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

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

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

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

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

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

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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2020:
 Nummer 4:  Manusstopp 13 aug  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 29 okt  Utkommer v. 51
 2022 Nummer 1:  Manusstopp 12 jan.  Utkommer v. 10
  Nummer 2:  Manusstopp 11 mars  Utkommer v. 18
 Nummer 3:  Manusstopp 15 maj  Utkommer v. 27

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

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

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



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

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

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

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

Tävlingsekreterare Linda Almquist snotrollens@telia.com 
  013-583 73
Utställningsekr.:  Anneli Jönsson kennel@deejasome.se 
  073-083 22 16 
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Hej på Er alla!

Sommaren är här, värmen tränger på och det gäl-
ler nu att se till att hundarna mår så bra de kan 
i värmen. 

För min familj blir det fullt upp i sommar med 
renoveringt av vår stuga i Särna så att den är redo 
för höstens och vintern äventyr. Vi flyttade däri-
från för 7 år sedan och har renoverat lite smått 
när tid har funnits då nya stället ochså var i be-
hov av lite uppfräschning. Nu i sommar ska stu-
gan dräneras och badrummet bytas och det ska 
bli så skönt att få det gjort. Tanken är ju att vi 
ska hyra ut den veckovis sedan när vi inte är där 
men hittils har det bara varit till nära vänner i 
och med att renoveringen inte var klar. Vi vet ju 
alla med polarhundar att en stuga i Särna är guld 
värt dock inte billigt att ha året om ;-)

Ha en bra sommar
//Mia

Omslagsfoto: Kompisar. Sampspeeds Diego och 
Ylajärvis BG Togo tar en paus i skogen. 
[Foto: Petter Hillborg]

Snö överallt. Tior njuter rejält. 
[Foto: Petter Hillborg]



LEDARSKALLET
Hej Medlemmar!

När ni nu har fått sommarens nummer i er hand är SPHK med rasklubbar och distrikt 
klara med sina årsmöten. Flertalet har genomfört sina årsmöten digitalt. Detta är in-
tressant, för ett till två år sedan var det helt otänkbart med digitala årsmöten även om 
det diskuterats långt tidigare bland medlemmar. De som använt ett förenklat årsmöte 
avslutar tidigare år ekonomiskt, beslutar om budget och utser ny styrelse mm. På så 
sätt har pandemin utvecklat olika verksamheter och mötesformer snabbare än vad 
någon från början anat. 

Under hösten siktar SPHK’s styrelse att som tidigare år träffas en helg tillsammans 
med distrikt och särskilt inbjudna personer som är engagerade inom SPHK. Vi har 
stora frågor att diskutera och det gäller SPHK’s organisation, Polarhundens utform-
ning och framtid, SPHK’s medlemskap i WSA och hur SPHK ska förhålla sig när 
nya polararaser godkända av FCI söker medlemskap. Är det inte möjligt att träffas 
fysiskt, ska vi under en dag arrangera en digital träff med samma information och 
innehåll som under en arbetshelg.

Jag önskar er alla en skön sommar och ta hand om era hundar.

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

VARMT VÄLKOMNA

Övre Norra
Alisa Brandt, Jokkmokk

Nedre Norra
Mikaela Andersson,  Umeå

Gävle Dala 

Mälardalen
Sigrid Baltzer, Gustavsberg, Hans Ramberg, Stockholm, Carolina Gissberg, Sparreholm, 
Erik Meisters, Älvsjö

Västra 
Barbara Lindell, Göteborg

Södra
Amanda Yngve, Särö, Linnea Karlsson Henningsson, Kvidinge, Julia Håkansson, Våxtorp, 
Alexander Ringdahl, Rockneby

Utlandet

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/

Christina Bjerstedt Ohlsson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se 



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

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

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

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

Ledamot
Mikael Olander, 070 – 831 04 92
Älvkvarnsvägen 2, 197 93 Bro
Mickey.olander@speedmail.se

Göran Anderson, 070 – 687 81 39
Hjälstavägen 8, 749 62 Örsundsbr0
brian@gbos.se

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

Revisorer
Tomas Dal 
Susanne Dal
 
Revisorssuppleant
Frank Ochterlony

Valberedningen
Eva Ohlsson, (sammank) 070 – 536 80 17
Ann Engström, 070 – 118 73 10

http://malardalen.sphk.se www.sphk.se/gavledala

Ordförande
Nikki Ek, 070-273 19 56

ordforande.gd@sphk.se 

Kassör
Malin Sundin, Orsa, 070-639 85 36 

ylajarvis@gmail,com

Ledamöter
Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12

Lottis Nilsson, Bollnäs 070-219 11 10

Suppleant
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster
Krister Mattsson

Tior njuter i vårsolen. [Foto: Petter Hillborg]
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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

Ledamot 
Sara Mårtensson
sara_anna93@hotmail.com

Ledamot
Emma Marklund
Emma_Marklund@hotmail.com

Lene Krewer
denlene@hotmail.com

Elina Wanhatalo
aatelinas@hotmail.com

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

Suppleant
Anna Westerlund
Annawesterlund8@gmail.com

Revisor
Frank Ochterlony 

Valberedning
Johanna Burström (sammankallande) 
johannabrannstrom@hotmail.com

Olga Widén
olgawiden@gmail.com

Ett stort hjärtans Tack!

Allt har sin tid och tillslut är det dags att lämna 
över stafettpinnen till någon annan. Här får ni en 
liten summering från mig vad gäller styrelsearbete 
inom Övre Norra och med alla våra polarhundar 
i fokus.

Först av allt ska jag säga Tack till Michael och 
Birgitta Sandin som för 20 år sedan sålde ut/pre-
senterade föreningsengagemang på ett sätt så även 
om man var ny i sammanhanget så var man så 
välkommen och tordes tacka ja till en styrelsepost 
i Övre Norra.

Mina år inom Övre Norra har gett mig kunskap 
om alla de fyra polara raserna (förstå mig rätt= 
litegrann från alla). Jag har lärt mig meriterings-
regler, karusellen kring utställning och vinterar-
range-mang….. å passa er - meritering är merite-
ring så de arrangemangen kräver extra av allt! Å 
så många fina polarhundsägare och polarhundar 
jag fått möta på vägen.

Min ledstjärna: Att arbeta över tid med din polar-
hund och ha tilltro till vår förmåga!

Under mina år inom ÖN har vi gjort massor av 
olika aktiviteter om ni frågar mig! Engagemanget 
inom hela styrelsen har varit toppen, och då är 
det så roligt att vara delaktig i smått som stort. Vi 
har haft kurstillfällen med allt från dialog med din 
hund till utrustning och förberedelse för fjälltur. 
Alla som känner mig vet att för mig är det bästa 
sättet att utvärdera hunden är en eller flera fjäll-
turer över ett par dagar…minst! Alla har inte de 
möjligheterna och jag dömer ingen utifrån det, 
bara vi arbetar över tid med våra polarhundar.

Ett hjärtans tack och lycka till vidare med fören-
ingslivet till alla inom Övre Norra. Mig kan ni 
nyttja som engagerad medlem nu och i framtiden.

Många kramar från mig! //Helen

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) 

Eveline Koch

ITH Cochise SE50819/2018 som är efter Jedeye Spruce 
of Manitou och ITH Nina. Han är en superhund som 

ser väldigt bra ut, arbetar hårt, fina rörelser, äter bra och 
har bra tassar. Går i led men är ingen ledarhund än. 

Ögonlyst UA. Mer om hans stamtavla kan Ni se på www.
indiantribe.se. [Foto: Maria Gustaffson]

Några rader från Nedre Norra 

Först och främst vill jag tacka för att jag fått ha 
ordförandeposten dessa år. Det har varit roligt 
och lärorikt. Jag har stundtals gråtit av frustra-
tion men så här i efterhand så har det varit väldigt 
roligt. Jag är stolt över att ha fått vara en del av 
allt detta. Nu lämnar jag inte helt utan sitter kvar i 
styrelsen ett tag till. Sedan är det studier och andra 
uppdrag som kommer att ta lite plats. 

Ni vet ju att vi föreningsmänniskor aldrig kan 
vara helt utan något att engagera oss i. Nu vän-
tar en härlig sommar med äventyr och när hösten 
kommer så laddar vi förhoppningsvis för lite täv-
lingar och annat skoj 

Nu lämnar jag över till en nygammal ordförande 
Alf Hallén, som ska få styra skutan ett tag igen. 

Over and Out
Annica Andersson
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Ordförande
Ankie Laúrsen, 070-855 89 12

ordforande.s@sphk.se

Vice Ordförande
Gerda Nihlén Pettersson, 072-449 23 74

Sekreterare
Denna post delas tillfälligt av Ankie 

Laúrsen och Gerda Nihlén Petterson
sekreterare.s@sphk.se

Kassör
Denna post är tillfälligt tilldelad 

Gerda Nihlén Petterson
072- 449 23 74

Ledamöter
Sofie Blomberg Rydberg,

sofies_knott@hotmail.com

Suppleanter
Richard Pettersson, 072-733 61 10

rille_12@hotmail.com

Nikola Damjanov,
wolfvenshunderi@gmail.com

Aktivitetskommité
Birgittaa Jöneros

Utställningskommitté
Carina Cansund

Tävlingskommitté
Rickard Pettersson

Valberedning
Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)

christina@swedsams.se
Catrin Paulsson

Marcus Christensen

www.sphk.se/sodra
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SPHK Södra inbjuder till officiell utställning 
för renrasiga polarhundar

Lördag den 18 September 2021
Plats: Degeberga Stugby, Degeberga sydöst om Kristianstad i Skåne.

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

Domare
Erna-Britt Nordin - Siberian husky
Vibeke Rördam, Danmark - Alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund
*** Med reservation för ev. domarändringar ***

OBS! Pga Covid-19 genomför vi arrangemanget i enlighet med 
FHM:s och SKK’s rekommendationer.

Anmälan
Via SKK:s internetanmälan http://kennet.skk.se/anmalan/

Anmälningsavgifter Gäller t.o.m mån 23/8 24/8 – 30/8 kl.12.00
Valpklass, 4-6 mån, 6-9 mån 200 kr 300 kr
Juniorklass, 9-18 mån 380 kr 480 kr
Unghundsklass, 15-24 mån 380 kr 480 kr
Bruksklass, 15 mån o äldre 380 kr 480 kr
Öppen klass, 15 mån o äldre 380 kr 480 kr
Championklass, 15 mån o äldre 380 kr 480 kr
Veteranklass, 8-10 år 200 kr 300 kr
Veteranklass, över 10 år GRATIS GRATIS
Barn med hund 50 kr Anmäls och betalas på plats
Parklass 50 kr Anmäls och betalas på plats

Flerhundsrabatt
Gäller endast officiella klasser, d.v.s. gäller ej valpar och veteraner. Gäller endast t.o.m 
måndag 23/8. Efter 2 fullbetalande hundar i officiell klass reduceras priset till 200 kr 
per hund, vid anmälan av samma ägare.

Sista anmälnings- och betalningsdag är måndagen 30 augusti.

Alla anmälningar är bindande!

Efteranmälan via SKK t.o.m. 30 augusti.och i mån av plats!

