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Aniak från Noataks kennel följer mig i ur o skur.Bättre jobbarkompis kan man
inte ha! [Foto: Marita Andersson Björnkällans kennel]

Manusstopp 3 nov.

Utkommer v. 51

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

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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:
Sekreterare:
Vice ordförande
Ekonomiansvarig

Anders Hörnlund
Sandbäcken 1. Torsö
542 91 Torsö
Emma Månsson
Splintvägen 6
831 72 Östersund
Petra Dalenklint
Hjälstavägen 1
749 62 Örsundsbro
Catrin Paulsson

ordforande@sphk.se
070-561 15 16
sekreterare@sphk.se
073 421 97 11
petra.dalenklint@gmail.com
070 273 75 42
paulssonc@hotmail.com

		

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra:
Nedre Norra:
Mälardalen:
Södra:
Västra:
Gävle Dala

Elisabeth Lönnberg
Alf Hallén
Petra Dalenklint
Ankie Laúrsen
Sofia Christensen
Krister Mattsson

0911-100 91, 070-587 32 66
070-216 75 88
070-273 75 42
0708-55 89 12
070-996 29 05
072-725 94 01

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

Tävlingsekreterare

Michelle Ohlsson
0738-41 82 49
Skogvaktarvägen 15
830 05 Järpen
michelle@hundsteg.se
Helén Söderström
0921-651 31
Hedsvedjevägen 30
076-14 65 131
961 44 Boden
hedsvedjan@hotmail.com
Camilla Nyström
073-651 18 18
Rosenlundsvägen 10
746 93 Bålsta
Ylva Malmberg
076-221 11 11
Östra Syningevägen 106
761 91 Norrtälje		kennelsnowstreams@gmail.com
Linda Almquist

Utställningsekr.:
Anneli Jönsson
		

snotrollens@telia.com
013-583 73
kennel@deejasome.se
073-083 22 16
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Ny säsong på gång igen och det känns verkligen
som att jag inte alls har hunnit med någonting
alls denna sommar. Men lika glad för det är jag
:-) (För er som inte känner mig alls kan jag berätta att jag har flyttat, bytt jobb, börjat heltidsstudera och har även hunnit med att bryta ett revben
eller två.) Kan ju inte bli annat än bra nu då!

Ego ( Samospeeds Diego) på äventyr i
skogen. [Foto: Petter Hillborg]

Nu börjar i alla fall den efterlängtade tiden med
en massa roliga aktiviteter och träffar. Jag personligen satsar på att kunna ta ledigt (åtminstone) hela veckan för Polardistans och kunna vara
där ”Det roliga händer”. Mest troligt är ju att jag
kommer att besöka fler träffar och tävlingar men
jag får väl se vad arbetsgivaren tycker hahaha.
Jag hoppas att ni har haft en rolig sommar där ni
kanske till och med har skrivit några artiklar till
mig och självklart har ni tagit en massa fina fotografier som ni nu ska skicka till mig. Jag tackar
i förväg ;-)
Ha kul med era hundar och
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto: Världen är stor och Ego är liten.
Samospeeds Diego tre månader. [Foto: Petter
Hillborg]
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LEDARSKALLET
Hej!
När det här numret av Polarhunden kommer ut har SPHK haft sin arbetshelg på
Broby gård i Märsta. Arbetshelgen är i första hand till för att alla rasklubbar, distrikt
och styrelsen ska träffas, få samma information och tillfälle att diskutera SPHK’s
verksamhet. Vi har också haft besök av Kjell Bruno som ingår i SKK’s Föreningskommitté. Han ska prata om ”Konsten att få klubben att funka”.
Thomas Uneholt, ordförande i Föreningskommittén, skriver i sommarens nummer av
Hundsport ”konflikter och stök i klubbarna beror till 99% på att styrelsen och medlemmarna har dålig kunskap i föreningsteknik och hur klubbarna väljer att hantera
sociala medier”.
Inom SPHK är var femte medlem förtroendevald. Majoriteten är mindre intresserad
av att engagera sig, men vill ändå kunna påverka klubbarbetet, raser, avel och arbetsprover. Problemet är att många medlemmar inte har någon aning om hur de ska
bära sig åt. Istället gnäller de på styrelser inom SPHK, rasklubbar eller distrikt och
allt för ofta genom sociala medier. Många anklagelser och oklarheter skulle få sin
förklaring om man som medlem ville se helheten i problemet. Det är ett faktum att
allt är inte svart eller vitt!
Därför är det viktigt att vi som ledamöter deltar i de utbildningar och konferenser i
föreningsteknik som SKK anordnar för förtroendevalda. SKK säljer även en bok som heter just ”Föreningsteknik” via sin hemsida. Detta bör varje rasklubb och distrikt köpa in.
Har ni synpunkter och inte ser helheten inom SPHK, rasklubbar eller distrikt – kontakta berörda för korrekt information!
Anders Hörnlund
ordförande

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Marion Schramm/Kiruna, Geert Kannegieter/Arvidsjaur, Urban Larsson/Överkalix,
Thomas Broström/Råneå, Anki Broström/Råneå
Nedre Norra
Roine Puiras/Söråker, Anna Biberg/Söråker, Leandra Sutherland/Storuman, Victoria
Gideonsson/Björksele
GävleDala
Anni Johansson/Forsa, Cecilia Gunlöv/Transtrand, Alexander Gustafsson/Gävle
Mälardalen
Levi Jönsson/Rimbo, Marina Dahlgren/Huddinge, Lennart Ståhle/Skyttorp, Maria
Antegård/Degerfors, Katarina Romsi/Hässleby, Nina Franzén/Muskö, Ylva Altis/
Österbybruk
Västra
Åsa Persson/Trollhättan, Per Jörneberg/Vänersborg, Peter Svalling/Forshaga, Jenny
Erik Wikström/Göteborg, Andreas Nilsson/Fristad, Tina Lind/Alingsås, Henry
Christensen/Karlstad, Evelina Carlsson/Upphärad
Södra
David Flå/Emmaboda, Elin Bertilsson/Emmaboda, Wouter De White/Kolmården,
Amanda Trotzig/Värnamo, Nellie Lindell/Röstånga, Ulf Jacobsson/Dalby, Bo Zetterström/Blentarp, Lars Saarensalo/Eksjö, Sofia Andrén/Lund, Susanne Andersson/
Jönköping
Utland
Marius Roehagen/Norge

WSA VM i Sveg 2018
I mars 2018 står Sveg som arrangör av WSA-VM i sprint och medeldistans. Inom
WSA har varje land en kvot som baseras på antalet betalande medlemmar. För
Sveriges del baseras det på 350 tävlingslicenser. SPHK’s kvot är 24 deltagare på
mästerskap utanför Sverige. Eftersom mästerskapet arrangeras i Sveg har WSA’s
ordförande Arno Steichler meddelat att Sverige får delta med 40 förare. För att få
delta kommer det att arrangeras minst två kvaltävlingar varav Polarhundmästerskapet ska vara den ena tävlingen.
Anders Hörnlund / Ordförande SPHK
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Du som vill bli medlem i SPHK gör så här:

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

Polarhunden 4/2017
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POLARDISTANS 2018, 6-9 mars
För 18:e året i rad inbjuder SPHK hundförare av registrerade polarhundar (alaskan
malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky) till Polardistans.
Tävlingarna genomförs, som tidigare år, med start och mål vid Särna Camping i Särna.
Klasser:		
PD160			
		
Pulka 1-4 hundar
		
Släde B 8 hundar
		
Släde C 8 hundar
					

PD300
Pulka
Släde B
Släde C
Släde C

1-4 hundar
8-12 hundar
8 hundar
12 hundar

Grupp B: alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Grupp C: siberian husky

Startavgifter & anmälningsdag
PD160

PD300

Anmälan senast Startavgift Anmälan senast Startavgift
2017-11-30
2017-12-31
2018-02-26

OBS!

2500 SEK
3000 SEK
4000 SEK

2017-11-30
2017-12-31
2018-02-26

3500 SEK
4000 SEK
5000 SEK

Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enligt ovan för att anmälan skall registreras.

Startavgiften sätts in på BG 5574-8404, Polardistans, IBAN NO: SE58 8000 0836
8398 4336 6932, BIC/SWIFT: SWEDSESS. Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen.

18:e året i rad!
SPHK’s LÅNGDISTANSTÄVLING
4-11 MARS 2018 (v 10)
Funktionär på Polardistans 2018?
Visst låter det roligt och spännande att vara med på en långdistanstävling för polarhundar? Har du möjlighet att vara med? Då lovar vi dig att det kommer att bli
en intensiv och intressant vecka med lite sömn men med många skratt. Du kommer
också att få många nya upplevelser och stor gemenskap. Ju fler vi blir desto lättare
blir arbetsbördan! Vi behöver DIG som kan tänka dig att jobba hårt under en vecka
mot mat och husrum.
Vi behöver funktionärer som bland annat kan hjälpa oss med att:
 arbeta med media och marknadsföring.1
 arbeta med start- och målområdet samt sköta start och målgång (tider m.m.).1
 arbeta ute på checkpoint med att bygga upp och plocka undan, samt ta emot och
hjälpa de tävlande tillrätta.
 arbeta med att förbereda och genomföra banketten och prisutdelningen.1
 arbeta i sekretariatet med webb, tidsrapportering m.m. Här krävs erfarenhet av
att läsa svenska och utländska stamtavlor och vaccinationsintyg.1
 meriteringsansvarig.1
 assistera domare och veterinärer.
 fotograf.1
 skoterförare (med egen skoter) som kan hjälpa till med preparering och märkning
av banan. OBS! Det mesta av detta arbete utförs veckan innan tävlingen!

Anmälningstiden startar den 15 september 2017.

För mer information om de olika arbetsområdena gå in på www.polardistans.se under ”Vill du bli funktionär” och läs mer.

