är enkelt och det är att snöns egenskaper hela tiden
förändras och det påverkar därmed den tid det tar att köra en bestämd sträcka.
Lägger man till det banornas varierande topografi kommer ytterligare en faktor
som påverkar hur lång tid det tar att köra en bestämd sträcka. Den föränderliga
snön och banornas olika topografi gör att en prestation som ena gången är en
”gäspning”, kan en annan gång vara en mycket stor prestation, vilket en fast tid
inte tar hänsyn till. Genom att alltid genomföra meriteringarna i konkurrens,
med uträkning av en bastid enligt det system som finns för exempelvis Dp60,
så eliminerar man skillnaden i olika snöförhållanden och banornas topografi.

-

Malin skriver att Dp100+ och Dp250+ har en någorlunda likhet med det polara
ursprunget. Det är ju bra att hon skriver någorlunda för låt oss vara överens om
att halm och täcken inte har mycket med ursprunget att göra och inte testar det
hundarnas polara egenskaper heller. Nu är ju lagstiftningen i Sverige som den är
och jag ser här en viktig uppgift för SPHK och det är att verka för en förändring
av djurskyddslagstiftningen så att våra polara raser får ett undantag från kravet
på isolerade kojor, halm vid rast, o.s.v., på det sätt som vi hade tidigare. Först
därefter skulle vi kunna få tävlingar och meriteringar där hundar med goda polara egenskaper premieras. Idag missgynnas hundar med bra polara egenskaper
och det faktum att tävlingar i både pulka- och slädhundstil domineras av ickepolara hundar visar ju till viss på det.

-

Malin är också inne på frågan om hur svårt/lätt det skall vara att klara av ett
test och den frågan tål nog att fundera på en och två gånger på. Vad som är lätt/
svårt är ju en synnerligen subjektiv fråga och jag kan just undra vad man skall
tycka om ett prov (Dp10 nordiskt) där jag som 70-plussare kan ta min 10-åriga
Bore och klara ett 1:a-pris!?

När det gäller distanser så har jag många gånger hävdat att Dp100+ och Dp250+ är
de prov som bäst testar grönlandshundens egenskaper (jag undviker medvetet att ha
några synpunkter på andra raser eftersom jag aldrig har haft någon av dessa). Jag är
dock inte så säker på det längre efter att ha förstått att de grönländska inuiterna kör
ut sina hundar (med ”tomma” slädar) till sina jaktplatser. Jagar och återvänder sedan
hem med sina byten. Ofta ligger jaktplatserna någon eller några mil från boplatsen och
några 20 – 30 mil rör det sig inte om. Kanske är det så att nuvarande Dp60 är det prov
som kommer närmast det ursprungliga sättet som grönlandshuden har använts på?
Polarhunden 3/2020

57

I den remissutgåva rörande meriteringsreglerna som ligger ute föreslås att kravet för
1:a-pris på Dp250+ för grönlandshund skall vara att man klara distansen inom arrangörens maxtid, viket jag anser vara fel. Jag är övertygad om att de allra, allra flesta
grönlandshundar klarar av detta prov om hundarna ges den träning som krävs för att
klara av provet på ett bra sätt. Ett 1:a-pris innebär att hunden är av championkvalitet, SE(Polar)Ch och jag kan inte tro att rasen är så fantastik så att i stort sett alla
grönlandshundar i Sverige ligger på den nivån. Jag utgår då ifrån att en championtitel
skall vara någon slags kvalitetsstämpel på att hunden är en mycket bra representant
för sin ras, liknande det som gäller för SE UCh. Som grund för denna min åsikt är
att jag 2003 genomförde Polardistans 300 med ett trespann i vilket det ingick en tik,
Alfa, som jag kan försäkra, inte var någon speciellt framstående hund vare sig till
arbetsförmåga eller exteriör.
Avslutningsvis så anser jag, som jag tidigare har nämnt, att alla prov skall avläggas
i konkurrens, bl.a. för att ”nollställa” för olika snöförhållanden och banornas olika
topografi. Vidare anser jag att det endast skall arrangeras ett fåtal meriteringstillfällen per år så att konkurrensen blir bra. Proven måste också utformas utifrån den
otroligt stora fysiska kapacitet som våra hundar får av bra träning och inte utifrån
den förmåga vi förare har.
Vad skall vi egentligen testa:
Detta				

eller detta?