Veteraner över 10 år, anmäls via mail till carina.
cansund@telia.com. Flerhundsrabatt, anmäl alla 
hundar via internetanmälan och mejla därefter till vår 
kassör Gerda Nihlén Pettersson, kassor.s@sphk.se, 
bifoga kvitto på anmälda hundar samt kontouppgifter 
så betalar vi tillbaka.

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

Medtag giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. 
Gäller ej valpklass som är inofficiell.

För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan 
mailas till carina.cansund@telia.com, för registrering 
hos SKK och sen anmälas via internet, så vänta inte 
till sista dagen.

Upplysningar
Carina Cansund 073- 036 16 55 carina.cansund@
telia.com

Varmt välkomna!



Vart tog Polarhundmästerskapen vägen och varför?
Malin Sundin Grindal skrev i Polarhunden 5/2020 om värdet av vår klubbtidning och 
jag kan inte annat än instämma i det hon skriver. I samband med hennes artikel fick 
jag en fråga i ett helt annat ärende som gjorde att jag fick söka efter svaret i gamla 
nummer av Polarhuden*/. Det faktum att vi har en klubbtidning och att gamla num-
mer av Polarhunden finns på SPHK’s hemsida var då till stor hjälp. Det visade sig att 
svaret på den fråga jag hade fått fanns i nummer 2/1998. 

Samtidigt som jag hittade de fakta som jag sökte passade jag på att titta igenom vad 
som hade skrivits i detta nummer. Det som verkligen fångade min uppmärksamhet 
var deltagarantalet vid Polarhundmästerskapen/Nordic Open 2008 och då speciellt 
det faktum att hela 12 (tolv!) 1-spann deltog i 50-kilometersloppet och att SPHK’s 
alla fyra raser var med, samt att kvinnor och män hade en gemensam klass. Detta 
faktum gjorde att jag började titta igenom fler resultat under fler år och det jag fann 
gjorde mig synnerligen konfunderad. Vad har hänt och varför, med vårt Polarhund-
mästerskap? Som inbiten och obotlig nordisk förare har jag i nedanstående huvud-
sakligen koncentrerat mig på denna körstil.

Antal deltagare i nordisk-/pulkastil:

År

Ant. fullföljande spann Ant. unika förare1/

Damer Herrar Totalt Damer Herrar Totalt

1998 22 33 55 16 19 35

1999 15 32 47 12 23 35

2000 15 24 39 12 20 32
1/ Polarhundmästerskapen/Nordic Open gick över tre dagar med en distans per dag och många förare deltog i flera distanser. Därför 

skiljer sig det totala antalet och antalet unika förare åt.

Jag jämförde sedan ovanstående med hur det såg ut tio år senare.

Antal deltagare i nordisk-/pulkastil:

År

Ant. fullföljande spann Ant. unika förare2/

Damer Herrar Totalt Damer Herrar Totalt

2008 7 7 14 7 7 14

2009 4 4 8 4 4 8

2010 4 4 8 4 4 8

2/ Polarhundmästerskapen/Nordic Open gick över två dagar och distanserna hade förändrats. 

Siffrorna visar på en dramatisk nedgång i antalet pulkaspann. Några kan ha ”för-
svunnit” till linklasserna som fanns under de tre senare åren, men de förklarar bara 
en del av deltagartappet. 2008 var antalet linspann 9 st, 2009 5 st och 2010 9 st.

Vad hände under dessa tio år? Gick pulkaförare över till släde? För att se om det 
stämde tittade jag snabbt igenom deltagarantalet inom slädhundklasserna under de 
aktuella åren.

Antal deltagare i slädhundstil:

År

Ant. fullföljande spann

Totalt

1998 52

1999 62

2000 68

2008 18

2009 45

2010 23
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Ovastående tabell visar på en tydlig nedgång även i antalet deltagande slädhund-
spann mellan de två jämförelseperioderna och att många pulkaförare skulle ha gått 
över till slädhundstil verkar därför inte särskillt troligt. 

Går man till dagens situation så arrangeras förvisso Polarhundmästerskapen men 
uppmärksamheten omkring tävlingen och deltagarntalet är mycket litet, vilket jag 
tycker är tråkig. Så, återigen, vad är det som har hänt under dessa år som kan förkla-
ra att deltagarantalet i pulkastil vid Polarhundmästerskapen har minskat så kraftigt? 
Några tänkbara faktorer kan vara:

- Meriteringar! I dagsläget verkar det näst intill omöjligt att få något större delta-
garantal till en tävling om det inte går att meritera samtidigt. Varför har denna 
utveckling kommit under senare år? Meriteringar fanns 1998 och detta till trots så 
var deltagantalet vid Polarhundmästerskapen mycket stort. 1999 och 2000 fanns 
visserligen 10 km 1-spann damer, dock inte meriterande om jag minns rätt, men i 
övrigt fanns inga ”meriteringsdistanser” under åren 1998-2000.

- Ställs det för stora krav på tävlingarnas organisation och banornas preparering? 
Vi är ju alla, i vart den absoluta majoriteten, glada motionärer som har hundar 
och hundkörning som en hobby. Ställer vi, trots att det är vår hobby, så höga krav 
på arrangemangen så att ingen vill ställa upp och arrangera något? Om så är fallet 
skjuter vi väl oss själva i foten! 

- Har den genomsnittlige polarhundägaren förändrats? Kanske var en större andel 
av polarhundsägarna intresserade av att tävla för 20-30 år sedan än vad de är 
idag. Vad gör de då i stället? För att travestera på en Cornelis Vreeswijks låt om 
polaren Per, ”kanske dom är på en fjälltur och då är det ingen fara alls”, men om 
det innebär att våra polarhundar lever ett liv alltmer likt sällskapsraser, då ligger 
våra raser farligt till. Exemplen på arbetande hundraser som har blivit sällskaps-
hundar och inte används till det de är utvecklade för är bara allt för många och 
allt för avskräckande. 

- Nyrekrytering av personer som är beredda att vara arrangör eller funktionär av 
olika aktiviteter/tävlingar blir allt svårare. Ingen kan ju begära att de som har 
arbetat med arrangemang under många år skall fortsätta med det i all evighet. 
Även dessa personer har ju trots allt sina hundar och hundkörning som sitt stora 
intresse och vill gärna hinna med det också. Nya personer måste in och ta ansvar 
för klubbens aktiviteter för i annat fall har vi snart inga arrangemang/tävlingar. 
Problemet med att allt färre vill arbeta ideellt är dock inte unikt för SPHK utan 
gäller generellt för hela föreningssverige.

- Hur mycket beror på den klimatförändring vi nu upplever. Perioden med snö blir 
allt kortare långt upp i landet och för landets södra delar kan snön helt utebli 
vissa år och därmed också möjligheten att arrangera en tävling. Jag kan också 
tänka mig att bristen på träning på snö gör att många drar sig för att anmäla sig 
till en tävling och eftersom en stor del av klubbens medlemmar bor i och söder 

om Mälardalen så får det naturligtvis negativa konsekvenser. Detta motsägs dock 
av under åren med mycket stort deltagarantal kom de flesta från deltagarna från 
Gävle-Dala och Nedre Norra.

- I dagsläget är antalet klasser inom pulkastilen mycket stort och att dela upp ett 
redan litet startfält på många klasser gör det knappast intressantare att delta. Jag 
har alltid argumenterat för att vi ska ha så få klasser som möjligt vid tävlingar 
för att få upp deltagarantalet (och därmed intresset?) i de klasser som erbjuds. 
Utvecklingen under de senaste årtiondena har dock gått i rakt motsatt riktning. 

- Jag tror inte heller att den kodning av klasserna som används idag tillför något. 
Skriv ut klassen i klartext, exempelvis ”pulka, 1-spann, 30 km herrar”, så behöver 
ingen fundera på vad som gäller. Dessutom är dragvikterna i procent av hundens 
vikt, vilket lägger ytterligare en arbetsuppgift på arrangören utan att, enligt min 
uppfattning, tillföra något. Förenkla hela denna process så kanske fler kan tänka 
sig att arrangera en tävling. Fasta vikter beroende av ras och spannstorlek funge-
rar ju bra vid meritering och fungerade under många många år vid tävlingar innan 
de nya viktsreglerna infördes, så varför inte ha samma system som vid meritering 
vid dagens tävlingar? 

- Ytterligare en faktor till det minskade intresset för Polarhundmästerskapen kan ju 
kanske även spåras i det faktum att inbjudan till denna tävling stundtals har varit 
svår att hitta och dessutom enbart varit en del av någon annan tävling. Till detta 
skall läggas att den fasta tidpunkt för Polarhundmästerskapen som vi hade under 
många år försvann för ett antal år sedan. Dessa faktorer (Polarhundmästerskapen 
som del i annan tävling och inte fast tävlingsdatum) skickar en tydlig signal om att 
Polarhundmästerskapen inte är en viktig tävling som vi kan flytta på lite hur som 
helst och därmed minskar intresset, tror i vart fall jag.

Avslutningsvis, varför vurmar jag för Polarhundmästerskapen? För mig var det en 
årlig manifestation för de polara raserna och där de många mötena mellan personer 
som hade olika raser och körde olika körstilar bidrog till att skapa en vikänsla inom 
klubben. Försvinner denna typ av aktivitet kommer också möjligheten att skapa och 
upprätthålla en vikänsla inom klubben att försämras och det kommer inte att vara av 
godo för våra raser.

Lennart Andersson
Bålsta

*/ Det äldsta numret av Polarhunden som finns är nr 3/1972! I detta nummer finns 
bl.a. en intressant artikel skriven av Göran Ahlström om värdet av att, även sommar-
tid, hålla uppe konditionen på våra hundar. Tittar man igenom ett antal nummer av 
tidningen kommer devisen ”inget nytt under solen” snabbt att besannas.

16   Polarhunden 3/2021 Polarhunden 3/2020   17



Polarhunden 3/2021   1918   Polarhunden 3/2021

Resultatet från SPHK NN och SSUK’s 
Exteriörbedömning 5/6 2021

Här kommer resultatet på hundarna som deltog
Hanar Junior
Of Taylor’s Peak PF Jackson  Exellent
Skattliljans Autumn Team Kovac Very Good
Of Taylor’s Peak PF Opie   Good

Öppen klass hanar
Kymcanis Kaneq Very Good 

Tikar Junior
Of Taylor’s Peak PF Tara Good

Tikar Öppen klass
Sadiva Nothing Else Matters Exellent CK
Nisstorpets Blenda Very Good
Mickes Sibirian Race Akila Very Good

Of Taylor’s Peak PF Jackson

Nisstorpets Blenda Nisstorpets Blenda

Sadvia Nothing Else Matters

Skattliljans Autumn Team Kovac

Kymcanis Kaneq
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Gröna Bandet 2020 
Anna och Ludwigs vandring från Grövelsjön till Abisko med hundarna 
Freke och Munin, en berättelse i fyra delar. Del 1 handlar om förberedel-
serna som vi lagt mycket energi på, en stor del av vår vandring. 

Del 1 – Från förberedelser till start
Efter att ha stött på några fjällfarare 
längs deras färd genom vår svenska fjäll-
värld hade vi fått upp ögonen för Gröna 
Bandet. Vi funderade ett tag, och vid ny-
årsafton 2019 bestämde vi oss för att ge 
oss i kast med den långa vandringen som-
maren 2020. Det skulle passa som bäst i 
våra liv då. 