Hemsidan, www.polardistans.se, uppdateras kontinuerligt, så det är viktigt att besöka den regelbundet för att få den senaste informationen.

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till de funktionärsansvariga, e-post
funktionar@polardistans.se, eller per telefon till Linda Nordlund, tel. 073 082 95 24.

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda.

Du anmäler dig enklast som funktionär via webben, www.polardistans.se.

Frågor besvaras av tävlingsledaren Linda Nordlund, e-post: race@polardistans.se,
tel. 0730 82 95 24, eller av info@polardistans.se.

Hoppas att vi ses!
Linda Nordlund - Tävlingsledare Polardistans 2018

Svenska Polarhundklubben hälsar alla välkomna till POLARDISTANS!
Den naturliga utmaningen
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1
Inom dessa områden behöver vi en person som kan ta på sig huvudansvaret som tillsammans med en eller
några andra genomför arbetet.
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Presentation av styrelsen i SPHK Södra

www.sphk.se/sodra
Ordförande

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

Vice ordförande

Isabell Karlsson Rydell
isabellrydell@hotmail.com

Sekreterare

Gerda Nihlén Pettersson
sphksodra@gmail.com

Kassör

Cecilia Almén, 0763-45 69 30

Ledamöter

Niklas Strumbecker, 076-878 59 33
niklas.strumbecker@gmail.com
Birgitta Jöneros
birgitta.joneros@gmail.com

Suppleant

Barmarks SM 2016
Timrå.
[Foto: Ellinor Kempe]

Ankie Laúrsen - Ordförande
Då var det redan dags för nästa nummer av Polarhunden… Tiden går fort även på sommaren
och viloperioden är snart över för våra 4-fota
vänner. Snart står vi där och matar mil igen på
våra cyklar, skidor och slädar. Vem jag är kunde ni ju läsa i förra numret men här kommer
presentation på resten av gänget i styrelsen för
Södra. Hoppas vi ses i höst på Hapimagdraget!

Sofie Blomberg Rydberg
sofies_knott@hotmail.com

Utställningskommitté

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

Tävlingskommitté

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

Aktivitetskommitté

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

Ungdomsansvarig

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

Materialansvarig

Kommittéerna ansvarar för de material
som tillhör respektive kommitté

Valberedning

Sammank: Christina Bjerstedt-Ohlsson
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
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[Foto: Erica Asplund]

Isabell Karlsson Rydell - Vice Ordförande
Hej, mitt namn är Isabell Karlsson Rydell,
bor utanför Emmaboda med mina 2 egna
samojeder, min bonussamojed samt lånar in
min systers malle. Vi tränar både canicross,
barmark och på släde. Jag hoppas att styrelsen kommer kunna arrangera roliga aktiviteter för medlemmarna, tävlingar och utställningar och tackar för förtroendet som invald.

Cecilia Almén - Kassör
Jag har blivit förtroendevald till kassör i södra distriktet, och vem är jag?
Jo jag bor med min flock siberian husky, min 11
åriga blandrastik och mina katter i ett torp i Skåne
strax utanför Lund. Jag kör på hobbynivå och tävlat lite i barmark (sprint) och ställer ut mina hundar
en hel del.
Jag känner mig som en nybörjare då jag började
för 7 år sedan med husky och började dra för 6 år
sedan. Började med utställning och så kallad show[Foto: Shakaela Ward]
husky och tyckte det var skoj, och tycker fortfarande, men ju mer jag lär mig och förstår om huskysarna ju mer vill jag ha arbetshusky. Så idag består min flock av en lite blandad skara några ”showisar” och
några av arbetsmodell och jag älskar alla lika mycket. Förra året, 2016, fick jag
och min äldsta dotter vårt kennelnamn Team Almen. 2017 fick vi vår första egna
kull där 3 hanvalpar stannar hos mig och dottern har en tikvalp och drömmen är
såklart att dom blir trevliga individer med bra draghuvud i snygga förpackningar.
Jaja drömmar måste man ju få ha.
Ambitionen är att lära så mycket jag bara kan och sprida glädjen att få arbeta
med sina underbara polarhundar, för alla kan arbeta under sina egna förutsättningar.
Gerda Nihlén-Pettersson - Sekreterare
Vem är jag? Är förtroendevald som sekreterare i
Sphk Södras styrelse. Bor en bit utanför Helsingborg, Skåne tillsammans med make och 3 st siberian husky (varav 1 utan stamtavla tyvärr) och en
rottisblandning. Jag började dra med hundar för ca
3 år sen efter att ha träffat en härlig kvinna som
gärna delade med sig av sin kunskap till mig. Jag
ägnar mig åt barmarksdrag men min stora dröm
är att nån gång få lära mig att köra släde och sen
kunna ge mig ut i vildmarken tillsammans med
mina hundar.

[Foto: Gerda Nihlén Pettersson]
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Niklas Strumbecker - Ledamot
Kommer från Höör och har för närvarande
9 siberian husky.

Vi har allt för drag.

[Foto: Gerda Nihlén Pettersson]

SELAR • SALVA •SOCKOR• DRAGLINOR

Birgitta Jöneros - Ledamot
Jag heter Birgitta och bor i Dalby utanför Malmö
med mina tre hundar, 2 st siberian husky som är
lite mer än ett år, tikar som kommer från samma
kull och sedan har jag en bichon havanaise som är
inne på sitt tolfte år. Har haft rhodesian ridgeback
innan och det finns ganska många likheter mellan
dessa två raser. Vi sysslar med drag på hobbynivå
men även spårat en del och provat på rallylydnad.
Mitt motto är: Det ska vara roligt att ha hund och
att vara hund!
[Foto: Ulf Jacobsson]
Jag arbetar som kemist och gillar att fotografera och baka då jag inte ägnar mig åt hundar. Jag är säker på att det kommer bli
ett lärorikt och roligt år för mig i SPHK Södras styrelse. Jag hoppas inte minst på
stor uppslutning kring våra aktiviteter.

www.haromi.se 08-653 13 00
CSA 7639 Tre kompisar njuter i vårsolen Tior, Volki och Togo väster Vålådalen, Jämtland.
[Foto Petter Hillborg]

Sofie Blomberg-Rydberg - Suppleant
Sofie Blomgren Rydberg från Ljungby. Haft samojed sen tonåren.Tränar och tävlar drag och rallylydnad på avancerad nivå. Ställer ut aktivt både
nationellt och internationellt. Har för tillfället 2
samojedkillar som mer än gärna ställer upp på allt
som hittas på.

[Foto: Dennis Blomberg]
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Tankar om värdet av att lyfta varandra
Har du tänkt på hur glad man kan bli över att få höra
att man gjort något bra? Att den energi man lägger
ner leder till något som någon annan uppskattar?
Har du tänkt på hur lätt det faktiskt är att uttala
några små snälla ord till sina medmänniskor? Det är
ett väldigt lätt sätt att göra världen lite bättre.
http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

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

Ledamot/Vice ordf.

Åsa Alexandersson, 070-981 79 38
Vårgårda, jarnviljans@hotmail.se

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Utställningsansvarig

Anna Kling, 070-29 89 81
Gånghester

Medlemsansvarig

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

Revisor/revisorsuppleant
Vakant

Valberedning
Vakant
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Jag tror tyvärr det är väldigt lätt att glömma bort
dessa små men ack så värdefulla ord och det kan
även vara väldigt svårt att verkligen ta åt sig av
dessa ord när man väl får dem. Tänk på det nästa
gång, ta åt dig och bli stolt och glad över att någon
bemödat sig att tala om för dig att den uppskattar
vad du gör.
Tyvärr är även dessa andra ord som inte är så snälla
väldigt lätta att uttala, ibland sker det i vredesmod,
ibland är orden inte helt genomtänkta eller kanske till
och med falska. Ibland har man olika uppfattningar
i en sakfråga och det bör vi alla respektera. Tänk
efter en gång extra när du känner att du blir sur,
är det verkligen värt att posta det där inlägget på
facebook eller på annat offentligt ställe, kommer det
verkligen att leda till något konstruktivt?
Vi jobbar alla mot samma mål inom SPHK hoppas
jag, att ha kul i varandras närvaro och med våra
hundar? Låt oss se till att ha det! Ta emot det
positiva du får från din omvärld och försök tyda det
folk säger positivt istället för negativt.

SPHK Västra, Tånga Hed 170513
BIS Valp
1 Bivvillis Red Hot Chili Pepper
2 Team Snowquest Tuvaq Of Khaleesi
3 Svartedalens Husky Cersei
4 Racystar Frosty
BIS Avelsklass
1 SE (POLAR)CH Svartedalens Husky Tanana
BIS Uppfödarklass
1 Kalaallit
BIS Veteran
1 SE VV-14 Snowmist Not Just Anyone
2 SE UCH Kalaallit's Born To Run Kimiq
3 Tomaqsitaq
BIS Bruks
1 SE UCH Tornarsuk Anaktuvuk Akiak
2 SE UCH Svartedalens Husky Minto
3 NORD V-11 SE (POLAR)CH SE UCH Nordic Sled Dog's P Borealis
4 PDP SE UCH Svartisens Iwan Av Tundra
BIS
1 Amarula
1 C.I.B. NO V-12 NORD UCH SE V-11 My Alaskan Polar Ques
3 NORD V-11 SE (POLAR)CH SE UCH Nordic Sled Dog's P Borealis
4 PDP SE UCH Svartisens Iwan Av Tundra

Denna text blev inspirerad av SKK grundregler §1.3
”..inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en
funktionär med uppdrag inom SKK.”.
Lena Tano
Ordförande SPHK Västra
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Distrikten inom SPHK är anslutna till draghundsportförbundet som ligger under riksidrottsförbundet. I deras vision står det ”Svensk idrott – världens
bästa” och draghundsporten är åtminstone en av
sveriges medaljtätaste idrotter på internationella
mästerskap. Men det innebär även att alla ska ges
tillfälle att deltaga och att det behöver finnas en
bred plattform.
http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

[Foto: Camilla Nyström]

Vice ordförande

Roger Alm, 070-485 25 44
Rickebo 309, 740 46 ÖSTERVÅLA
almroger@hotmail.com

En annan sak som tas upp är ”Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill
bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska
kunna ha roligt, må bra och prestera mera ”

Sekreterare

Eva Zandstra, 076-945 03 40
Granitvägen 8, 725 94 Västerås
samoydriver@hotmail.com

Kassör

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

För att detta ska fungera måste alla hjälpas åt.