Lite statistik om grönlandshund
Lite statistik om grönlandshund
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Livslängd

Livslängd
I nedanstående tabell kan ni se en sammanställning över livslängden för de av våra hundar
I nedanstående tabell kan ni se en sammanställning över livslängden för de av våra
längre finns med oss.
hundar som inte längre finns med oss.
Livslängd
Hund

Född

Död

År

Mån

Viddja (t)

1979

Nallo (h)

1979

Kisak (h)

1987

8

7

Sjukdom

1993

13

3

Ålder

1984

1991

7

0

Skada

Parrahs (h)

1988

2000

11

6

Ålder

Niak (h)

1991

2003

10

9

Ålder

Gosuk (h)

1993

2006

13

0

Ålder

Alfa (t)

1997

2006

8

8

Sjukdom

Arri (h)

1998

2011

13

0

Ålder

Dersju (h)

2002

2010

8

6

Skada

Nova (t)

2004

2019

14

8

Ålder

Kimik (h)

2007

2017

10

1

Ålder

Snitt :

12

4

SnittTotalt:

10

10

1/
Å

Anmärkning

/ Enbart de hundar som har levt livet ut.

1

…. eller kanske både och!
Lennart Andersson
Bålsta
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Mankhöjd
När jag som relativ ny hundägare var på en utställning hörde jag en domare kommentera höjd
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vilja påstå att den hund som inte har uppnått minimihöjden vid 18 månaders ålder, aldrig kom

tyckte att det lät märkligt och att det inte stämde med min (begränsade) erfarenhet.
Jag bestämde mig därför för att i fortsättningen mäta mina hundar systematiskt
(se nedanstående tabell och diagram) för att se om domarens påstående verkligen
stämde. Det statistiska underlaget är förvisso begränsat och måste därför tolkas med
viss försiktighet, men jag har kommit fram till att efter ett års ålder har våra hundars
mankhöjd inte ökat eller endast marginellt. Jag skulle således vilja påstå att den hund
som inte har uppnått minimihöjden vid 18 månaders ålder, aldrig kommer att uppnå
den.
Annat som jag tycker mig kunna utläsa ur mina mätningar är att hanhundarna som
vuxna blir
Ca. 146 %, +/- 5 %, av den höjd de har vid tre månaders ålder, samt att tikarna blir
ca 134 % av sin höjd vid tre månaders ålder.

Vikt
I diskussioner med andra ägare av grönlandshund kommer ibland hundarnas storlek
på tal och de flesta anger då hur mycket hundarna väger. Jag tycker att det är
märkligt. Inte för att hundens vikt inte säger något om hundens storlek. Problemet
är att vi hundägare har olika åsikt om vad ”rätt” hull är och därmed kan hundar
med samma mankhöjd väga väldigt olika. Till detta kan läggas att mankhöjden,
enligt rasstandarden, är en av de faktorer som definierar rasen, vilket gör att jag
anser att mankhöjden är mer relevant att använda än hundens vikt. Detta till trots
har jag vägt våra valpar från det att de kommit hem fram till ett års ålder eftersom
jag tycker att det är ett bra sätt att följa valpens utveckling (se nedanstående tabell
och diagram). Jag har valt att visa värden från 3–12 månader eftersom jag inte har
tvåmånadersvikten för samtliga hundar.
Vikttillväxt hos våra hundar

Hund:
Kisak (h)
Parrahs (h)
Niak (h)
Gosuk (h)
Arri (h)
Nova (t)
Kimik (h)
Bore (h)
Unna (t)
Lurve (h)
Snitt

:

8 hanhundar

3
41
47
44
47
43
46
46
44
44
45

4
48
55
50
53
49
51
51
52
49
51

5
54
60
56
59
54
54
58
57
53
54

44,6

51,1

56,5

Ålder i månader
6
7
59
61
64
66
59
61
63
66
57
59
58
60
61
62
60
62
56
57
58
60
60,1

62,1

% viktökning
3-12 mån

Ålder i månader

Höjdtillväxt hos våra hundar

8
62
69
62
67
60
61
63
63
58
61

9
62
70
63
67
61
61
63
64
59
63

12
63
71
63
68
63
62
65
65
59
63

63,3

64,1

65,1

% tillväxt 3-12
mån
hane
tik
153,7
151,1
143,2
144,7
146,5
134,8
141,3
147,7
134,1
140,0
146,0

134,4

Hund:
Kisak (H)
Parrahs (H)

3

4

5

6

7

8

9

12

13,5

20

23

28

31

33

33

36

hane
267

18

22

29

34

37

40

42

43

239

11,5

15

22

27

29

30

29,5

32

278

Gosuk (H)

18

24

29

33

34

35

36

38,5

214

Arri (H)

13

17,5

21,5

26,5

27

29

35

36

277

Nova (T)

15,5

19,7

23,4

25,7

28,1

29,1

30

30

Kimik (H)

16,8

21,5

25,6

28,6

30,6

34,2

36,8

35,2

210

Bore (H)

15,6

20,2

24,1

28,3

30

31,3

31,6

33,4

214

Unna (T)

15,4

18,2

20,4

21,8

23,9

26,4

25,8

24,3

Lurve (H)

14,1

16,7

20,2

25

27,5

28,4

28,2

31

220

15,1

19,6

24,3

28,8

30,8

32,6

34,0

35,6

237

Niak (H)

Snitt

Utvecklingskurvor - hund, 2 exempel

:

8 hanhundar

194

158
176

Viktutveckling - Hund

50

75

tik

45
40
Parrahs
(H)

30

60

Niak (h)

55

Genomsnitt
av 8
hanhundar

50
45

Niak (H)

25
Genom
snitt hane

20
15
10
5

40

0

3
Vikt
60

35

Parrahs (h)

65

Vikt i kg

Mankhöjd i cm

70

4
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I diskussioner med andra ägare av grönlandshund kommer ibland hundarnas storlek på tal och de flesta
anger då hur mycket hundarna väger. Jag tycker att det är märkligt. Inte för att hundens vikt inte säger
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8

9
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Ålder i månader
Jämfört med höjdtillväxten är spridningen av viktutvecklingen betydligt större. Den genomsnittliga
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35 %. Förklaringen
stora variationen tror jag dels ligger i att vikten under den första tiden varierar kraftigt och dels i att
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Jämfört med höjdtillväxten är spridningen av viktutvecklingen betydligt större. Den
genomsnittliga viktökningen för de åtta hanhundarna är 237 %, med en spridning
på +/- ca 35 %. Förklaringen till den stora variationen tror jag dels ligger i att vikten
under den första tiden varierar kraftigt och dels i att valparna har en tendens att äta
ALLT de kommer över med störd mage som följd vilket gör att viktutvecklingen
ibland står stilla. En annan förklaring kan vara att de helt enkelt var små som valpar.
Niak var en sådan och han vägde 8,5 kg vid två månaders ålder. Andra kanske har
varit lite väl runda som riktigt unga (se Kimik).

Sänder några intressanta rader ur föregångaren till tidningen Polarhunden. Jag tror
att det är rasklubben för grönlandshunds medlemsblad och året är antagligen 1972.
Jag har tagit mig friheten att skriva av ett intressant inlägg av Stig Juhlander. Med
reservation för felskrivning då trycksvärtan bitvis är mycket bristfällig i det exemplar
jag hittade på Koppången.