Vi har bott i Abisko i tre år, sen flyttat 
ner till Skåne år 2017 tillsammans med 
vår första malamute, hanen Freke som 
blev en del av familjen under det sista 

året i Abisko. När vi flyttade ner till 
Skåne fick Freke en kompis och vi en ny 
familjemedlem i form av tiken Munin, 
även hon en malamute. Dessa fyrfota 
kompanjoner har trampa många mil med 
oss på skogsstigar och längs fjälleder. Att 
ha dem med oss på vårt Gröna Band var 
en självklarhet. 

När vi tagit beslutet att gå Bandet började 
planer snabbt smidas. Många frågeteck-
en uppstod och svaren fanns sällan rakt 
under näsan. Var låg ens Grövelsjön? 
Hur långt kan vi gå på en dag egentligen? 

Vilken utrustning behöver vi ha med oss? 
Hur gör vi med hundarnas mat? Under 
de följande månaderna började vi finna 
svar på våra frågor, men det uppstod 
ständigt nya som höll oss sysselsatta in 
i det sista.

Snabbt insåg vi att alla bandmedlemmar 
skulle behöva mycket träning inför den 
prövning som väntade. För oss handlade 
det om att ge hundarna goda förutsätt-
ningar för att klara vandringen och bära 
klövjeväskorna. Träningen intensifiera-
des med tiden, försiktigt pressades grän-
serna och vila vävdes in mellan varven. 
Träningens främsta fokus låg på att bära 
tungt och gå långt. Detta gällde alla in-
blandade. Det blev många helger längs 
Skåneledens olika etapper i ur och skur. 
Träningen har också inneburit löpning, 
cykling och dragträning. Varje månad 
försökte vi ta distansrekord i antal kilo-
metrar vi avverkat.  När Bandet började 
närma sig trappades träningen ner och vi 
lade mer fokus på vila och återhämtning 
så att vi skulle vara fullt laddade i tassar 
och fötter vid start.   

Tidigt i planeringen tog vi beslutet att 
vi ville torka vår egen mat. Vi hittade 
en torkugn på blocket som vi köpte. Vi 
testade oss fram bland olika råvaror och 
recept. Det började så småningom växa 
fram riktiga måltider som vi testade un-
der våra träningsturer. De främsta pro-
teinkällorna vi landade i var nötfärs och 
kycklingfärs som stektes och sen torkades. 
Dessa kombinerades till middagar med en 
mängd olika egentorkade grönsaker och 
andra ingredienser. Till detta hade vi ris, 
matvete eller bulgur. Luncherna hölls enk-
la och bestod av torkad vitkål, russin och 
jordnötter som sen kryddas med ingefära 
och olja vid tillagning på fjället. Frukos-
tarna bestod av en sorts müsliblandning 
av havregryn, olika fröer, nötter och tor-

kad frukt. Hundarnas mat valdes ett år 
innan vandringen började för att försäkra 
oss om att det fungerade både för Freke 
och Munin. Maten portionsförpackades i 
hundbajspåsar för färgkodning huvudmål 
och mellanmål. Freke och Munin åt två 
huvudmål och två mellanmål varje dag. 
Utöver det fick de ”energiknuttar” som 
extra tillskott på längre och tyngre dagar.  
Varje depålåda innehöll våtfoder för extra 
lyx på vilodagar. 

Just efter att vi bestämt att vi ska gå 
Gröna Bandet köpte vi kartor och här 
började planeringen ta form. Vi räknade 
på hur många dagar vi kunde vara lediga 
och räknade sedan ut ett medelsnitt på 
hur många kilometer vi måste gå per dag. 
Efter att ha studerat kartor till och från 
i ett år så hade vi en ungefärlig plan på 
hur vi ville att vår rutt skulle se ut. Vi be-
hövde tänka på hur vi skulle ta oss över 
olika vattendrag under vandringen. Det-
ta innefattade båtturer och större vad. 
Inför att vada med hund tänkte vi som 
så att om vi måste vada med vadarlinor 
så är det ett för svårt vad för att hundar-
na skulle komma över på ett säkert sätt. 
Detta påverkade vägvalen en hel del. När 

Typsik nattvandringspaus med ryggsäckarna på.

Nattvandringarna tog på allas krafter. 
Då är det bäst att passa på att vila i alla lägen.
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denna plan var klar kunde vi ta nästa steg 
i planeringen som innehöll mer logistik. 
Vilket datum tror vi att vi är framme vid 
en viss ort och hur många dagar tar det 
att gå dit? Finns det en mataffär där? Hur 
mycket mat behöver vi på vägen? Dessa 
funderingar var svåra eftersom vi vill var-
ken ha med för lite eller för mycket mat, 
extra känsligt med hundmat eftersom vi 
gärna inte byter foder mitt i turen. Efter 
många timmars funderingar hade vi en 
plan på vart våra depålådor skulle skick-
as och vad de skulle innehålla. Samman-
lagt landade vi på sju depålådor, från 
Grövelsjön till Treriksröset. På grund av 
Corona-viruset visste vi inte om vi kunde 
ta oss till Treriksröset enligt vår ruttplan 
eller inte så vi bestämde oss för att plane-
ra för att gå hela vägen till Treriksröset. 

En del av förberedelserna var att sä-
kerställa att hundarna fick komma in i 
Norge och Finland. Vi behövde ordna 

pass, vaccinationer och besök hos vete-
rinär längs vägen för att kunna avmaska 
hundarna innan vi kom in i Norge. Det 
svåraste i dessa förberedelser var besök 
hos veterinär längs vägen. När är vi var? 
Var finns det veterinär längs vägen? Hur 
många dagar håller respektive avmask-
ning? Detta bekymmer löstes sig med 
hjälp av kartstudier, internet och telefon-
samtal. Snart nog hade vi besök bokat i 
Hemavan 15e juli med en flexibel vete-
rinär.

Under en vandring kan mycket hända, 
bland annat olyckor. För att vara en del 
av Fjällfararnas Vita- och Grönaband var 
vi tvungna att ha med en nödsändare. 
Denna hyrde vi. För att kunna hjälpa oss 
själva hade vi ett gediget apotek med di-
verse sjukvårdsartiklar för både oss och 
hundarna så att vi kunde vara förbered-
da om olyckan var framme. Det innehöll 
allt från skavsårsplåster, smärtlindrande 

tabletter, nagelsax och febertermome-
ter. Myggmedel hade vi till både oss och 
hundarna för att kunna skydda oss från 
insekterna. 

När vi väl var redo för att packa våra 
ryggsäckar hade vi ingen packlista. Vi 
packade med det vi brukar ha med oss, 
inte speciellt mycket men tillräckligt 
mycket för att klara oss. Alla tränings-
turer från det senaste året hade satt sig i 
ryggmärgen. Vårt tält var ett tremanna-
tält som rymde både oss och hundarna 
samt hade en rymlig absid. Vi fokuserade 
på att ha med oss rediga saker men så få 
som möjligt för att minimera vikten utan 
att tumma på säkerheten. Utrustnings-
mässigt hade vi nästan allt sedan tidigare 
äventyr, vi köpte bara ett nytt frilutskök 
som landade mellan vårt absolut lättaste 
och vårt absolut pålitligaste (och tyngsta) 
trangiakök. Hundarna fick med sig ett 
liggunderlag att sova på i tältet, dels för 

att skydda tältgolvet och dels för att de 
skulle få lite högre sovkomfort och bättre 
återhämtningsmöjligheter. 

Strax innan avfärd var huset upp och 
ner. Överbelamrat med mat, depålådor, 
hundmat, packning och listor. Vi läng-
tade då till att få tillbaka vårt hem sam-
tidigt som vi njöt av att vara mitt uppe 
i alla roliga förberedelser och förväntan 
inför vandringen. Hundarna var ständigt 
delaktiga och nyfikna på vad vi höll på 
med.  

Tio dagar innan startdatum hände det 
som inte fick hända; Freke började hal-
ta. Vi var mitt uppe i att vila oss i form, 
besökte Annas föräldrar för en middag 
och hundarna låg ute i det svala gräset. 
Det blev dags för en liten kvällsprome-
nad vilket Freke tyckte var extra roligt. 
Han gick från 0 till 100 och levde upp 
till draghundsryktet men med kalla och 

I björnskogen dundrade vi fram. Fort gick det! Freke njuter! 



stela muskler. Morgonen därpå var han 
halt, mest troligt en sträckning. Vi blev 
oroliga och fundersamma om Freke skul-
le kunna gå med eller inte. Besök hos en 
veterinär bokades in för att ha gjort allt i 
vår makt för att kunna ha med Freke på 
turen. Freke blev ordinerad vila fram till 
start och vi fick med oss en rejäl laddning 
smärtlindring och antiinflammatoriska 
tabletter. VI beslutade att ta all packning 
från Frekes klövjeväska till en början.  

Avfärdsdagen från Skåne var en spänd 
dag. Tänk en sådan lång och fin vand-
ring vi hade framför oss. Först i slutet 
av augusti beräknas vi vara tillbaka i 
vårt hus på den skånska slätten utanför 
Lund. Annas pappa Torbjörn stod för 
transport till Grövelsjön. Med färdkost 
från Annas mamma Katharina tog vi oss 
hela vägen till Borlänge där vi sov under 
natten. Nästa dag kom vi ännu mer för-
väntansfulla till Grövelsjön. På plats vid 
Grövelsjöns Fjällstation packade vi iord-
ning ryggsäckarna, tog fram vandrings-
stavarna och spände fast klövjeväskorna 
på hundarna. Fyllda av förväntande lade 
vi händerna på den blå dörren på fjäll-
stationen och startade vårt Gröna Band. 

Del 2 – Från start till Åre
Vi började gå, förväntansfulla som få 
och med chockerande tunga ryggsäckar. 
Den extra vikten från Frekes klövjeväska 
märktes av med omedelbar verkan. Men 
efter någon kilometer kändes det okej. 
Efter en varm dag på ett platt kalfjäll 
kom vi fram till Hävlingens södra ände 
där vi slog upp tältet för vårt först natt-
läger. Hela dagen hade känts overklig. 
Var vi verkligen på gång med vårt Gröna 
Band och inte en vanlig helgtur? Vi av-
slutade första dagen med ett riktigt skönt 
kvällsdopp, det första av många.

Nästa dag bär det av vidare in ibland nya 
vackra fjäll där vi fort blir varse om att 
det är förbaskat stenigt i Rogen-området. 
När vi kommit fram och slagit läger med 
middagen på gång tittar vi på kartorna 
och det slår oss just hur lång denna för-
sta etapp är. Hela vägen till Åre innan vi 
får en längre vila. Nästan två veckor i ett 
svep. Det är många måltider vi bär med 
oss, inte undra på att ryggsäckarna är så 
tunga. Freke återgår succesivt tillbaka till 
tänkt vikt med två måltider om dagen. 
Det är ca 300 gram som han får tillbaka 
från oss. Sakta men säkert börjar insik-
ten slå rot om hur många dagar på tur 
vi har framför oss. Med skräckblandad 
förtjusning reflekterar vi över hur många 
gånger ryggsäckarna ska packas upp och 
packas ner. 