Ledamot

Jeanette Engström Edlund,
073 – 533 81 60
Åvinge kvarn 11, 147 91 Grödinge
nettis_87@hotmail.com

Suppleant

Vi ska även förhålla oss till ”Svensk idrott vill bli
bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll.” ändå anser SPHK att distriktens huvuduppgift är att utan hjälp från rasklubbarna arrangera
meriteringstillfällen, detta enligt beslut som togs på
arbetshelger för 10 år sedan.

[Foto: Camilla Nyström]

Nicole Fhors, 073 – 140 85 14
Klodalsvägen 23, 196 93 Kungsängen
artworkbysoraya@hotmail.se

Vi inom GävleDala har därför lagt en ny strategi för
kommande vinter. Den 30:e december arrangerar vi
en liten endagarstävling, där man får tävla med max
2 hundar, A, B och C. Detta för att alla ska våga
komma och prova att deltaga på en tävling, samt
lära känna andra som kör hund. I februari kommer
vi sedan att köra Fäbodraget 2x30km där det troligen blir ett DP60 också.

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

Karin Kundwall, Borlänge 076-848 09 48
klalarin@live.se
Kim Cerny, Järbo
kim@varghvites.com 076-204 88 24

Suppleanter

Jessica Cerny, Järbo
jessica@varghvites.com 073-628 09 79

Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

Jessica Cerny, jessica@varghvites.com
073-628 09 79

Suppleant

Gabriella Nordgren, 073 – 723 81 65
Enbyvägen 7, 647 51 Åkers Styckebruk
nellanordgren@hotmail.com

6-8 april blir det en fulltecknad helg då vi fredag och lördag kör DP10 och DP60.
På lördag em har vi vårt årsmöte och avslutar söndagen med en utställning.

Revisorer

Alla tävlingar/dragträffar blir på Koppången där arbetet med att märka upp de
olika slingorna fortsätter.

Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Revisorssuppleanter

För de som inte vet vad de ska göra v.10 så behöver säkert NN funktionärer till
WSA-VM i Sveg och Polardistans behöver garanterat funktionärer till Särna. Detta är
ett roligt sätt att lära känna folk och lära sig mer om hundkörning.

Tomas Dal
Pernilla Geresflod

Valberedningen

Charlotta Ludwigsson, 070 – 770 61 63
Eva Ohlsson, 070 – 536 80 17

Jag hoppas att alla är ute och har kul med hundarna nu när temperaturen sjunker.
- Krister
[Foto: Camilla Nyström]
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Mellandagsträffen
30:e december 2017 - Koppången, Orsa
En endagarstävling för A-, B- och C-hundar.
Distans ca 6,5 km
Max 2 hundar/ ekipage. Lina, pulka, släde eller kickspark är valfritt (krav på
mattbroms på kickspark och släde)
Det är begränsat med parkering så vi ser gärna att tävlande samåker och inga
släp släpps in på parkeringen vid stugan.
Parkering finns även på E45
Mer upplysningar kommer på hemsidan http://sphk.se/gavle-dala/
eller
kontakta Malin Sundin Grindal - ylajarvis@gmail.com
Anmälan sker på
http://draghundsport.se/kalender/visa/default.aspx?tavlingsid=290
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Togo tar en paus invid Handölan [Foto: Petter Hillborg]

Hej på er!
Vi hoppas att ni haft en trevlig sommar och att ni
hunnit ladda batterierna på bästa sätt.
Nu har hösten kommit och höstträningen har i
skrivande stund smugit igång.
www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Annica Andersson
Rettigsvägen 7, 843 31 Bräcke

Sekreterare / Ledamot

Magnus Eklund Engvall
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå

Kassör / Ledamot

Jan-Olof Högström
Arklo 135, 860 40 Indal

Ledamot

Frida Brändström
Fårskäret 247, 914 91 Nordmaling

Ledamot

Camilla Eklund Engvall
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå

1:e Suppleant / Vice ordförande

Alf Hallén
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson
Rettigsvägen 7, 843 31 Bräcke

Revisor

Jan Nordlöf
Tängtorpet 224, 836 95 Ås

Vi i Nedre Norra hoppas att ni tar en paus i träningen i anslutning till vår utställning i Sollefteå, se
separat annons.
När KM, Nordic Open och Polarhunds-VM går
av stapeln ganska tätt så ber vi om hjälp i form av
funktionärer.
Vi kommer nämligen att behöva folk som är villiga
att hjälpa till på alla 3 arrangemangen.
Hör av er till mig om du vill vara funktionär.
Nytt från i vinter är att Beaver Trap Trail kommer att arrangeras av Norråkers IF. De har bildat
en hundsektion och anslutits sig till SDSF. Nedre
Norra önskar den nya hundklubben lycka till i det
fortsatta arbetet med BTT och vet att det goda samarbetet kommer att fortsätta.
Styrelsen i Nedre Norra vill ha in synpunkter
från er medlemmar på olika aktiviteter som vi gemensamt kan anordna Hör av er till någon av oss
i styrelsen.

Lars Åke Lindström, 070-593 58 05

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen

Ordförande-mailen är ordforande.nn@sphk.se
eller om den första inte fungerar
kymcanis@gmail.com då det på hemsidan inte riktigt stämmer.

Kristen Snyder

Valberedning

Ha fortsatt roligt med era hundar.

Vakant

Eveline Koch
Raftälven 228, 830 60 Föllinge

// Annica och de övriga i Styrelsen

SPHK Nedre Norra
inbjuder till officiell utställning för klubbens raser
Tid: Lördagen den 11 November 2017
Plats: Sollefteå Ridhus
Domare: Eva Widstrand
Anmälningsavgifter
Valpklass 1 (4-6 mån) & Valpklass 2 (6-9 mån)
200 kr
Junior-, Unghunds-, Bruks-, Öppen & Championklass 360 kr
Veteranklass (8 – 10 år)
300 kr
Veteran över 10 år
Gratis
Samtidigt håller vi en inofficiell utställning för SKK’s övriga raser,
Anmälningsavgift för inofficiella utställningen är 200 kr oavsett klass.
Domare i dagsläget vakant.
OBS! Anmälan sker via SKK’s internetanmälan se www.skk.se
Sista anmälningsdatum och betalningsdag för SKK’s internetanmälan är den
23 oktober 2017 kl 12.00.
Anmälan utlandsägd hund
SKK’s blankett för tävlingsanmälan kan användas för utlandsägda hundar och
hämtas på SKK’s hemsida under blanketter och utställningar & prov. Blankett
för tävlingsanmälan mailas eller skickas senast 23/10 2017 till
sphk_show@thelioness.se alt.
Frida Brändström, Fårskäret 247, SE- 914 91 Nordmaling.
För utlandsägd hund ska dessutom kopia på registreringsbeviset
skickas med anmälan.
För anmälan med blankett ska pengarna finnas på SPHK NN’s bg 860-0371
senast 23 oktober 2017. Uppge ägarens namn och reg nr på hunden på inbetalningen!!!
Förfrågningar och upplysningar
Maila till sphk_show@thelioness.se eller ring Frida Brändström, 070-688 44 05.
Alla anmälningar är bindande! Inga kontantbetalningar tas emot!
OBS! PM och bekräftelse kommer att skickas ut via mail!
Vill du annonsera i katalogen, företag, kennlar och privatpersoner, kontakta oss
för pris och info. Mail: sphk_show@thelioness.se eller ring Frida Brändström
070-688 44 05
SPHK Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna!
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www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

Boel Malmström
boelresor@hotmail.com

Kassör

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

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

Ledamot

Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com
Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com

Ledamot / Ungdomsansvarig
Lene Krewer, 073-829 89 52
denlene@hotmail.com

Suppleant

Sofie Grahn,
fie.grahn@gmail.com

Suppleant

Katarina Palm Worrsjö

Valberedning

Matti Holmgren,
Stina Svensson,
Johanna Burström
johannabrannstrom@hotmail.com
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Alfred Wallin 5 år har
fått en malamutevalp
som han döpt till Buck
call of the wild. Här
efter två timmars hjortron sökande i tunga
våtmarker. De är så
glada och fina ihop.
[Foto: mamma Sofia
Wallin]

Äntligen börjar det bästa av tider att vara framför
oss. Den här tiden uppskattar jag massor. Turer med
hundarna börjar planeras in, träningen börjar sättas
igång av både hund och förare och kallare grader är
på intågandet. Däremot har även den här sommaren
varit mer uppskattad än vad de brukar vara av mig
eftersom det varit väldigt bra väder, lagom varmt,
väldigt lite insekter och kyligare på kvällarna (1712) grader.Det har gjort att man kunnat vara ute med
hundarna mycket oftare och mer än vanligt den här
årstiden utan att vara rädd för att hundarna ska gå
varma. Högst uppskattat.
Eftersom jag börjar boka in olika evenemang i min
kalender nu så vet jag att många med mig börjar göra
det. Med den tanken i huvudet nu när jag skriver vill
jag flagga för de många aktiviteter som sker i Övre
Norra. Vi har bland annat vid sidan om polarhundsklubben dragseminariet uppe i Kiruna, och så har vi
även en föreläsningshelg med draghund i fokus i Jokkmokk. Passa på att fara på två superarrangemang.
Inom klubbens regi har vi i oktober planerat en repris
på förra årets omtyckta dragträff i Boden, men i år
kommer vi även att ha tidsträning med fokus på att
öva i att tävla med någon typ av frivilligt barmarksfordon, och eller genom löpning med hund, en av
dagarna. Alla raser är välkomna som tycker om att
springa/röra på sig med sin matte/husse. Håll utkik
på Facebook-sidan för Övre Norra och på vår hemsida för mer exakt datum och tidsupplägg.