Samtliga våra hundar har haft en liten eller ingen viktökning efter ett års ålder. Förmodligen har ”valphullet”, när träningen väl kommit igång, omvandlats till muskler.
Ett stort undantag från denna ”regel” har Gosuk varit. I fulltränat skick som vuxen
vägde han 44 kg, d.v.s. 6 kg mer än vid ett års ålder. Varför han avviker så kraftigt
från övriga vet jag inte. Kanske kan man tycka att vi har hållit våra valpar/unghundar
för tjocka, men ingen av dem har under sin levnad uppvisat några skador som kan
hänföras till att de var för tunga som valpar.

Jag har nu under 5 år kört draghundstävlingar med grönlandshund. Jag, lika väl
som alla andra har ju naturligtvis hört det där snacket om att grönlandshunden är
stark och oöm och går på fjället hur långt som helst, även utan mat 3-4 dagar om det
kniper, men är så långsam av sig så det inte går att tävla med dem.

Lennart Andersson
Bålsta
Nordic Sled Dog’s P Borealis

Grönlandshunden som tävlingshund

Det är sant och allt det där har grönlandshunden av födsel och arv. Man behöver inte
lära den det, utan bara sela på, träna och köra. Men vill man ha en bra tävlingshund av sin
grönländare får man lov att lära den gå fort på kommando så att man kan utnyttja terrängen.
Men lyckas man med det tror jag att man kan få grönlandshunden att bli minst lika
bra, om inte bättre tävlingshund än de övriga brukshundarna. Grönlandshunden har
ju alla egenskaper som gör de andra bra på sitt vis. Den är snabb som en dobermann,
stark som en schäfer och träningsvillig som schnauzern och boxern. Dessutom
har den bättre karaktär och humör än schäfern, bättre päls än dobermann, större
o slitstarkare tassar än schnauzern samt bättre och mer ändamålsenlig kropp än
boxern. Kort sagt, bättre än alla brukshundar tillsammans.
Det är ingen tvekan om att vi grönlandshundsägare har den bästa draghundsrasen
som idag finns i Sverige. Det är bara det att den bästa draghunden är grönlandshund
av födsel, men den bästa tävlingshunden måste vi ta och lära den att bli men den har
alla förutsättningar.
Det här låter kanske lite för bra för att vara sant men visst ser jag att det finns bättre
och sämre grönlandshundar också men fakta kvarstår, att en grönlandshund av rätt
typ o med rätt humör, inkörd och tränad, har alla möjligheter att nå den absoluta
toppen som draghund.

Vad skall bli av denna lilla försynta valp
i på ca. 16 kg?				

Jodå, det blev riktigt mycket, ca. 65 cm
mankhöjd och ca. 37 kg i ”matchvikt”.

Jag hoppas att under sommaren och hösten få tillfällen att dela med mig av lite
erfarenhet av grönlandshund som tävlingshund, men börja med att träna upp er egen
och hundens kondition. Det är hög tid att börja nu.
Hälsningar Stig
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. [Foto: ]

Siberian husky

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

Huskyträff Granvåg. [Foto: Erik Löfgren]

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

Hoppas ni alla mår bra i dessa tider. Framtiden är
oviss och saker förändras snabbt. Vi har ett årsmöte
framför oss samt en utställning. Vi tittar på möjligheten att hålla ett digitalt årsmöte. Utställningen
undersöker vi möjligheten att ställa in. Vi kommer
att uppdatera hemsidan med kontinuerligt. Aktuell
information om vad som händer i klubben hittar ni
på vår hemsida.
Vi letar även efter en CUA (certifierad utställningsansvarig) som är intresserad av att hjälpa till med
våra utställningar. Är du CUA eller vill bli hör av
dig till någon av oss i styrelsen.
Var rädda om er och ta hand om varandra.

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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Togo (Ylajärvis BG Togo) i solnedgången på fjället i Jämtland.
[Foto: Petter Hillborg.]

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
Skyttesstigen 7
831 39 Östersund

Det finns ett Hillebergtält
för varje årstid.

soulo
Mycket starkt, lätt fyrasäsongerstält för en
person i vår red label-serie. Perfekt för
alla slags äventyr under alla säsonger
oavsett terräng.
Thomas Samuelsen

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