Efter två svettiga och steniga dagar har 
vi äntligen kommit ut ur Rogen och får 
oss ett välbehövligt och svalkande dopp. 
Freke som aldrig badar är den första att 
plaska ner i plurret. Alla flockmedlem-
mar njuter lika fullt ut. Efter den stärkan-
de middagen är vi så glada att vara ute 
ur Rogen så vi bestämmer oss för att gå 
minst en timme till. Det är ju ändå det vi 
tränat på. Ska vi i mål någon gång måste 
vi gå framåt. Vi går ytterligare fem kilo-

meter i den svalare kvällsluften och slår 
läger vid en liten älv. Vi är inte de enda 
som bor där för natten. Omkring tio mil-
joner mygg och knott tränger sig på och 
vi blir smärtsamt påminda om detta fjäl-
lens gissel. Hundarna rentav chockas av 
mängden ohyra och springer in i tältet 
efter en rekordsnabb middag. Det tar en 
stund för dem att lugna sig men sen som-
nar de och sover tungt. Rogen lämnar vi 
bakom oss och sammanfattar våra två 
dagar med orden: ”Rogen. Detta vackra 
helvete av sten.”.   

Följande dagar pressar vi oss igenom 
myggdränkta myrmarker och nyröjda 
skoterleder upp till Tännäs och förvå-
nas över att vara glada att få gå på väg. 
Vem hade kunnat tro det? Vi fortsätter 
till Ljusnedal där vi sover en god natts 
sömn i en stuga innan nästa dag bär 
iväg till Bruksvallarna och nattläger på 
fjället uppe vid Djupdalsvallen. Under 
vandringen längs Ljusnan i norra Härje-
dalen förundras vi över hur vackert det 
är. Vi slår fast att Härjedalen är Sveriges 
Norge. Trots många kilometer på väg är 
det ingen som gnäller, varken människor 
eller hundar. Det iskalla lunchdoppet i 
Ljusnan var en starkt bidragande faktor 
till det goda humöret. 

Väl uppe på fjället igen fick vi idel vackra 
vyer och mycket snö som svalkade varma 
tassar längs vandringslederna. Vi pas-
serar Fältjägarstugan och slår slutligen 
läger mellan västra och östra Helagssjön 
med utsikt mot Predikstolen som lyser i 
ett magiskt midsommarnattsljus. Såhär 
i efterhand kan vi utse denna tältplats 
till en av de bästa på hela vandringen. 
Midsommardagen bjuder på kaffe vid 
Helags fjällstation och där får vi även 
information om att bron över Härjång-
sån inte finns trots att den är utmarkerad 
på kartan. Med denna nya information 

och stärkta av kaffet fortsatte vi det som 
skulle komma att bli en lång dag. Denna 
långa dag innehöll ett av de beryktade 
vadställen som vi varit lite oroliga för: 
Vadet vid Ljungan. Vi blev inte direkt 
lugnade av alla rapporter om höga vat-
tenflöden till följd av den starka värmen 
men fortsatte ändå. Väl framme vid va-
det såg vi att det var görbart och efter 
en liten fikapaus stålsatte vi oss och tog 
oss över utan bekymmer. Med dagens 
största orosmoment avklarat fortsatte vi 
glada i hågen mot Härjångsån där vi sent 
på kvällen slog läger strax öster om den 
bro som finns på kartan men inte i verk-
ligheten.

Vi var tidigt igång för att komma vidare 
mot Vålådalen. Efter att snabbt konstate-
rat att Härjångsån var omöjlig att korsa 
med rådande vattenflöden bestämde 
vi oss för att sikta mot bron öster om 
Vålåstugorna.  Dock blev vi stoppade 
vid avrinningen från Vålåsjön som inte 
framstod som vadbar. Vi slog läger där 
Härjångsån övergår till Vålån och in-
väntade natten med förhoppning om ett 
lägre vattenstånd i den bäck som blivit 
en liten älv. Tji fick vi, för det blev ingen 
förändring och vi fick vada i samma vat-
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tenflöde som stoppat oss under dagen. 
Klockan två var allt packat och vi var 
redo. Hundarnas klövjeväskor hade vi 
spänt fast uppe på våra ryggsäckar för 
att hundarnas vad skulle ske så smidigt 
som möjligt. Själva hade vi ryggsäckar-
nas midjebälten öppna och vandrings-
stavar i varje hand. Efter mycket om och 
men kom vi över och klockan var då tre 
på natten. Med dyngsura fötter och ben, 
adrenalin som sprutade ur öronen och en 
keps ofrivilligt offrad till vattnets makter 
fortsatte vi direkt österut till nästa för-
storade fjällbäck. Här vi tog lång tid på 
oss att hitta ett bra och säkert vadställe. 
Klockan sex på morgonen var vi över 
och tog frukostpaus i morgonsolen. Ban-
dets dittills värsta prövning var avklarad. 
Med facit i hand skulle vi valt en annan 
väg, för det var hela Bandets absolut vär-
sta prövning. Denna långa dag avsluta-
des en bit bortanför Vålådalens fjällsta-
tion. Lättade och väldigt trötta kröp vi in 
i tältet och somnade ovaggade. 
Från Vålådalen gick vi på väg hela vä-
gen till Åre Camping. En lång och lite för 
varm dag. Vi fick oss ett stärkande dopp i 
Ottsjön längs vägen, men svalkan räckte 
inte länge. I Undersåker provianterade 

vi innan färden fortsatte. Hundarna fick 
pausa från klövjeväskorna sista biten till 
campingen, temperaturen visade på +28 
grader i skuggan. Ännu en gång spände 
vi fast klövjeväskorna på ryggsäckarna. 
De sista kilometrarna gick inte fort. Väl 
framme vid campingen hämtade vi ut vår 
depålåda från campingens ägare Stefan. 
Vi hade nu varit ute tio dagar i sträck och 
alla fötter och tassar var trötta. Stefan 
var väldigt trevlig och tillmötesgående. 
Vi trillade in strax innan klockan åtta på 
kvällen. Sista minuten innan receptionen 
skulle stänga. Då hade vi gått hela 33 ki-
lometer! Så långt hade vi inte gått någon 
annan dag på den första etappen och det 
kändes. Vid hundarnas kvällskiss innan 
sovdags haltade Freke lite. Lite oroande 
men vi tänkte att han bara var stel och 
trött efter dagens långa vandring på väg. 
En god natts sömn inomhus borde göra 
susen.

Vår första vilodag i Åre inleddes med att 
börja söka efter veterinärer. Frekes häl-
ta hade förvärrats och han ville inte gå 
en endaste meter. Det visade sig att han 
bränt trampdynorna på den varma asfal-
ten. Även Munin hade lite besvär med 
sina trampdynor. Att vi inte tänkt på det! 
Inte för att vi kunnat stoppa värmen, 
men vi hade kunnat använda tasskydden. 
Varje natt i tältet hade de ju sovit med 
tasskydden på, men det var mest för att 
skydda innertältet mot flaxande hund-
klor. Alla veterinärerna sa att vila var 
det som gällde. Endast korta promenader 
på gräs fick våra små vänner företa sig. 
Utöver detta skulle trampdynorna smör-
jas med tassalva. Freke var värst däran. 
Hur ska detta gå? Ska han kunna följa 
med vidare? Ska en av oss stanna här och 
sen försöka komma ikapp på något vis? 
Många frågor snurrade i våra huvuden. 
Men vi vilade så gott vi kunde på cam-
pingen trots den stekande värmen. Freke 

låg i skuggan under en stor björk hela 
dagen. Munin låg under bordet i stugan, 
det var bäst så tyckte hon. Hon gillade 
inte att bilarna på vägen vid campingen 
levde om så mycket. Dagens vila gav god 
effekt på Freke som med sockar kunde gå 
kvällspromenaden utan att halta. Vi var 
dock fortsatt oroliga och bestämde oss 
för att ta en hel vilodag till för tassarnas 
skull samt att börja nästa etapp med att 
gå på natten. Temperaturen låg kring + 
30 grader hela dagen och skulle fortsätta 
göra det flera dagar till. 

Andra vilodagen i Åre hittade Anna en 
lämplig väg ner till Indalsälven som hun-
darna kunde gå med tanke på tassarna. 
Vi fick oss ett härligt dopp och Munin 
inledde sin simmarkarriär som hon sedan 
höll igång resten av vandringen. Hon fick 
smeknamnet Simmig Tjej och kom att 
leva upp till det flera gånger om. Efter 
badet blev det en djupdykning i kartorna 
med syftet att hitta genvägar för att spara 
på tassarna. Dagen flöt på lugnt och vi 
blev taggade att fortsätta gå. Hundarnas 
tassar verkade bättre. Helt rätt val att 
stanna en dag extra. 

Vår sista dag i Åre skulle innehålla vila 
inför nattens vandring. Det blev dock 
väldigt mycket fixande, främst med hun-
darnas tassar. Vi fick låna bil av Stefan 
på Åre Camping för att med den köra 
till Åredalens Hund & Häst. Där fick vi 
mycket bra hjälp med valet av sockar till 
hundarna. Tänk vilka trevliga människor 
det finns. Allt fixande avslutades med ett 
svalkande dopp i Indalsälven. Efter en 
olidligt lång eftermiddag och kväll fick 
hundarna på sig de nya hundsockarna vi 
köpt och vi började gå kring halv tio på 
kvällen. Det var fortfarande varmt, men 
inte +30 grader i alla fall. Det kändes 
konstigt och jobbigt att börja gå när man 
normalt ska gå till sängs. Nu återstod det 

att se hur hundarnas tassar skulle klara 
den fortsatta vandringen. 

Del 3 – Från Åre till Hemavan
Vi vandrade på natten de två första nät-
terna från Åre. Det var inte kul, det var 
inte ”bara att gå” fast på natten. Kroppen 
stretade emot och huvudet var förvirrat, 
mat-och-sov-klockan hade fått frispel. 
Båda nätterna var rekordsnabba i förflytt-
ningen, sällan hade vi avklarat så många 
kilometrar så snabbt. Myggens ihärdiga 
jagande drev på oss att hålla ett tempo 
strax framför myggens hastighet samt att 
pauserna kapades ner till absolut mini-
mum. Även tanken på övriga nattvand-
rare, särskilt den lurviga honungstassen, 
fick oss att inte stanna mer än nödvän-
digt. Under båda nätterna pinglade den 
lilla björnpinglan på Ludwigs ryggsäck 
och vi sjön högt alla Dunderklumpens lå-
tar som spelades upp från Spotify medan 
vi gick. Vi såg inga björnar, bara massor 
av mygg och några älgar. 

Hundarna gick med de rejälare tasskyd-
den på hela tiden och sov med mjukare 
tasskydd. Vi smorde in deras tassar med 
tassalva under dagarna och en sista gång 

Vegetationen var det inget fel på. 
Hundrumpa som riktmärke. 

Taktiksnack inför de sista kilometrarna till det 
stora delmålet Hemavan!
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innan vi sov. Även om avstånden av-
klarats snabbt då vi nattvandrat var det 
inte överdrivet långa sträckor. Tassarna 
skulle hålla hela vägen i mål, vi ville inte 
att någon hund skulle lida av vandring-
en. Att skicka hem någon hund och sen 
fortsätta vore otänkbart. Om en i flocken 
skulle behöva bryta skulle vi alla bryta.  