Svartisen Norge. [Foto: Anders Hörnlund]

Medlemsannons
Siberian Husky
9st valpar födda 5 Augusti.
Mor: SE(POLAR)CH Ylajärvis LS Lightningspeedsock
Se37977/2014
Far: Snöstormens Husky's Jack
Se52738/2012.

Båda föräldrarna är ögonlysta och Goniskopi genomfört. Vid intresse Kontakta Kim Jensen Kennel Wolfprintz, Orsa,
073-589 3978 för mer info.

Mvh Sofia Wallin med styrelsen.
Polarhunden 4/2017
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En liten husky i skogen. Ego (Samospeeds Diego) är med ute och plockar bär.
[Foto: Petter Hillborg]

Volki (Snow Shadow´s First Born Star) spejar ut över Helagsplatån Jämtland/
Härjedalen. [Foto: Petter Hillborg]
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Labrador husky - en förfader till alaskan malamute
av Louis Liljedahl

Varje ras har sina myter, inte minst när det gäller ursprunget. En av
våra raser, alaskan malamute, har en brokig historia till skillnad från
grönlandshund och samojehund, vars förfäder vi med säkerhet vet kom
från Grönland respektive Sibirien. Med alaskan malamute, och faktiskt
även siberian husky, är det knivigare att reda ut ursprunget. En sak är
klar då det gäller varifrån de hundar kom, av vilka man skapade rasen
alaskan malamute. Några av dess förfäder var nämligen eskimåhundar
från Labrador i östligaste Kanada, och som f.ö. själva också har en väldigt
brokig historia.
Den ’officiella’ historien om alaskan malamute är högst tvivelaktig. Den säger ju
att det en gång fanns en stor, speciell hund
som malamuteeskimåerna avlade fram,
och att den ’räddades’ genom avelsarbete
på individer från Alaska. Jag har i tidigare artiklar i Polarhunden visat att eskimåhunden i Alaska inte verkade skilja
sig nämnvärt från övriga eskimåhundar
(Polarhunden 2017 nr. 1, 2, 3). Att en
del av de tidiga avelshundarna härstammade från Alaska är troligt, även om det
är svårt att belägga med fakta. Däremot
finns det gott om bevis för att några av de
allra första ursprungshundarna för rasen
kom från östra och norra Kanada. Några
av dessa hade sitt ursprung i Labrador
(Bild 1) – nämligen labrador husky.

Vilken hund menas?
För den hundintresserade blir det ganska
förvillande med hur man genom historien har benämt de olika hundtyper som
fanns i Nordlandet vid tiden för den stora
guldruschen i slutet av 1800-talet. Vad en
författare menar med en term kan vara
helt annorlunda hos en annan. Vi polarhundsvänner lär dock vara helt överrens
om vad termen ’malamute’ betecknar,
nämligen hundar som är registrerade som
den erkända rasen alaskan malamute.
I litteraturen kan man läsa att termen’malamute’ generellt har använts för
att benämna stora slädhundar från Nordamerika. ’Yukon Malamute’ var en stor
eskimåliknande hund i Yukonområdet,
’Alaskan Malamute’ en eskimåhund från
Alaska. Ibland när man skriver malamute
menas en eskimåhund, ibland en indianhund och ibland en blandrashund.
Labrador husky
Forrester, som vid förra sekelskiftet befann sig i Alaska och Yukonområdet i
Kanada, skriver följande om labrador
husky:
”The Labrador Husky - “The big, wellfurred, long-legged Labrador Huskies
are the most powerful, as well as the fier1 Karta över Kanada med Labrador markerat i rött
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2 Eskimåhundar från Labrador, 1886.

cest, of the sledge dogs. …some of the
‘huskies’ are as savage as wolves, and an
iron hand is required to keep them disciplined. Nearly every driver carries a
stout club and a ferocious looking whip
of seal-hide. He uses both impartially
and unmercifully. If the dogs thought for
a moment that you were afraid of them
they would turn on you like a flash and
probably kill you.”
Min översättning:
“Labrador husky – De stora, välpälsade,
långbenta labrador huskies är de kraftfullaste och tillika vildaste slädhundarna.
...en del huskies är lika vilda som vargar,
och det behövs en järnhand för att hålla
dem disciplinerade. Nästa alla förare bär
en kort klubba och en hemsk piska gjord
av sälskinn. Han använder båda rättvist
och obarmhärtigt. Om hundarna för
ett ögonblick trodde att du var rädd för
dem, skulle de attackera dig blixtsnabbt
och troligen döda dig.
Forrester skriver vidare:
“ The Mameluk (så benämner han faktiskt hunden!) -The class of dog most

3 Eskimåhundar från Labrador, 1920.

used by the ordinary traveler is different
from the giant huskies. These are the mamelukes or the native Indian dog. They
are shorter-haired, more active, faster
and ten times meaner than the husky—
and that’s going some, let me tell you.
They are supposed to have wolf blood
in them, and they certainly act up to the
supposition!” “… there is only one way
to stop them, and that is to club them
till they are knocked insensible.” “A mameluke knows only one law, and that is
contained in the end of a club or whip,’
an old driver told me once; and yet some,
like Joe Picquet, have succeeded in getting them to do much of their work through kindness. But such cases are so
very rare as to prove the rule.”
Min översättning: ”Mameluken – Den
typ av hund som används mest av den
vanlige resenären är annorlunda än den
stora huskien. Dessa är mamelukerna eller den inhemska indianhunden. De har
kortare päls, är mera aktiva, snabbare
och tio gånger elakare än huskyn – och
det är inte lite det, skall ni veta. De anses
ha vargblod i sig, och de lever verkligen
Polarhunden 4/2017
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4 Eskimåhundar från Labrador.

upp till sitt rykte! ...det finns bara ett sätt
att få stopp på dem, och det är att klubba
dem tills de har slagits medvetslösa. En
malemuk känner bara till en lag, och den
finns i änden på klubban eller piskan, enligt vad en gammal musher har berättat
för mig. Men det finns några, som Joe
Picquet, som har lyckats att få dem att
utföra mycket av sitt jobb genom vänlighet. Men sådana fall är så väldigt sällsynta att de bara bekräftar regeln.”
Det är intressant att notera att han kal�lar de stora frakthundarna för labrador husky. Uppenbarligen är denna
hundtyp en korsning mellan en infödd
hund, d.v.s. eskimå- eller indianhund
och större europeisk hund, medan hans
’mameluk’, som han kallar den, är en
infödd hund. Denna infödda hund är
mindre, har för klimatet korrekt päls
och ett vildare temperament (bättre
överlevnadsinstinkter). Intressant är
också att han även kallar denna inhemska hund för indianhund, vilket kan betyda att det inte var så stor skillnad mellan eskimåhunden och den lokala indianhunden i Alaska och nordvästra Kanada.
En annan intressant sak med hans berättelse är att de infödda hundarna behandlades omilt, minst sagt. Detta står i stark
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5 Eskimåhundar från Labrador.

kontrast till den officiella historien om
att de infödda behandlade sina hundar
väl i Alalska.
Man kan ju undra varför han använder
termen ’labrador husky’ för den stora,
långhåriga frakthunden. Kan de vara så
att eskimåhundar från Labrador kunde
se ut just så – en stor, långpälsad blandrashund? Det överensstämmer åtminstone
med vad Cummins säger (First Nations,
First Dogs, 2002:78) då han skriver “Given the lengthy period of contact between
the Labrador Inuit and Europeans, it is
safe to assume that it was not long before
the traditional Inuit dog, the Kimmiq, was
forever altered through cross-breeding
with foreign breeds. Thus, virtually any
reference made to dogs in the historical record indicates a mongrelized animal.”
Min översättning: “Med tanke på den
långa tid av kontakt mellan labradoreskimån och européer som har förflutit,
kan man med säkerhet anta att det inte
dröjde länge innan den traditionella eskimåhunden, kimmiqen, för alltid blev förändrad genom korsning med utländska
hundar. Sålunda indikerar i princip alla
hänvisningar i litteraturen som görs till
hundar en blandning.”

6 Ed Clarke med sina eskimåhundar från Labrador. Han försåg Antarktisexpeditonerna med
hundar, av vilka en del blev ursprungshundar
till alaskan malamute.