Efter första nattvandring sov vi vid en 
tom liten stuga alldeles vid Kallsjön med 
fantastisk utsikt mot Åreskutan. Vi vila-
de och sov så gott vi kunde under dagen. 
Den tryckande värmen gjorde det lite 
svårt men som tur var levde Kallsjön upp 
till sitt namn och bjöd på svalka. Markä-
garen kom vårt olovliga läger, hon var 
en trevlig kvinna som hade träffat andra 
bandet-farare något år tidigare så hon 
förstod vad vi höll på med och var helt 
okej med att vi sovit vid hennes uthyr-
ningsstuga. Hon återvände på kvällen 
strax innan vi skulle starta nattens vand-
ring. Hon tyckte synd om oss och ville 
köra oss till Treriksröset. Vi tackade för 
erbjudandet men avböjde och började gå. 

Ännu en snabbare-än-myggen-vandring 
senare slog vi läger vid en liten sjö, sov 
några timmar och sen vila några timmar. 
Vädret började lugna sig och vi bestämde 
oss för att starta klockan två på eftermid-
dagen för att börja vrida tillbaka dygnet. 
Det gick inte bra. Freke protesterade ge-
nom att gå ner i ett dike och lägga sig 
där. Vi blev kvar i diket i två timmar, åt 
lunch och fortsatte när en vind dök upp 
som bjöd på välgörande svalka. Vi gick 
längs skogsbilvägar som aldrig ville ta 
slut. Ur ingenstans dök det upp en äldre 
man på en crossmotorcykel när hundar-
na hade paus för vatten och svalka i en li-
ten bäck. Han stannade framför oss, klev 
av och sa ”Äntligen är det någon som 
valt rätt väg”. Det var Kalle i Gärde, en 
vandringsveteran som höll koll på Gröna 

Bandet-vandrare. De som passerade nära 
hans stuga bjöds in på kaffe och fika, 
även så vi. Hos Kalle fick vi historier, 
ohyggliga mängder kaffe och nybakad 
sockerkaka. Med magarna sprängfulla 
hade vi energi att ta av inför kvällens 
fortsatta vandring som avslutades kring 
midnatt i Rönnöfors.

Dagen efter var vi nästan tillbaka i van-
lig tidsrytm och det var även den första 
dagen som bjöd på regn. Detta var gläd-
jande för alla vandrare, tvåbenta och fyr-
benta. Men glädjen tog slut efter den för-
sta timmen, sen blev vi less på att det inte 
ville sluta regna. Himlen var grå, blöt och 
satt fast i en backe som lutade uppåt hela 
vägen till Jänsmässholmen. När vi kom 
fram till fjällhotellet blev det uppehåll i 
regnet, vi bjöds på kaffe och livet blev 
lättare för hundar och människor. Efter 
kafferepet fortsatte vi några kilometer 
till en vacker liten tjärn med tio miljoner 
mygg. En fin tältplats. 

Reveljen gick tidigt och vi tågade i väg 
mot Rötviken där en depålåda väntade 
på oss. Hundarna var glada att få gå på 
fjällstigar och i den snällare terrängen 
slapp de tasskydden för första gången 
sen vi lämnade Åre. Mycket uppskat-
tat! Dessa tasskydd var illa omtyckta av 
hundarna som dock inte protesterade 
mer än att göra halvhjärtade försök att 
dra undan tassarna när de skulle skos 
på morgonen. Även vi tvåbenta var less 
på tasskydden som hade en förmåga att 
lossna ibland. Vi gick ständigt och räk-
nade tasskydden för att vara säker på att 
ingen råkat trilla av. 1, 2, 3, 4. Japp, alla 
är kvar. Åredalens Hund och Häst med 
nya tasskydd låg långt bort.

Lådan hämtades ut i den lilla butiken i 
Rötviken, godis köptes och tältet slogs 
upp på den lilla campingen tvärs över vä-

gen innan klockan fem på eftermiddagen. 
Kropparna ropade hurra för vilodag men 
planeringen sa att imorgon går ni snällt 
vidare. Denna krock av intressen ledde till 
en seg start. När vi väl kommit oss i väg 
tog vi en genväg som möjligtvis kostade 
oss tid men som sparade tassarna cirka 
sex kilometer asfalt. Tasskydden var åter 
på och räknandet fortsatte. Anna räknade 
även vägmarkeringar och vart hundrade 
streck resulterade i ett litet rop. När hon 
kommit till ett tusen slutade hon räkna. 
Markeringarna ledde oss till Valsjöbyn 
nära norska gränsen där vi stärkte oss 
med en glass var innan vi svängde av upp-
åt fjället och slog läger vid Bågavattnet. 

Nästa dag blev vi påminda om varför vi 
släpade med oss hundarna på detta även-
tyr. Vi var tillbaka i fjällen! Att traska 
fram på slingriga skogsbilvägar och gro-
piga landsvägar var inte det som lockat 
oss i väg på Gröna Bandet. Hundarna 
njöt när tasskydden togs bort och de 
fick spana ut från Vinklumpen, den för-
sta lilla smakbiten av kalfjäll vi fått sen 
vi klev ner från fjället och fastnade vid 
Härjångsån. Med förnyade krafter stre-
tade vi oss fram till Munsvattnet där vi 
sov omringade av diverse små, flygande 
insekter som tänkte äta upp oss. Följande 
dag dundrade vi från Munsvattnet genom 
tät björnskog ner till Hällingsåfallet som 
dundrade ner i sin ravin. Vi dundrade sen 
vidare hela vägen till Gäddede och cam-
pingen där vi stämt träff med hundarnas 
uppfödare. Freke och Munin höll på att 
gå sönder av lycka när de hörde Irene, 
stormatte, ropa på dem när hon hittat 
vårt tält inne på campingen. Den natten 
sov hundarna extra gott. 

Nästa dag fortsatte vi med siktet inställt 
på Ankarede även om vi inte skulle nå 
fram förens dagen därpå. I Ankarede vän-
tade nämligen tre hela vilodagar på oss 

som vi skulle spendera tillsammans med 
Annas familj. Nästan direkt efter att vi 
lämnat Gäddede bjöds vi på en rejäl stig-
ning upp till Brattli. Munin fick det där 
med draghund om baktassen och tyckte 
sig behöva dras uppför. Det slutade med 
att hon fick gå lös i uppförsbacken för 
att vi skulle kunna ta oss framåt överhu-
vudtaget.

Mellanlandningen tog vi vid Väktarmon 
som låg vackert omgärdad av höga fjäll. 
Vandringen från Väktarmon till Anka-
rede var kämpig då vi i våra sinnen redan 
var framme. Men efter mycket om och 
men var till slut både sinnen och krop-
par samlade i Ankarede och där hade vi 
tre härliga vilodagar med mängder av 
god mat, utflykter, fix med depålåda och 
packning samt efterlängtad tvätt av klä-
der.

Med tunga ryggsäckar men lätta steg 
började vi gå mot nästa delmål som låg 
i Hemavan. Vilan hade gjort underverk 
på oss och hundarna. Benen kändes star-
ka och tassarna var helt återställda. Lite 
tungt för Anna att lämna sin familj ef-
ter de härliga dagarna tillsammans, men 
efter några timmars vandring var vi åter 
i gängorna och traskade framåt i käng-
orna. Sen vi lämnat Annas familj bakom 
oss träffade vi inte en endaste människa 
på hela dagen, det var verkligen väglöst 
land med igenvuxna vandringsleder. Den 
känslan fick vi behålla mer eller min-
dre hela vägen till Hemavan. Det var 
den minst trafikerade sträckan på hela 
vandringen. Bitvis var sommarlederna 
mer sommar än leder med undervegeta-
tion upp över höften utan möjlighet till 
att se var fötterna tog mark. Riktmärket 
blev hundrumpan strax framför med för-
hoppningen att det inte var för skrovligt 
undertill. Vandringsstavarna kom väl till 
pass i djungeln. 
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Efter flera dagar med denna blandning 
av vildmark, få människor och ett väder 
som återfått balansen mellan regn och 
hetta flög dagarna förbi. Med en kort 
visit till lanthandeln i Klimpfjäll var det 
egentligen inte så mycket mer civilisation 
att tala om mellan Ankarede och Hema-
van. När vi närmade oss Hemavan fick 
vi en försmak på det regn som saknats i 
början av sommaren. Men det kom i la-
gom dos och vi började använda oss av 
termen lokalt regn för regn som snabbt 
passerade utan behov av regnkläder. De 
regionala regnen hade vi inte stött på sen 
dagen vi tog oss till Jänsmässholmen. 

Genomgående för sträckan mellan Åre 
och Hemavan, ja hela Gröna Bandet, 
var att Freke stretade på framåt varje 
dag som om det var den första. Att gå 
framåt är hans favorit och han fick göra 
det varje dag för att sen sova i tältet med 
hela flocken. Lyckligare hund fick man 
leta efter. Munin hade en lite annorlunda 
inställnings till företaget. Efter backen 
upp till Brattli hade Munin mer på all-
var insett att vi bara gick framåt hela ti-
den och där någonstans la hon an precis 
samma tempo som husse och matte vil-
ket innebar minsta möjliga ansträngning. 
Enligt henne så gick ju ändå längst och 
bar tyngst av alla så varför skulle hon då 
också dra oss framåt?

Med tanke på hundarnas olika inställ-
ning till tempot på vandringen och deras 
skiftande nivå av fokus satte vi i system 
att turas om att ha Freke en halv dag åt 
gången. Han gav mest draghjälp framåt 
men var också den som oftast dök ner i 
diken efter gnagare eller fick för sig att 
stanna och kolla läget i någon spännande 
buske. Att ha ett rullande schema gav väl-
behövlig omväxling för alla inblandade. 

När vi kom fram till Hemavan var det 
huvudsakliga fokuset på fika. De sista 
två dagarna hade vi varit utan fika att 
avrunda lunchen och kvällen med. Det-
ta var detsamma som att vara utan mat 
och vara utelämnad i vildmarken enligt 
Anna. Vi åtgärdade detta med råge på Ica 
i Hemavan och bestämde oss även för att 
det inte fanns någon övre gräns för fika 
när vi skulle vandra längs Kungsleden. 
Där skulle det dugga tätt mellan STF:s 
stugor, särskilt i jämförelse med den 
sträcka vi precis avklarat. Med fika i ma-
gen och framtidens fika säkrat spende-
rade vi vilodagen i Hemavan med diverse 
vanligt vilodagsfixade med depålåda och 
tvätt. Med Kungsledens södra startpunkt 
runt knuten började vi på allvar närma 
oss slutet på vandringen. 

Mellan dröm och mardröm
En långfärd genom Padjelanta i vintras

 Klaus Stüben www.kimbears.de

Jag vet inte om jag vaknade p.g.a. smärtan som jag kände i revbenen och 
om de är brutna eller endast stukade, eller om det är mina tankar om 
hur vi ska fortsätta turen idag som oroar. Men jag insåg snart att turen 
är avslutad efter den olycka jag hade mellan Kebnekaise fjällstation och 
Nikkaluokta. Avslutad också på grund av vinden som blåser så hårt och 
så mycket, och ska fortsätta blåsa hela nästa vecka. Det var delvis vinden 
som orsakade olyckan men också ett moment som jag reagerade på för 
långsamt. Men det spelar ingen roll just nu.