Som alla säkert vet importerades massvis med hundar till guldrushområdena
i Alaska och Kanada. Det var inte bara
icke-polarhundar som man tog dit, utan
även eskimåhundar, vilka kunde komma
ända från östligaste Kanada. Till exempel
skickades det iväg en drös hundar från
Labrador till Klondikeområdet, varom
man kan läsa följande i ett tidningsklipp
från den tiden: ”Mer än tre hundra hundar från Newfoundland som kallas ’huskies’ befinner sig idag vid C.P.R. i väntan
på transport till Calgary och Vancouver.
Hundarna ägs av Hr. H. Campbell &
Groves Bros. i Vancouver, och har köpts
för att användas i Klondike. Hundarna är
tränade av fiskare i Labrador och Newfoundland att dra slädar. De är mindre
än den vanlige newfoundlandshunden, i
storlek av en collie. Trots att de slåss vilt
sinsemellan, är de mycket vänliga mot
människor. De är tillgivna och t.o.m.
främlingar kan gå in i deras tågvagn”
Ett annat faktum som kan anföras i detta
sammanhang är, att den i malamutehistorien så berömde och betydelsefulle uppfödaren Robert Zoller berättar att han
såg sin första malamute – på Newfoundland! Personligen tror jag att han såg en
labrador husky av blandrastyp. I vilket
fall blev den sortens hund hans ideal för

7 Eskimåhundar från
Labrador.

hur en alaskan malamute skulle se ut.
Och det är väl honom som vi kan tacka
(?!) för att vi idag har alaskan malamuter som egentligen är alltför stora jämfört
med ursprungshundarna. Zoller skriver
själv följande (The Complete Alaskan

8 Tidningurklipp från tiden för guldruschen.
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Malamute, 1976:58): “I became interested when I saw my first Malamute at a
U.S. navy officer’s club in Newfoundland
in 1941. I began an intensive study of the
breed…”
Min översättning. ”Jag blev intresserad
när jag såg min första malamute på en
amerikansk sjöofficerklubb på Newfoundland 1941. Jag började studera rasen intensivt...”
Zoller skriver vidare: “We read everything we could find (there wasn’t a great
deal to be found). We … went to New
York and talked to AKC and wrote dozens of letters (maybe hundreds) and logged thousands of miles driving around
to see almost every Malamute we could
locate.” (The critical years, 2006).”
Min översättning: ”Vi läste allt som vi
kunde finna (där fanns inte mycket att
hitta). Vi...åkte till New York och pratade med den Amerikanska kennelklubben och skrev dussintals brev (kanske
hundratals) och noterade tusentals mils
körning (engelska) för att träffa alla malamuter som vi kunde hitta.”
Det är lite märkligt att Zoller inte uppvisar några resultat från sina efterforskningar av polarhundar. Han skrev boken
’Boy, am I ever lucky’ på hela 301 sidor
men ingenting om sina tankar om historien av den ras som han älskade. Han
gav inte heller några fakta från sina egna
ansträngningar i sin artikel ’The Critical
Years’, från 2006 eller i sitt kapitel i boken ’The complete Alaskan Malamute’
av Riddle and Seeley.
Emellertid skriver han dock klokt “…
that most people that brought dogs out
of Alaska, or bought them from people
who did, really didn’t have much to go
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on but opinion, and opinions varied widely.”
Min översättning. “…att de flesta människor som tog hem hundar från Alaska,
eller köpte från folk som gjorde det, hade
egentligen inte mycket att gå på mer än
åsikter, och åsikter varierade ordentligt.”
Zoller var tydligen ingen auktoritet på
eskimåhundar, utan bara en uppfödare
av alaskan malamute, som följde sin egen
uppfattning. Han fick fram några mycket
vackra hundar, som dominerade utställningarna i USA på den tiden och får väl
anses som en av de mest framgångsrika
uppfödarna av rasen någonsin. Men eftersom han ansåg att Kotzebue-hundarna
var alltför små, som ju den första standarden skrevs efter, hade han emellertid
fel då det gäller hur stor en malamute
skulle vara. Kotzebue-hundarna hade ju
korrekt storlek, eftersom de faktiskt var
exakt lika stora som den dåtida eskimåhunden, som de ju härstammade ifrån.
Med andra ord kan man säga att Eva Seeley gorde en bättre hemläxa än Robert
Zoller, då det gäller hur en eskimåhund
skall se ut.
Tillbaka till labrador huskyn. Walden
and Paine skriver (1937, sidan 33):
…”the breeds became so many entangled threads that not even an expert could
tell where they crossed. All you had to
do was to look at the motley collection
of dogs gathered from the Arctic basin
for the Second Byrd Antarctic expedition
to realize how involved this crossing had
become. Captain Alan Innes Taylor, in
charge of dogs for Admiral Byrd, used to
state the confusion in the form of a paradox. While they were all Huskies, there
was not a true Husky in the lot for the
simple reason no such animal existed.”
Min översättning: ”...raserna blev så

9 Eskimåhundar från Labrador, 1940-tal.

många ihoptrasslade trådar, att inte ens
en expert kunde säga var de korsades.
Du behövde bara betrakta den saliga
blandningen av hundar som samlats ihop
från den arktiska sänkan inför den andra
Byrdexpeditionen till Antarktis, för att
förstå hur långt denna blandingsprocess
hade gått. Kapten Alan Innes Taylor,
som var hundansvarig inför amiral Byrd,
brukade förklara förvirringen genom en
paradox. Trots att alla var huskies, fanns
det inte en enda riktig husky bland dem,
av den ankla anledningen att ett sådant
djur inte fanns.”

10 Eskimåhund från Labrador, 1940-tal.

i utseende, storlek, pälsfärg och färgteckning. Med andra ord såg de ut som alla
andra eskimåhundar, dem i Alaska inkluderade. Bilderna i denna artikel visar
något av den befintliga variationen inom
eskimåhunden från Labrador. Lägg mär-

Pamela Mifsud skriver om hundar från
Labrador som Wilfred Grenfell skaffade
till Waldens kennel. “Unfortunately, promiscuous cross-breeding of the Labrador
Husky has resulted in the deterioration of
the breed.” (Malamute Quarterly Spring
1989:12).
Min översättning: “Tyvärr har okontrollerad korsning av labrador huskyn resulterat i förfallet av rasen.”
Labrador husky igår
Om vi kikar på bilder av eskimåhundar
från Labrador kan vi se att de varierade

11 Eskimåhund från Labrador, 1948.
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13 Eskimåhundar från Labrador, 2010-talet.
Foto Scott Hudson.

ke till att de labrador huskies som såg ut
som representanter för dagens erkända
ras alaskan malamute, var just sådana
individer som man valde ut för att skapa
den sistnämnda rasen (Bild 9 och 10).
(bild 9, 10 här någonstans)
Labrador husky idag
Det finns rasentusiaster i Kanada som
har startat ett projekt för att ’rädda’, eller
rättare, återskapa labrador huskyn. Den
har som sagt blivit ordentligt uppblandad i över tre hundra år och dessutom
sägs den också ha fått en hel del vargblod
i sig. Fast det senare är nog mer myt än
verklighet. I vilket fall, så har man börjat
avla på hundar som ser ut som man anser
att en labrador husky skall se ut (Bilderna 11, 12,13 14).
Nyfiken som jag är frågade jag några av
de ansvariga för projektet hur en labrador husky skiljer sig från den kanaden-
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siske eskimåhunden eller grönlandshunden (de är båda samma hund egentligen
enligt forskarna) och underligt nog fick
jag svävande svar. Kanske var det av den
enkla anleldningen, att det egentligen
inte finns någon skillnad alls. Ser man på
bilder av nutida labrador husky (se exempelvis bild 14), skulle det lika gärna
kunna vara eskimåhundar i allmänhet
(inkluderande alaskan malamute, som på
bild 12 och 13).

14 Eskimåhundar från Labrador, 2010-talet.
Foto Scott Hudson.

15 Eva Seeleys Rowdy från Labrador.
16 Labrador husky eller alaskan malamute?
Eller något annat?

Ursprungshundar
Eva Seeley använde sig av följande 6
hundar för att skapa rasen alaskan malamute – Bessie (tik - troligen grönlandshund enligt Seeleys egen utsago), Rowdy
(hane - labrador husky, bild 15), Antarctica Taku’s Milt (hane - labrador husky),
Yukon Jad (hane – föräldrar från Yukonområdet, troligen mackenziehund d.v.s.
blandrashund), Wanda (tik – okänd
härkomst) samt Holly of Kotzebue (tik
- okänd härkomst). Nya hundar registrerades i stamboken för alaskan malamute
på 1950- och 60-talet och ökande rasens
variation i utseende (storlek och färg).
Varifrån dessa senare hundar ursprungligen kom är dåligt dokumenterat. En
del vet man dock kom från Disney Studios (okänt ursprung), andra från arméns
Camp Rimini i Montana (en del var Kotzebue-hundar från Eva Seeleys ursprung-

liga hundar, några kanske från Jacques
Suzanne som hade hundar av mångahanda slag, se Polarhunden 2016 nr. 4, sid,
19-23), några hade helvita kanadensiska
eskimåhundar till föräldrar, andra var
mackenziehundar (som hade inbladning
av europeiska hundar i sig) och slutligen
var det även några som mest sannolikt
kom från Alaska.
Det är som sagt mycket som är okänt
då det gäller ursprunget för alaskan malamute. Men om man studerar eskimåhundar från Labrador både ifrån igår och
idag, verkar det inte råda någon större
tvekan om att rasen alaskan malamute
fått en hel del av sin särprägel från just
labrador husky.
(Svar till bild 16 – Eskimåhund från Kanada)

12 Eskimåhund från Labrador, 2010-talet. Foto
Scott Hudson.
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”Ett gäng lyckliga siberian husky”.

Omplacering av hundar - en annan sida av myntet
Siberian husky är förvisso världens mest fantastiska hundras. I varje fall
om du frågar mig! Ett utseende som förtrollar de flesta människor. En
mentalitet som är en underbar blandning av självständighet och tillgivenhet. En hund med energi och uthållighet och nyfikenhet som inte känner
några gränser. Och rasen har en historia som är så fascinerande. Och
som allt eftersom fakta kommer fram sträcker sig fler och fler årtusenden
tillbaka. Inte undra på om man faller för en sådan ras...
Jag har nu haft uppdraget ett tag att sköta valpförmedlingen samt omplaceringsverksamheten för rasklubben siberian
husky. Du som någon gång kollar dessa
sidor på rasklubbens hemsida funderar
nog över att det är så få annonser där?
Allra helst omplaceringar där vi inte haft
en enda hund sedan mer än ett år tillbaka. Men skenet bedrar....
Tyvärr finns det hela tiden många siberian husky som är i behov att omplaceras.
Senaste jag kollade på Blocket fick jag det
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till 10 siberian som var utannonserade till
omplacering där. Sedan finns det också
faceboksgrupper med ytterligare siberian
till omplacering. 1-2 gånger i månaden
ringer eller mailar någon person till mig
och har en siberian husky som behöver
omplaceras. Jag kan ge er ett exempel.
En siberianhanne uppfödd på en kennel
i södra Sverige. Hade först hamnat hos
en familj på 4 barn där den äldsta flickan
köpt hunden. Nu skulle dottern börja studera på annan ort och familjen kunde/ville

”En lycklig siberian husky”.

inte ha kvar den. Den omplacerades vid 6
månaders ålder till en medelålders kvinna.
Hon hade bra yttre förutsättningar att ge
hunden ett bra liv. Hon bodde på landet.
Hade eget företag och jobbade mycket
hemifrån. Var en hel del ute i skog och
mark. Men men. Ibland var hon tvungen
att lämna hunden ensam hemma när hon
skulle bort på jobb. Inte så många timmar.
Men tillräckligt många. Hon hade haft
hunden två veckor när hon skulle bort
första gången. Hon stängde in hunden i
ett rum som borde vara säkert. Hon hade
tagit en långpromenad med honom innan
hon åkte iväg. Så han borde vara rätt
trött. Sedan kom hon hem. Hela rummet
var en enda röra. Hunden hade försökt
bryta sig ut genom fönstret. Hade krossat
rutan och skurit sig rätt illa på en glasbit.
(Dock inte mer än ytligt) Hon ringde mig
och var över sig given....
Ja ni kan ju förstå att jag som omplacerare inte kan fixa sådana här frågor. Jag har

liksom ingen kö på personer som vill ha
en omplaceringshund. Tvärt om så finns
det desto fler hundar som behöver omplaceras. Som nästan alltid är fallet så var
hunden inte registrerad i SKK och ägaren
inte medlem i SPHK. Så det faller utanför rasklubbens område egentligen. Men
det är svårt att inte engagera sig i de här
hundarnas levnadsöde. Trots allt känns
det tacksamt att hundägare med problem
ringer mig som representant för rasklubben. Och detta var bara ett exempel hur
det kan se ut. Jag skulle kunna berätta
om ett dussin fler liknande fall. En del betydligt sorgligare. Och många gånger har
hundköparen haft betydligt sämre förutsättningar. Många bor i lägenhet och
är på jobbet en stor del av dagen. Och
alltid ställer jag mig frågan: Varför valde
du just rasen siberian husky? Visst finns
det många anledningar till att flera faller för rasen. (se ovan) Men jag tror inte
att någon egentligen förstår vilka krav en
siberian ställer på ägaren. Och ingen kan
Polarhunden 4/2017
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”En lycklig siberian husky”.

fatta vilken energi och uthållighet och
påhittighet som bor i en siberian. Och
sen finns det förvisso över 200 andra
raser att välja bland. Som förmodligen
skulle passa betydligt bättre. Allra helst
som nybörjarhund.
En annan typ av fråga som jag får då och
då är från presumtiva valpköpare som
undrar om en siberian skulle passa dom?
Eller vad man ska tänka på när man skaffar en siberian? Jag är förstås glad att
dom kontaktar mig. Men jag misstänker
att de många gånger tycker att mitt svar
är rätt avvisande. Jag försöker alltid beskriva rasens fördelar men framför allt de
krav som en siberian ställer. Jag fick ett
mail från en person som tänkte skaffa en
siberian. Där fanns dessa fraser med:
- “kontrollerbar” jaktinstinkt
- stor anlagd trädgård med häck runt
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- hoppas att komma igång att röra sig nu
när han skaffar hund
- De har inte haft hund innan
- Kenneln har nu 4 otingade leveransklara tikar och har sagt att vare sig mamman eller pappan är utpräglade draghundar, så valpen kommer inte att ha de
specifika behov och krav som annars är
vanligt för husky. Och de säger att lämna
valpen lite i början är helt ok, direkt från
första veckan, och de tycker inte det ska
vara något problem för honom att skaffa
en husky.

farenhet av rasen ser direkt att det finns
många fromma förhoppningar i citaten
ovan. Till personer som tänker skaffa en
siberian brukar jag oftast hänvisar jag till
rasklubbens hemsida under länken http://
sphk.se/siberian-husky/om-rasen/. Och
jag ger rådet att kontakta en lokal uppfödare eller ägare av siberian för att se lite
mer vad det är för en ras. Eller besöka någon av SPHK’s utställningar för att titta
på hundarna och prata med ägarna. Ofta
får jag försöka avråda presumtiva siberianköpare från att skaffa en siberian. Det
finns som sagt åtskilliga andra raser som
förmodligen skulle passa bättre. Sedan
känns det sorgligt att vissa uppfödare av
siberian inte är mer ärliga i sin beskrivning av rasen som i citatet ovan. Och i
fallet med omplaceringshunden så var
hunden köpt från en registrerad kennel
utan att hunden var registrerad i SKK.
Och på förfrågan hade kenneln ej velat
ta till baka hunden.
Tyvärr har jag ingen tulipanaros som kan
lösa de här problemen. Men vi som är en-

gagerad i rasklubben får absolut hjälpas
åt så att så många som möjligt av våra
valpar hamnar hos en lämplig ägare. Och
när vi får chansen så får vi förklara för
blivande valpköpare vad en siberian är
för sorts hund. Och vilka krav den ställer. Och skulle valpen “hamna fel” kanske säljaren bör erbjuda sig att ta tillbaka
valpen. Så att den inte hamnar i nån sorts
omplaceringskarusell på Blocket. Nu
kan förstås även en siberian fungera alldeles utmärkt även hos en “vanlig” familj. Så är det tack och lov i de flesta fall.
Om man har tid och kunskap att ge den
vad den behöver. Det är säkert så att de
allra flesta av våra siberian har ett bra liv
- oavsett om dom är sällskapshundar eller draghundar. Även om vi tänker oss att
en siberian oftast trivs allra bäst med att
bo i en flock och vara ute och jobba som
draghund med sina kompisar. Så var det
ju tänkt från början.
Ta hand om er och krama era hundar!
Ola Lindgren fulufreak@gmail.com.

Visst kan det gå bra. Absolut. Vi har ju
alla skaffat vår första siberian någon
gång. Och oftast går det ju bara fint.
Men har man en sådan bild av rasen som
denna person så är risken stor att det i
nästa steg blir en till omplaceringshund.
Som i det första exemplet. Vi som har erPolarhunden 4/2017
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Missar man minns och vikten av en nödkod!
Det finns tillfällen då stressen slår till ordentligt, och här är en liten händelse som stressade mig men som även visade att nödkoder är bra att ha
och ska inte missbrukas.
När jag tränar mina hundar från valp så
är det som för de flesta andra tror jag,
massor av tid i skog och mark. Jag har
för vana att ta med en påse godsaker och
turerna i skogen innehåller inkallningsövningar, lite kurragömma lekar, och divese tjorv där allt går ut på kontakt med
mig och att jag är spännande att vara
med. I min påse finns ena gången korv
hackad i bitar, nästa gång hårdbröd, hundgodis eller köttbullar, med andra ord jag
fullständigt matar fast mina grönlandshundar och så gömmer jag mig mellan
varven. En fras som oftast används i samband med inkallningar är ”Godis-Godis”
och det är här missar man minns kommer in i bilden.
Denna händelse utspelade sig för en hel
del år sedan och vi i rasklubben för grönlandshund hade vår vinterträff i Nederhögen. Jag stod på start för Dp 60 för
andra gången i min grönistid och nervositeten var onödigt stor. Jag körde pulkastil med två grönlandshundar och vid det
tillfället hade jag dem anspända på rad i
dubbelskakel. Jag hade ett relativt tidigt
startnummer, kom mig i väg i spåret och
nervositeten släppte. Jag hann åka ett
bra tag innan första medtävlande kom i
kapp. Det var Fabian Ouchterlony med
ett enspann nordisk stil. Jag tänkte, jag
går åt sidan så får han passera för han
hade högre fart än jag. Vid alla stopp så
sätter jag alltid ner snöankaret, men denna gång så tänkte jag att det räcker nog
om jag går åt sidan ur spåret, en mycket
märklig tanke? Vad händer, jo Fabian
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passerar lugnt och fint i det uppåtgående
spåret i tallskog och givetvis gör ju mina
hundar ett ryck framåt. Med detta ryck
så tappar jag mina hundar, faller baklänges och hamnar på rygg i nedåtgående
lutning, jag hör ljudet då min expander
lina går av, rrrritsch och hundarna tar
rygg på Fabian!!
Fråga mig inte hur men plötsligt så står
jag upp på mina skidor och ropar GODIS-GODIS efter hundarna som hunnit
en bit uppför backen. Hundarna tvärstannar gör en omvändning på 180 grader i
dubbelskakel och kommer galopperande
emot mig. Nu hade Rasmus Helbo hunnit
i kapp med sitt spann så jag vänder mig
om i halvpanik och säger någonting om
att ”vänta, jag har lite problem”, Rasmus
svarar: det är lugnt Helen, jag väntar till
det är okej med er. När Rasmus passerat
och jag fått tillbaka mina hundar i färdriktningen så tog jag två koppel som
kontaktlina och kunde fortsätta att åka
mot mål. Väl i mål så frågar Rasmus: vad
sa du till hundarna?? Han hade sett hela
det hysteriska skådespelet och de två godissugna grönlandshundarna.
Så jag kan varmt rekommendera ett nödord som står ovan en vanlig inkallning
och som ska matas in men inte missbrukas, det har räddat mig många gånger i
skog och mark kan ni tro.

Ash myser i vårsolen under en fikapaus på dragturen på Brändöfjärden. [Foto: Olga Widén]

//Helen Söderström
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Höstträning Torsö. [Anders Hörnlund]

Wille och Ash på dragtur på havsisen utanför Brändön i Luleå. [Olga Widén]

Tior Snowstreams Viola Elatior och Volki (Snow Shadow´s First Born Star) njuter
av vårvindar under en paus vid Sylstation, Jämtland. [Foto: Petter Hillborg]

38

Polarhunden 2/2017

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

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

[Foto: Camilla Nyström]

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

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

Hej på er
Det största som händer just nu i Rasklubben är att vi
är i full gång och planera kommande vintersamling
och vi hoppas att så många som möjligt av er kommer. För mer information se annonsen för inbjudan
till arrangemanget här i tidningen. Och kom ihåg
att programmet är preliminärt och att mindre justeringar kan komma att göras om anledning påkallar det. Ta hand om er och hoppas vi snart får lite
svalare väder så vi kommer igång med höstträningen.