Det var min dröm sedan tiden som vi 
körde „Vitabandet“ från Grövelsjön till 
Treriksröset 2018 och vår andra ansök-
ning att få dispens att köra med hun-
darna genom Padjelanta. Förra året hade 
vi möjlighet men då mådde Doris ledar-
hund inte så bra men nu i mars fanns 
ingen grund att inte åka. 

Så planen var att följa Padjelantaleden 
från Kvikkjokk till Ritsem och fortsätta 
till Sitasjaure, Hukejaure, Vistas och följa 
Kungsleden tillbaks till Kvikkjokk där 
vi parkerade bilen. Vi fick tillstånd från 
länsstyrelsen och hade informerat och 
kontaktat alla ordförande i de sameby-
ar som vi hade planerat att åka igenom. 
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Naturbevakaren och Laponiatjuttjud-
dus ringde jag när vi började turen den 
8.mars från Kvikkjokk. 

Vi, det var Doris med pulka och 2 Alas-
kan Malamute: Chico och Anyu, och jag 

med pulka och 4 Alaskan Malamute: 
Yoki, Akeela, Tokoda och Kenai. Det 
gick jättefint och lätt att följa skoterle-
den från Kvikkjokk till STF Njunjesstu-
gan och vidare till STF Tarrekaisestugan. 
Det fanns flera öppna vattenhål i älven 

bredvid leden men det var inget problem 
för oss eller för hundarna.  Den andra 
dagen var det inget problem och lätt 
från Tarrekaisestugan till Såmmarlap-
pastugan. Vi körde längs älven parallellt 
till Padjelantaleden. Och efter Såmmar-
lappastugan kunde vi följa ett skoter-
spår som borde ta oss till gränsen av 
nationalparken Padjelanta, förbi en fors 
och över en bäck. Forsen var inget be-
kymmer, men när vi kom till bäcken så 
fanns där flera blöta ställen och vi måste 
korsa den för att komma inom natio-
nalparken. Då blev det svårt att hitta 
en övergång. Doris testade en möjlighet, 
och det gick bra att korsa med skidor 
men när vi kör pulkorna över bäcken så 
sjönk 3 hundar i och en sprang tillbaks. 
Så välte min pulka i vattnet. Hastigt job-
bade vi med att komma över bäcken och 
ta pulkan ur vattnet, men mina pjäxor 
blev blöta, skidorna också och båda fry-
ser ihop tillsammans efter en stund, men 
det var inget direkt problem. Nu följde 
vi skoterspåren igen men dom slutade 
vid nationalparksgränsen, därefter fanns 
inga spår kvar.

Men när vi kom till Darreluoppastugor-
na då måste jag byta pjäxor och skidor 
p.g.a. att bindningen frös ihop. Vi torka-
de den i stugan efter att vi värmt upp den 
lite. Alla stugorna i Padjelanta är upp-
värmda med gasol och det gör att det tar 
längre tid att värma upp stugan. När vi 
gick till sängs var stugan uppvärmd från 
12 grader kallt till 12 grader varmt. Men 
utomhus sjönk temperaturen ner till 20 
grader kallt.

Det var vackert när vi vaknade med jät-
tefint solsken och ingen vind. Vi följde 
Padjelantaleden som är markerad med 
orangemålade stenar på toppen. Det var 
mindre snö i hela Nationalparken så det 
var lätt att se markeringen när vi tog oss 
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upp mot Tuottarstugorna. Åtminstone 
gäller det för den bergsidan som är expo-
nerad för vinden, och det började blåsa 
mer och mer när vi kom högre i fjällen 
och på andra sidan ner var mer snö och 
snödrift och då var ingen markering syn-
lig längre. 

Vi måste navigera med kompass, och när 
vi kom dit där vi hoppades att finna Tu-
ottarstugorna såg vi bara en förfallen stu-
ga och funderade om vi var framme. Jag 
steg upp på ett litet berg och såg Tout-
tarstugorna just bakom bergen omkring 
200 meter väster om där vi kom fram. 
Men det blåste så hårt och vi beslutade 
att fortsätta ytterligare 19 km till Stalo-
luokta... men det var jätte svårt. Vi följde 
den markerade leden men det gick upp 
och ner. Till slut visade GPS 1300 meter 
stigning som vi registrerade och i benen. 
Men Staloluokta är fint, stugan är bra 
med bra utsikt men det började blåsa mer 
och mer och till slut rörde sig hela stugan.

Det blåste lite mindre nästa morgon och 
vi beslutade att åka till Árasluokta som 
är bara 12 km att köra till. Men efter ett 
kort samtal med en samekille i Stalolu-
okta följde vi hans råd att inte följa Pad-
jelantaleden över fjällen utan istället köra 
lite längre och följa strandlinjen rund 
halvön till Árasluokta. Vi hade medvind, 
men vinden började öka mer och mer. Ef-
ter 10 km måste vi svänga sydösterut i 
viken och då blåste vinden med full kraft 
på ansiktets högra sida. När vi kom till 
Árasluokta var vinden så hård att vi inte 
kunde stå på skidorna, för att inte tala 
om åka skidor. Det var nästan omöjligt 
att andas. Det tog minst en halvtimme 
innan jag hittade den vinteröppna stu-
gan, och ytterligare en andra timme att 
flytta in. Det var 6 grader kallt i stugan 
och till natten hade vi 12 grad varmt. Vi 
var så lyckliga att har en stuga och inte 

måste tälta, att sätta upp det i den stor-
men skulle ha varit helt omöjligt.

Eftersom det fortfarande blåste nästa dag 
när vi vaknade så beslutade vi att stan-
na kvar och har en vilodag. Doris hade 
förfrusit sitt ansikte igen. Det var bara 7 
grader kallt, men med stark vind mellan 
storm styrka och mycket storm styrka. 
Vi sonderade vägen som vi skulle kunna 
fortsätta nästa dag till Lâddejåkka och 
vidare till Gisuris efter att vädret blivit 
bättre. Den markerade Padjelantaleden 
vågade vi inte köra, men vi såg en bättre 
möjlighet. På eftermiddagen kom 5 sko-
teråkare till Árasluokta som tipsade oss 
om ytterligare en led och bekräftade våra 
tankar att inte åka Padjelantaleden. Det 
var mycket uppmuntrande för oss, och 
så vaknade vi nästa dag glad i hågen. 
Det var nästan vindstilla och solen kom 
fram när vi startade turen klockan 7:15 
i Árasluokta till Låddejåhka till Gisuris. 
Vi visste att det skulle vara 4 mil idag, 
men det gick snabbt och enkelt från star-
ten nästan till Låddejåhka. När vi kom 
fram så vi såg till stugorna måste vi bara 
köra ner in i dalen, men hundarna väd-
rade förmodligen renar och sprang ner 
i dalen så fort, och det fanns så lite snö 
att vi inte kunde bromsa så vi rusade mot 
en avgrund. Bara 3-4 meter framför den 
gapande avgrunden lyckades vi få stopp 
och kunde lugna ner oss. Vi vågade inte 
förställa oss vad som kunde ha hänt om...
Därefter följde vi älven till sjön Vasten-
jaure istället för att följa Padjelantaleden. 
Det gick snabbare och det finns inga re-
nar på isen… eller? 

Så kommer vi till Kutjaure och nu följde 
vi Padjelantaleden… tyvärr. Leden följde 
plötsligt en extremt långsmal ås med av-
grund på båda sidor och på toppen av 
åsen var älgar som kallade på hundarnas 
uppmärksamhet. Dessutom fanns det 
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nästan ingen snö men all gick bra och 
vi kom ut i öppet landskap igen. Det var 
inte långt till målet Gisuris Stugorna där-
ifrån, men vi måste först köra brant ner, 
passera en bro som var för smal och där-
efter klättra upp extremt brant på halkig 

grund. Det var extremsport för malamu-
ter och för oss.

Till Akkastugorna skulle det bara vara 12 
km om man följde Padjelantaleden, men 
efter den dåliga upplevelsen lämnade vi 

Padjelantaleden nästa dag igen. Vi körde 
istället söderut en bit för att undkomma 
de djupa diken, som omger stugorna. Så 
kom vi till sjön Kutjaure igen som vi pas-
serade och nådde skoterleden. Det var så 
lätt idag… nu måste vi bara följa leden 
i 11 km, så kom vi till Akkastugorna ti-
digt klockan 10:30. Efter ett trevligt mot-
tagande från stugvärden beslutade vi att 
stanna och fortsätta till Ritsem imorgon. 
Nu hade vi också tillgång till internet ef-
ter 6 dagar utan täckning. Vi viste också 
att härifrån kunde vi följa skoterleder 
och nu skulle blir det lättare på många 
sätt. Följa preparerade leder och har till-
gång till vatten istället för att smälta snö, 
träffa folk. Att inte veta om det är bara vi 
som är i farten inom en radie av 50km för 
hela vintern var mentalt och känslomäs-
sigt lugnade för oss. Nu skulle semestern 
börja och på ett sätt kunde vi avsluta ex-
peditionen. Turen genom Padjelanta var 
otroligt vacker på ena sidan med utsikt 
över ett storslaget majestätiskt landskap 
som vi kunde se och uppleva men å andra 
sidan var det mentalt och känslomässigt 
extremt utmanade för oss och vi kände 
oss små inför naturens krafter. Vi hade 
genomfört många fysiskt mer ansträng-
ande turer som „Vita bandet“ men men-
talt och känslomässigt var det ingenting 
jämförelse med den här turen.

Så fortsatte vi färden över sjön Akkajaure 
till Ritsem till där vi hade en depå med 
mat och hundfoder som vi var i träng-
ande behov av. Den här morgonen hade 
hundarna slut på sitt matförråd. Det var 
så lätt att följa den plogade vägen upp 
från Ritsem upp till kraftstationen, alltid 
med den majestätiska utsikten mot Akka, 
fjällen som bestämde landskapet. 

Med 8 grader kallt och fint solsken fort-
satte vi på skoterleden som är extremt 
bred och bekväm att åka, och efter 21 km 
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kom vi till Sitasjaure och beslutade att 
stanna och övernatta och njuta eftermid-
dagen i solen, hämta vatten, klyva ved… 
något som är självklart här inom fjällen.
Det var verkligen inte alltid lätt att följa 

skoterspåret från Sitasjaure till Huke-
jaure eftersom det var dåligt sikt och 
lite snöfall. Det var svårt att se spåret 
under sådana förhållanden, och man 
åker som en alkoholpåverkad på grund 

av att kroppen är tvungen att balansera 
hela tiden, eftersom man snubblar från 
en svacka till en backe som man inte se 
förut. Men i Hukejaure kom lite solsken 
och vi hade en helt otrolig utsikt över den 
fantastiska fjällvärlden. Speciellt utsikten 
från utedasset är nämnvärd och möjligt-
vis världens bästa „utedassutsikt“.

Från Hukejaure till Singistugorna hade 
vi fantastiskt väder med 25 grader kallt, 
obegränsat solsken och nästan utan vind. 
Spåret genom fjällen leder genom fasci-
nerande dalar med otroligt fascinerande 
och nästan magisk utsikt över fjällvärl-
den och senare också till Kebnekaise. 