[Foto: Camilla Nyström]

Anna Palmblad, 070-795 26 88
Hulta Lugnet, 511 99 Sätila
anna.palmblad1@gmail.com
Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

Suppleanter

Lotta Johansson
lotta.d.johansson@gmail.com
Karin Olsson, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
musherkarin@gmail.com
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INBJUDAN TILL

Samojedernas
vintersamling 2018
Vid Ore camping i Furudal
http://sphk.se/samojed/
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras
ägare. Nordiska mästerskapen i drag för Samojedhund,
dragprov, utställning, middag, årsmöte, m.m.
Vi hoppas på en snörik vinter i en trevlig samvaro bland
fyrbenta och tvåbenta vänner.

VARMT VÄLKOMNA!

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR SAMOJEDERNAS
VINTERVECKAN 2018.
OBS - Eventuellt kan mindre justeringar komma att göras.
Torsdagen 8 februari 2018
10.00
Ringträning (med Carina Cansund)
12.00
Rallylydnad (med Isabell Karlsson Rydell)
14.00
Skidteknikkurs och vallakunskap (med Lennart Andersson)
Fredagen 9 februari 2018
07.30 – 08.30
Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll m.m. inför utställningen
09:00
Utställning.
Barn med hund hålls innan finalerna, d.v.s. när bedömningen är klar
Finalerna börjar så snart bedömningen är klar
17.00 – 17.30
Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll mm inför dragtävlingarna
Alla meriteringslappar till både DP10, DP20 och DP60 ska lämnas in
DATASKRIVNA, och i 2 exemplar per start. Utan korrekt inlämnad
meriteringsblankett får man inte starta.
OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och
18.30
bangenomgång för DP10 och DP20.
Lördagen den 10 februari 2018
10.00
DP20
Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10.
16:00
Årsmöte i Rådhusets samlingslokal
Söndagen den 11 februari 2018
10:00
DP20
Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10.
17.30
Bankett & Prisutdelning (DP20 + åretshundar + championat), Rådhusets
samlingslokal.
Måndagen den 12 februari 2018
10.00
12.00 – 14.00
14.30
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Barnrace
Uppfödarmöte i rådhusets samlingslokal
OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och
bangenomgång för DP60.
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18.00

Dragprov 60, Furudal. OBS mörkerkörning.

Tisdag den 13 februari 2018
18.00
Dragprov 60, Furudal. OBS mörkerkörning.
Onsdagen den 14 februari 2018
12.00
Prisutdelning DP60 vid receptionen

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen- & championklass
Veteranklass 8-10 år
Vetranklass över 10 år
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass

RALLYLYDNAD

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!
För mer information om hela veckans arrangemang, se Furudals egen hemsida:
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/ Du hittar den också via sphk.se/samojed

Torsdagen den 8 februari 2018 klockan 12.00
Instruktör: Isabell Karlsson Rydell
Anmälan senast den 18/1-2018 till sekreterare Emma på mail sekreterare.sam@sphk.se
Kostnad för deltagande är 50 kr som sätts in på SPHK's rasklubbs postgiro 23 83 54-5 och

märk med rally samt ert namn.

SKIDTEKNIKKURS
Torsdagen den 8 februari 2018 klockan 14.00
Instruktör: Lennart Andersson
Ta med ovallade skidor eller skidor med endast glidvalla på.
Anmälan senast den 18/1-2018 till sekreterare Emma på mail sekreterare.sam@sphk.se
Kostnad för deltagande är 50 kr som sätts in på SPHK's rasklubbs postgiro 23 83 54-5 och

märk med skidor samt ert namn.

UTSTÄLLNING - RASSPECIAL FÖR SAMOJEDHUND
Fredagen den 9 februari 2018
Plats: Ore Fritids stugby & camping, Furudal
Domare: Karsten Grönås
Anmälan: Via SKK's blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: helene.wrnr@gmail.com Anmälan
skickas antingen via post till: Helene Werner, Vretbostigen 6, 63509 Eskilstuna eller via mail.
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar.
Övriga upplysningar Helene 070-412 06 83.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på registeringsbeviset ska skickas med anmälan.
Sista anmälnings- & betalningsdag: 2018-01-13
Inbetalning sker till SPHK's rasklubbs postgiro 23 83 54-5
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230:380:330:gratis
230:-

TÄVLINGAR OCH MERITERINGAR
Oredraget, DP20+ 10-11 februari 2018
Nordisk stil, slädhundstil 4- och 6-spann. Meriteringstillfälle DP20+.
Linkörning
DP10 anordnas lördag och söndag (10 och 11 februari 2018).
DP10 startar på lördagen och söndagen direkt efter alla ekipage i DP20 startat.
DP60 anordnas måndag- tisdag (12-13 februari). OBS DP60 kommer att köras i mörker.
Startavgifter i SEK
Oredraget inkl. DP20+

630

Linkörning/motionsklass 480
DP10

330/tillfälle

DP60

730

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: torsdag 18 januari 2018. Fler DP10 kan efteranmälas fram till
en dag innan start utan efteranmälningskostnad (OBS ett DP10/hund måste anmälas i förväg).
Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som avses.
OBS! Alla meriteringslappar skall vara dataskrivna och lämnas i två exemplar inför DP10, DP20 &
DP60. Korrekt meriteringslapp måste lämnas annars får man inte starta. Så kolla noga så
registreringsnummer blir rätt- var noga med att en del har S och andra SE i sitt registreringsnummer.
Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För dragproven (DP) gäller
SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt kort och medlemskap är ett måste för att få starta.
Samtliga hundar ska vara chipmärkta.
Utlandsägd hund: Kopia på registeringsbevis ska sändas med anmälan till dragtävlingarna.
Ni som har vandringspriser till dragtävlingarna, kom ihåg att ta med dessa!
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För mer information om hela veckans arrangemang, se vår hemsida och evenemangssidan
på facebook: Samojedernas vintersamling 2018.

BARNRACE
Måndag 12/2 2018. KL 10.00.

UNGDOMSDRAG MED SAMOJED

Välkomna alla barn till Samojed veckans barnrace! Alla barn är välkomna att delta på barn race på
sjön kl. 10.00

Lördag och söndag 10-11/2 2018.

Ta med dig hund, valfritt fordon och såklart mamma eller pappa! Alla som vill delta samlas på sjön.

Det kommer att finnas en kortare sträcka för ungdomarna. De klasser vi kommer att ha i Furudal är
från 13 år. Både pulkastil och slädhundstil. Yngre barn hänvisas till barnracet. Det krävs att du som
förare har tagit grönt kort och om du är 15 år eller äldre även tävlingslicens. Regler för
ungdomar/juniorer enligt svenska draghundsportförbundet.

Anmälan: senast 26/1 2018 till Monika Berglöf via mail. Skriv namn och ålder på barnet samt
kontaktuppgifter till förälder. Monika_101@hotmail.com

Följande klasser kommer att köras på lördag och söndag:
Slädhundstil
3Y (äldre ungdom) 13 t.o.m. 14 år. Spannstorlek maximalt tre (3) hundar.
4J (4-spann junior) 15 t.o.m.16 år.
Hjälm ska bäras, minimikrav är godkänd cykelhjälm eller hockeyhjälm
Pulkastil
Ungdomsklasser: MSY/WSY (lina), MPY/WPY (pulka), ålder 13 t.o.m. 16 år.
Juniorklasser: MSJ/WSJ (lina), MPJ/WPJ (pulka), 17 t.o.m. 20 år.
Det är endagarstävling, men det finns tillfälle att köra både på lördag och söndag. Priset är 200 kr per
start.
Din anmälan mailas till Linda Almqvist på hennes mailadress snotrollens@gmail.com senast den 18
januari 2018 . Om du har några funderingar kan du maila dina frågor till Monika Berglöf på
monika_101@hotmail.com Om du inte har fått bekräftelse på din anmälan eller fråga inom fem dagar
kontakta oss igen.

BANKETT - SAMT PRISUTDELNING
Söndag 11/2 2018 Kl 17.30.
Plats: Rådhusets samlingslokal (Samma gamla vanliga lokal).
Maten beställs via cateringfirma. Meny meddelas längre fram, likaså gäller pris som kommer
anslås på hemsidan (vi är i skrivande stund inte klara med offerterna).
Anmälan via formuläret på arrangemangets egen hemsida. http://www.sphksamojedfurudal.n.nu
Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn + middag. Det kommer inte gå att
efteranmäla till middagen på plats då vi köper maten portionsvis från en cateringfirma.
Anmälan via webformulär och matinformation via webben på
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/middag

Kostnad för deltagande är 50 kr som sätts in på SPHK's rasklubbs postgiro 23 83 54-5 och
märk med barnrace samt ert namn.

Vid frågor ring Monika Berglöf på 073-6124729
Varmt välkomna!

UPPFÖDARMÖTE
Måndag 12/2 2018. Kl: 12.00.
Plats: Rådhusets samlingslokal.
Skicka gärna in ämnen och frågor som bör avhandlas under detta möte till Camilla Nyström,
ordforande.sam@sphk.se

KALLELSE
ÅRSMÖTE
KALLELSE ÅRSMÖTE
Lördag
10/2 2018.
2018.
Lördag 10/2
SPHK:s
samojedtill
kallar
till årsmöte
SPHK:s rasklubb
för rasklubb
samojedförkallar
årsmöte
Lördagen den 10
Lördagen
den
10
februari
2018
kl.
16.00.
februari 2018 kl. 16.00.
Furudal, Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år).
Plats:Plats:
Furudal,
Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år).
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner ska, skriftligen och

På dagordningen
årsmöteshandlingar.
Motioner
ska,2018.
skriftligen
underskrivnaordinarie
vara styrelsens
sekreterare tillhanda
senast 10/1
och underskrivna
styrelsens
10/1 2018.
Sekreterare:vara
Emma
Månsson, sekreterare
Lillfjällvägentillhanda
4c, 83171senast
Östersund.
Sekreterare: Emma Månsson, Lillfjällvägen 4c, 83171 Östersund.