Tvärt emot våra planer måste vi förkorta 
turen på grund av vädret. Prognosen för 
fjällområdet meddelade jättestark vind 
med snöfall för nästa en vecka från och 
med nästa dag. Så beslutade vi att åka 
från Singistugorna till Kebnekaise fjäll-
station och fortsätta till Nikkaluokta.

Stormen kom snabbare än prognosen, 
och så började det att blåsa mer och 
mer mellan Singistugorna och Kebne-
kaise Fjällstation, och det blev svårt att 
följa den markerade vinterleden. Vad 
tur att hundarna har en otrolig förmåga 
att orientera. Vi kunde bara ana vilket 
spektakulärt landskap vi körde igenom 
men vi kände det mycket. Till slut blev 
det riktigt spännande. Det blåste så hårt 
att vi inte kunde se från markering till 
markering och vi blev så glada när fjäll-
stationen plötsligt kom i sikte. Det var 
hundarna som följde ett för oss osynligt 

spår som ledde oss till målet. Vad tur att 
komma till ett varmt hus med så många 
bekvämligheter under så livsfientliga för-
hållanden tänkte vi och så stannade vi 
över natten. Men det blåste fortfarande 
nästa dag med minst 20 m/s och starka 
vindbyar. Vad tur att det var medvind och 
spåret var så fin med bara lite vinddrift. 
Så det gick snabbt och vinstyrkan blev 
mindre efter 3 – 4 km. Turen var jättefin 
och perfekt. 

Men plötslig träffade en skidstav min 
bröstkorg vid full färd (20km/t). Vad 
händer!? Det blåste så hårt att mina sta-
var blåste i färdriktningen och fick plöts-
ligt fotfäste i snön framför och andra 
änden staven stötte med full kraft i bröst-
korgen strax under hjärtat. Det var ex-
tremt smärtsam inte bara i det momentet, 
men därefter också vid varje rörelse. Så 
efter den olyckan lämnade jag stavarna 
på pulkan och hängde efter pulkan som 
en säck. Hundarna måste ha dragit mig 
till Nikkaluokta, med ett hugg vid varje 
fel rörelse som gjorde det svårt att andas. 
Men vi kom till Nikkaluokta och hyrde 
en stuga. Planen var att slutföra cirkeln 
till Kvikkjokk men vädret och de smärt-
ande revbenen gjorde beslutet enkelt att 
avsluta turen här. Och även om planen 
var annorlunda så slutade vi turen glada 
och helt uppfyllda.

Vi vet att vi kommer tillbaks… tystna-
den, oändligheten och fjällens vidsträckt-
het ropar för högt. Det är som ett lock-
läte som vi måste följa och som vi inte 
kan motstå.
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Hej

Hejsan och hoppas ni alla har haft en fin vårvin-
ter och fått njuta en del av den med era hundar på 
tur hemma vid och till fjälls. Även om det inte blev 
några tävlingar i år så är ju livet med polarhundar 
och hundkörning en livsstil. Att ha och leva med 
polarhundar är ju något riktigt speciellt, vi kör ju 
inte hund bara för att tävla utan för att vi älskar att 
vara ute tillsammans med våra hundar. Så en säsong 
utan tävlingar har ju förhoppningsvis bjudit oss alla 
på en fin säsong med mycket hundkörning och turer 
med våra hundar. 

Detta blir den sista ledaren för min del på ett tag 
då jag inte har för avsikt att sitt kvar i styrelsen för 
Samojed efter årsmötet som redan varit när ni har 
denna polarhunden i händerna. Att vara engagerad 
och arbeta för rasen har varit något som jag brunnit 
för ändå från djupet av mitt hjärta, men att jobba 
för klubben kantas tyvärr av mycket dåligt mående 
också, något jag har mycket tankar och funderingar 
kring och återkommer till vid ett senare tillfälle. Just 
nu behöver jag en paus och ta hand om mig själv 
och mina hundar ett tag. Jag kommer så klart inte 

släppa arbetet med rasen helt utan kommer fortfarande att arbeta vidare med de 
uppdrag jag har i olika kommittéer med bl.a. RAS och meriteringsreglerna. Styrelse-
arbetet och att arrangera kommande vintervecka överlåter jag till kommande styrelse 
att planera för och arrangera, jag önskar de lycka till med att upprätthålla det fina 
arrangemang som blivit världskänt med anledning av de olika dragproven och täv-
lingarna samt vinterutställning utomhus. Varje år har vi haft besök av ett antal olika 
utländska förare som söker sig till Sverige och samojedernas vintervecka från flera 
olika länder, något vi skall vara rädda om då det ger möjlighet till att knyta interna-
tionella kontakter och möjlighet att se vad det finns för avelsmaterial i andra länder 
och hur de står sig i konkurrensen vid våra prov och meriteringar, ett viktigt inslag 
för att bevara och föra rasen vidare. DP10, DP20+ och DP60 anordnas ju brukligt av 
rasklubbens styrelse varje år under vinterveckan. 

Översyn meriteringsregler
I förr numret av Polarhunden redogjorde jag för det väl förankrade arbetet som gjort 
kring denna översyn. Dock har nu i sista sekunden SPHK C fattat beslut att göra av-
steg från den kompromisslösning som presenterats för klubbens medlemmar varför 
bl.a. DP20+ inte längre fått samma justeringar som var tänkta. 

RAS - rasspecifik avelsstrategi
Även arbetet kring detta redogjorde jag för mer detaljerat i föregående nummer. Även 
detta ett mycket väl förankrat arbete i rasklubben. Vårat uppdaterade RAS är nu 
fastställt av SKK och finns publicerat på rasklubbens hemsida. 

Ta hand om er så ses vi förhoppningsvis ute i spåren och på nån trevlig träff :) 

Camilla Nyström, ordförande SPHK Samojed. 
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SPHK rasklubb för samojed inbjuder till officiell 
utställning för samojedhund

Söndagen den 19 september 2021
Plats: Degeberga Stugby, Degeberga sydöst om Kristianstad i Skåne.

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

Söndag: Officiell utställning för samojedhund

Domare: Erna-Britt Nordin

Lördagen den 18 september arrangerar SPHK Södra
Officiell utställning för renrasiga polarhundar, se vidstående annons för information 
om denna.

Det finns för den som vill, möjlighet till körning i kuperad terräng i närheten av 
stugby. Tidigare år körde vi med både fyrhjuling och kickbike.

På lördagskvällen ordnar förhoppningsvis några eldsjälar mat till självkostnadspris 
annars catering. Vi håller till i samlingslokalen som finns i stugbyn om Covid-19 
läget så tillåter.

Sista anm.dag till samojedutställningen är den 1 april, efteranmälan i mån av plats 
till förhöjd avgift 8 april.

Bindande anmälan(d.v.s. har man anmält ska anmälningsavgift betalas) görs på 
SKK’s tävlingsanmälan till:
Christina Bjerstedt Ohlsson
Färlövsvägen 98
291 93 Önnestad
eller via e-post christina@swedsams.se

Nummerlappar och PM kommer endast att skickas ut via mail, kan ni inte skriva 
ut så fixar vi nummerlappen på plats.

Anmälningsavgift inbetalas till SPHK-samojedhunds pg. 23 83 54-5

 t.o.m 23/8  24/8 – 30/8
Valpklass 4-6, 6-9 mån  200 kr  300 kr
Junior- unghund- bruks- öppen- och championklass  380 kr  480 kr
Veteranklass > 8 år  200 kr  300 kr
Veteranklass över 10 år  GRATIS  GRATIS

Flerhundsrabatt Gäller endast officiella klasser, d.v.s. gäller ej valpar och veteraner.
Gäller endast t.o.m. måndagen 23/8. Efter 2 fullbetalande hundar i officiell klass 
reduceras priset till 200 kr per hund, vid anmälan av samma ägare.

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

Medtag giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. Gäller ej valpklass som är 
inofficiell.

För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan mailas till christina@swedsams.se

Upplysningar via e-mail christina@swedsams.se eller per telefon 0709-367188
***med reservation för ev domarändring*** 

Priser och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt.

VÄL MÖTT!!!!!!
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Hej, jag heter Ida Andersson och är malamuteklub-
bens nya ordförande. Jag är 31 år gammal och boende 
i Nora norr om Örebro tillsammans med min sambo 
och våra 13 malamuter och en samojed. Jag arbetar 
som specialistsjuksköterska inom anestesi- och inten-
sivvård. Med det sagt har jag haft ett helt galet år på 
jobbet, så ser mycket fram emot (förhoppningsvis) 
en lite lugnare höst- och vinter med en massa roliga 
aktiviteter till följs. 

Jag brinner framförallt för alaskan malamute som den 
fantastiska drag- och arbetshund den är. Arbetsvilja med 
glädje tillsammans med exteriör, hållbarhet och polara 
egenskaper anser jag är viktigt att bevara och fortsätta 
värna om. Jag och mina hundar tränar och fokuserar 
framförallt på medeldistans i dagsläget men med dröm-
mar och förhoppningar om långdistans i framtiden. 

Med skräckinblandad förtjusning ser jag fram emot 
mitt arbete som ordförande i styrelsen med förhopp-
ning om att med glädje lägga ner mitt krut på rasen 
och framförallt klubbens medlemmar. Jag ser fram 
emot att få träffa så många som möjligt av Er på 
framtida evenemang och aktiviteter! Och har du några 
tankar eller funderingar, tveka inte att höra av dig 
till mig via mail eller kom fram och hälsa samt prata 
under sammankomster.

Väl mött, Ida

Avsiktsförklaring

Styrelsen för Svenska Alaskan Malamuteklubben (2021) vill tacka för förtroendet att 
leda och fortsätta klubbens arbete för rasens bevarande (och utveckling) enligt ras-
standarden och de förutsättningar som gives av SPHK samt SKK. 

Styrelsen vill arbeta för en aktiv klubb med deltagande av klubbens medlemmar i fy-
siska aktiviteter såsom samlingar, dragprov, utställningar, seminarier och klubbmöten. 
Vi vill också utnyttja internet och etablerade forum för information, konstruktiva 
diskussioner och kunskapsutbyte. Vi kommer arbeta aktivt för en klubb där samtliga 
medlemmar oberoende av kunskapsnivå eller erfarenhet känner sig välkomna, sedda 
och betydelsefulla. Vi anser det viktigt med ett öppet och trevligt klimat med högt i 
tak där alla tankar och idéer varmt tas emot. 

Styrelsen vill särskilt betona och stötta bruket av malamuten som en arbetande polar 
draghund. Men eftersom Sverige är avlångt så skiljer sig förutsättningarna för detta 
åt mellan norr och söder. Därför vill styrelsen uppmuntra alla aktiviteter som prövar 
malamutens arbetsegenskaper på ett naturligt sätt.

Ett annat ansvarsområde som styrelsen vill framhäva är avelsarbetet och samarbetet 
med uppfödare och kennlar sinsemellan som “de facto” har rasens framtid i sina 
händer. Här vill rasklubben verka för antingen ett rasspecifikt uppfödarmöte eller en 
större avelskonferens i SPHK’s regi.

Hälsning, Styrelsen

PS. Eftersom Corona-tider fortsatt gäller är möjligheten till fysiska möten, också 
framöver, fortsatt ett frågetecken DS.
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Malamuteklubbens medlemmar, se hit!!!

Planeringen inför årets björnrunda samt Alaskan malamute-specialen är trots rådande pandemi 
i full gång. Vi hoppas på lättade restriktioner till dess och önskar givetvis ett stort deltagande. 
Så lämna redan nu plats i kalendern för följande:

1. Årets Björnrundan planeras kombineras med ett ras- och uppfödarmöte. Vi håller på och 
undersöker plats att hålla till vid och det blir förhoppningsvis i Kloten alternativt i Nornäs. 
Exakt tidpunkt för detta är inte heller spikat än men det kommer ske någon gång i slutet på 
september och början på oktober, d.v.s. mellan första och andra älgjaktsveckan. Det kommer 
vara anpassat så att alla kan medverka oavsett tidigare erfarenheter eller träningsmål. I vanlig 
ordning kommer det vara en bana om ca. 3 mil med lunch- och fika-stopp längst vägen. Du 
och din hund/hundar stannar och pausar exakt hur mycket och hur länge ni själva vill och 
behöver. Det finns ingen tidsram att förhålla sig till utan det är helt kravfritt med fokus på 
att ha en rolig och mysig dag ute i naturen. Kom och ha trevligt med andra likasinnande 
där hund och hundträning är i centrum, ett ypperligt tillfälle att utbyta erfarenheter och 
kunskap med varandra. 

2. Alaskan malamute-specialen kommer att genomföras 6 november i Stockholmstrakten, 
närmare bestämt i Flottsbro. Domaren är bokat och är Erna Upmeijer, Nederländerna. Vi 
planerar för en gemensam barmarkskörning fredag kväll. Under lördagskvällen kommer 
det serveras en middag för självkostnadspris med möjlighet att lyssna till föreläsningar av 
duktiga och väl insatta ”malamute-personer” och domarens sammanfattning om upplevelsen 
av dagens utställda hundar. 

I Flottsbro finns det stugor med självhushåll att hyra separat. Då det vanligtvis är en helg 
med gott om folk och vi redan nu förväntar oss många anmälningar till utställningen bör 
klubbens medlemmar som planerar att medverkar boka sitt boende snarast. https://www.
flottsbro.se/ 

Mer information av våra arrangemang kommer i nästa nummer av polarhunden och via 
hemsidan.

Hälsningar styrelsen

Ordförande
Helen Söderström, 076-14 65 131 
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden 

ordforande.grl@sphk.se

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

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 

www.gronlandshund.sphk.se
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Hej!

Jag kan förstå om man som medlem funderar på 
vad fick jag för medlemspengen detta år, panemin 
rasar och alla arrangemang får vänta??

Som obotlig optimist så tänker jag att vi ska få lite 
valuta för pengen. Helgen den 2-3 oktober har vi 
vår rasspecial i ett samarrangemang med Mälardals-
distriktet. Så för att ge er ett enkelt program så tän-
ker vi något liknade:

Fredag kväll: samling kring eld och gemensam grill-
ning. Tips på material odyl….

Lördag dag: utställning inom SPHK Mälsardalens 
distrikt

Lördag kväll: gemensam middag och föreläsning.

Söndag: Rasspecial/Utställning och avslut efter final.

För mer info se separat annons och hemsidan/FB, 
info kommer lite senare.

I övrigt så är styrelsen engagerad inför kommande 
rasspecial, domarkompendium och ev uppföljnings-
möte rent fysiskt efter pandemin.

Styrelsen för rasklubben för grönlandshund.
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Välkommen till rasklubben för grönlandshunds 
specialutställning 2021

(med förbehåll för hur restriktionerna kommer se ut gällande Coronavirus (CO-
VID-19)-pandemin efter den 20:e augusti. 

Info kommer uppdateras på vår Facebooksida och hemsidan).

Söndag 3:e oktober
Officiell hundutställning för grönlandshund

Plats: sök på Vilsta camping, Vasavägen 80 Eskilstuna

Klasser & anmälningsavgift:

Valpklass 1 (4-6mån) 200 kr
Valpklass 2 (6-9mån) 200 kr
Juniorklass (9-18 mån) 350 kr
Unghundsklass (15-24mån) 350 kr
Öppen klass (15 mån -) 350 kr
Bruksklass (15 mån -) 350 kr
Championklass (15 mån -)  350 kr
Veteranklass (från 8 år ) 250 kr
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  250 kr

Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på SKK’s hemsida: www.skk.
se (Skriv Tävlingsanmälan i SÖK-rutan) Klick på raden Tävlingsanmälan– ifyllbar. 

OBS! Spara först ner blanketten på din dator, sedan går du och öppnar den igen och 
då fyller du i alla uppgifter och skickar anmälan till sekreterare.grl(at)sphk.se 

eller skriv ut den och skickar den till Sofia Wallin Masurvägen 20, 941 91 Piteå.

OBS! Kom ihåg att skriva mailadressen då PM samt bekräftelse, kommer att skickas 
ut via mail!

 
OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan. 

OBS! Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på anmälan.

”Observera följande:
  1. Kom ihåg att skriva mailadressen då PM samt bekräftelse, kommer att skickas ut via mail!
  2. För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan.
  3. Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på anmälan.”

Vaccination enligt SKK’s championat- och utställningsbestämmelser.

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

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

Anmälningsavgiften betalas in på Postgiro: 51 75 13 – 8

Märk betalningen med ditt namn & hundens Reg.nr. 
Anmälan och betalning kan skickas in från den 20:e augusti (ej tidigare p.g.a. vilka 
restriktioner det blir efter sommaren p.g.a. COVID-19) och sista anmälningsdatum 

och betalningsdag är den 13:e september.

Information: Sofia Wallin

Mail: Sekreterare.grl(at)sphk.se 
mobil/sms: 070-3968302

Alla anmälningar är bindande!

För mer information om Eskilstuna, Vilsta och boende, besök https://www.eskilstuna.se/

Välkomna önskar SPHK’s rasklubb för grönlandshund!

Obs! Samarbete med SPHK Mälardalen så det kommer finnas möjlighet till dub-
belutställning. Utställning lördag-söndag.

Rasklubben planerar även för ett samkväm (utomhus) fredag kväll och föreläsning 
lördag kväll. Mer info om detta kommer i separat annons.

Hur vi hanterar Covid-restriktionerna:
•	 Endast en person per hund tillåts på utställningsområdet.
•	 Utställare ska backa ett steg när domaren går igenom hunden.
•	 Inga priser och rosetter delas ut i ringen, dessa hämtas ut vid sekretariatet. 
•	 Möjlighet för arrangörer att kräva att alla utställare har munskydd för att 

skydda
• domaren som är nära så många personer under dagen, så ha med munskydd 

ifall att.
•	 Tillgång till handsprit kommer att finnas utplacerade runt om på området.
•	 Undvik kontanter, använd helst Swish.
•	 Respektera markerade streck för köer, håll avstånd. 



Ordförande 
Ylwa Malmberg,
076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

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

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

Ledamot 
Maria Pålsson
073-332 23 96
Maria.palsson.se@gmail.com

Marlene Karlsson
marlene@yabasta.se

Suppleant
Jenny Larsson, 1e suppleant, kassör
070 205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

Eva-Maria Taavo, 2e suppleant
073-821 06 78
mountain.madness@outlook.com

Revisorer 
Freddie Åkerlind
Sverker Björk

Revisorsuppleanter
Börje Jansson 
Anna Kling 

Utställningssekreterare
Marita Pettersson Nilsson

Meriteringssekreterare
Maria Pålsson och Mari Lilja

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

Siberian husky
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Hej alla medlemmar!

Missa inte rasspecialen i Mora den 16-17 oktober, 
vilken vi anordnar om restriktionerna tillåter. Se se-
parat inbjudan i detta nummer.

Rasklubben har haft ett förenklat årsmöte helt di-
gitalt med hjälp av SKK den 28-30 maj. Ny styrelse 
presenteras i nästa nummer och på hemsidan.

De reviderade meriteringsreglerna är efter återremiss 
inskickade till SKK.

Två av styrelsens ledamöter deltog på SKK’s digitala 
avelskonferens.

Ett nytt domarkompendium inför kommande do-
markonferens 2022 är på gång. Arbetet hålls sam-
man av SPHK så att kompendierna för de fyra ra-
serna följer samma mall.

Styrelsen

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

Lördagen den 16 oktober och söndagen den 17 oktober 2021.
Plats: Mora Parken

Med reservation för vad som händer med Corona-pandemin

Domare: Tuula Pratt samt Gunilla Sandberg, reservdomare
Anmälan: SKK internetanmälan http://kennet.skk.se/anmalan/

Anmälningsavgifter  t.o.m 27/9 kl 12.00  28/9—3/10 kl 12.00
Valp 4-6 mån  200  300
Valp 6 - 9 mån  200  300
Juniorklass, 9-18 mån  350 450
Unghundsklass, 15-24 mån  350  450
Bruksklass, 15 mån o äldre  350  450
Öppen klass, 15 mån o äldre  350  450
Championklass, 15 mån o äldre  350  450
Veteran 8-10 år  350  450
Veteran över 10 år  Gratis  Gratis

Flerhundsrabatt: Gäller endast officiella klasser, dvs gäller ej valpar och veteraner. Efter 2 
fullbetalande hundar i officiell klass, reduceras priset till 180 kr/hund, vid anmälan av samma 
ägare. OBS! Gäller endast t.o.m söndag 27 september. Sista anmälnings- och betalningsdag är 
måndagen 3 oktober.

Alla anmälningar är bindande!
Efteranmälan t.o.m. 3 oktober och i mån av plats!

Veteraner över 10 år och flerhundsrabatten kan ej utnyttjas via SKK’s internetanmälan.
Mejla vår kassör: jennylar1@hotmail.com. Bifoga kvitto på anmälda hundar samt skriv 
kontouppgifter så betalar vi tillbaka pengarna.

OBS!
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige ska vara registrerade i SKK. Obligatoriskt medlemskap 
i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk. Medtag giltigt medlemskort i SPHK till 
utställningen. Gäller ej valpklass som är inofficiell.

För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan bifogas i anmälan.

Upplysningar
På lördag em/kväll planeras gemensamma aktiviteter och en gemensam middag. Mer information 
kommer.

För boende kontakta Mora Parken: tel nr 0250-276 00, e-post info@moraparken.se

Göran Andersson, tel nr: 070-687 81 39, e post: brian@gbos.se

Varmt välkomna!
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Ylajärvis BG Togo. [Foto:  Petter Hillborg]

Volki, Tior och Ego på väg upp mot kalfjäll. [Foto:  Petter Hillborg]



Facebook.com/HillebergTheTentmaker

hilleberg.com 063 – 57 15 50
beställ en gratis katalog

hilleberg har tillverkat tält och shelters i högsta möjliga kvalitet i 50 år. Utvecklade i Sverige, 

tillverkade i Estland och använda över hela världen, Hillebergs tält kombinerar optimalt hög styrka med 

låg vikt, enkelt handhavande och komfort.

Det finns
ett Hillebergtält

för varje årstid. 

Det finns
ett Hillebergtält

för varje årstid. 

Niklas Eriksson

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

POLARHUNDEN
Christina Bjerstedt Ohlsson
Färlövsvägen 98 Hagedal 
291 93 Önnestad

Posttidning   B