Pris och meny anslås på hemsidan.
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Hej!

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49
Skogvaktarvägen 15, 830 05 Järpen
ordforande.am@sphk.se

Vice ordförande

Therese Lindman, 0767-92 63 40
Grimsjö Björkelund, 567 91 Vaggeryd
lindmantess@gmail.com

Sekreterare

Amanda Vikner, 0730-80 17 19
Duvberg 233, 842 94 Sveg
sekreterare.am@sphk.se

Ledamot/Kassör

Ida Törnwall, 0730- 73 31 63
Kröcklinge 4, 731 95 Köping
tornwall@hotmail.se

Ledamot

Peter Hultgren, 0767-90 65 22
Österbacka 11, 922 67 Tavelsjö
peter.hultgren@umu.se

1: a Suppleant

Frida Björcman
Björnåsen, 524 96 Ljung
F.b@live.se

2: a Suppleant

Lisa Lithammer, 0702-83 37 24
Vasagatan 40, 722 15 Västerås
lisa.lithammer@gmail.com

Meriteringssekreterare

Michelle Ohlsson (se ordf.)

Jag hoppas att ni alla har det gott och att ni haft en
fin sommar. Snart är det dags för Björnrundan och
snart därefter även Malamutespecialen. Missa inte
inbjudan till den. I år kommer vi vara i Gafsele. Boo
Lundström är domare på utställningen och förutom
det kommer vi även såklart köra en del hund och
umgås.
Jag passar även på att slå ett slag för Malamuteveckan, som vanligt är vecka 6 i Grövelsjön.
Möjlighet till att meritera på DP10 samt DP60 kommer att finnas. Malamuteveckan är nog den träff jag
längtar allra mest till varje år. Det är alltid en så
trevlig vecka. Det blir hundkörning i alla dess olika
former. Man kan köra tillsammans eller sticka ut på
egna turer, långa som korta, i vacker fjällmiljö. Och
förutom det så har vi ofta väldigt mysigt på kvällarna med lite föreläsningar eller bara hundsnack.
En vecka som passar både nybörjare och de rutinerade. Så har du inte åkt tidigare så är det hög tid att
komma denna säsong.
Detta kommer att vara mitt sista år som ordförande
i vår rasklubb. Det har varit både roligt och utvecklande att få ha denna roll i klubben, men nu är det
dags för mig att lägga min fokus på lite andra ting.
Med det vill jag gärna också passa på att tacka er
för förtroendet jag fått dessa år.

Malamuteveckan 2018 – vecka 6 som alltid!

Glöm inte att boka in vecka 6 i kalendern, för då är det
malamuteveckan och det vill man inte missa!
Vi kommer att vara i Grövelsjön och under veckan kommer aktiviteter
som gemensam turkörning i olika distanser, Adventure trail en lättsam
äventyrstävling på fjället med sin hund/hundar och möjlighet att göra
dragprov finnas. Kvällstid roar vi oss med biokväll, Quizkväll, skattjakt
för barnen och workshops kring sommarträning för draghunden (optimera förutsättningarna för vintern) och den viktiga valpträningen där
grunden läggs.
Mer detaljerad information kommer i inbjudan lite längre fram, men boka
redan in vecka 6 i din kalender, för detta vill du inte missa!

Känner du någon som du tror skulle passa fint som
ordförande i vår klubb, tipsa gärna valberedningen. Förutom ordförande så är det även lite andra
poster som det kommer att vara val om, så ha det
gärna i åtanke och hjälp oss hålla klubben levande.
Jag hoppas att träffa många av er både på rasklubbens
aktiviteter och övriga rasklubbars träffar.
Allt gott!
Med vänliga hälsningar
Michelle Ohlsson
Ordförande SPHK´s rasklubb för alaskan malamute
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SPHK´s Rasklubb för alaskan malamute
hälsar er hjärtligt välkomna till

Malamutespecialen 2017
i Gafsele
Allhelgonahelgen 3 - 5 november

Tid: 18:00-20:00

Fika och hamburgare kommer att finnas till försäljning.
Barnrace

Dag 1. Fredag 3 november
Medlemsmöte

Sista anmälningsdag och betalningsdag är 13 oktober 2017 på PG: 69 79 25- 6.
Fr.o.m. 3:e fullbetalande hund reducerats priset till 150 kr per ytterligare anmäld hund, gäller dock inte valpar och veteraner. Ej inbetalda innan 13 oktober
får ej deltaga enligt SKK´s policy. För svenska utställare/ägare krävs medlemskap i SPHK för de officiella klasserna. PM och katalog kommer att skickas ut
per mail så glöm inte att ange mailadress.

Plats: Bygdegården

Genomgång av verksamhetsplanen, presentation av resultat från dragsäsongen
2016/2017, Malamuteveckan, medlemmarna har ordet och hur kan du påverka
arbetet och vad som händer i klubben är några utav punkterna under mötet.
Dagordning för medlemsmöte skickas ut i PM.

Tid: 15:30

Plats: Bygdegården

För alla barn som vill vara med och köra ett eget race. En kort slinga som kan
köras själv eller med stöttning av vuxen. Anmälan tas gärna emot i förväg men
kan även göras på plats.
Gratis att delta.
Prisutdelning av lotteriet

Tid: 16:30

Plats: Bygdegården

Klubben bjuder på kvällsfika, innehållande smörgås, kaffe och kaka.

Föreläsning

Tid: 17:00-18:00

Plats: Bygdegården

Mörkerkörning Tid: 21:00
Plats: Gafsele Sleddog Center
Gemensam barmarkstur för de som vill. Alla kan följa med och köra! Ingen
anmälan behövs.

Domaren Boo Lundström refererar från dagens utställning, samt föreläser om
sina erfarenheter av rasen.
Gemensam middag

Dag 2. Lördag 4 november
Utställning

Tid: 09:00

Plats: Bygdegården

SPHK´s rasklubb för alaskan malamute inbjuder till officiell utställning
Domare: Boo Lundström
Klasser/anmälningsavgift
- Valpklass: 4–6 månader
- Valpklass 6–9 månader
- Juniorklass: 9–18 månader
- Unghundsklass: 15–24 månader
- Bruksklass: 15 månader och äldre
- Öppen klass 15 månader och äldre
- Championklass: 15 månader och äldre
- Veteranklass: 8–10 år
- Veteranklass: Över 10 år gratis
- Barn med hund 50 kr, anmälan på plats

150: 150: 350: 350: 350: 350: 350: 150: -

Skriftlig anmälan sker på SKK’s anmälningsblankett (som kan nås via SPHK´s
& SKK´s hemsida) och skickas per e-post till anmalanam@sphk.se OBS; Spara
först ner blanketten på din dator, öppnar den igen och därefter fyller du i alla
uppgifter. Du skall få en bekräftelse inom tre dagar annars bör du kontrollera
att din anmälan kommit fram.
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Tid: 19:00

Plats: Gafsele Lappland Hostel

Kostnad 150 kr per person och då ingår alkoholfri dryck, kaffe och dessert. Öl
och vin finns att köpa på plats. Anmälan och betalning senast den 20 oktober.
Dag 3. Söndag 5 november
Rasmästerskap i barmark
Tid: Första start 09:00 (samling 08.30, för utdelning av nummerlappar).
Plats: Gafsele Sleddog Center
Klasser och Banlängder:
• Cani-cross
• Bikejoring 1 hund
• Dogscooter 1 hund
• Dogscooter 2 hundar
• Dogcart 2–3 hundar
• Dogcart 3–6 hundar

ca 7 km
ca 10 km
ca 10 km
ca 10 km
ca 10 km
ca 10 km

Klasserna är begränsade till spannstorleken med max 6 hundar och kan slås
ihop vid färre än tre startande. Hunden ska ha uppnått 12 månaders ålder på
tävlingsdagen i cani-cross och dogcart klasserna. I bikejoring och dogscooter
gäller 18 månader. Förare skall använda hjälm.
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Anmälan och betalning senast den 20 oktober. Efteranmälan i mån av plats mot
dubbel avgift senast lördag kväll. Betalning sker då på plats.
Om du inte har giltig tävlingslicens se till att ha en egen försäkring som täcker
eventuella skador som kan uppkomma! OBS! Banlängden kan komma att justeras något.
Pris till bästa HALLOWEEN-utklädd.
Prisutdelning sker efter den gemensamma städningen av bygdegården.
Startavgift: 150 kr per ekipage.
Gemensam städning
Vi hjälps åt att städa bygdegården vi har hyrt. Alla bidrar med en person och
jobbet är snabbt gjort. Efter det är klart blir det prisutdelning av barmarksracet.
Anmälan
Alla anmälningar sker till anmalanam@sphk.se och är bindande.
Betalning till klubbens PG 69 79 25-6
Boende
Finns möjlighet att övernatta i bygdegården till en kostnad på 50 kr per person
och natt. Anmälan och betalning till klubben. Medtag eget liggunderlag och
sovsäck.
Fler boenden i närheten
www.lpn.nu
www.gafselehostel.nl
Frågor
Utställning, middag, och boende
Ida Törnwall 073-073 31 63 eller anmalanam@sphk.se
Mörkerkörning och rasmästerskap
Peter Hultgren 070- 260 62 33 eller anmalanam@sphk.se
Hjärtligt välkomna!

Världen är stor och Ego är liten. Samospeeds Diego tre månader.
[Foto: Petter Hillborg]

52

Polarhunden 4/2017

Polarhunden 4/2017

53

Siberian husky

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande Ylwa Malmberg,
Östra Syningevägen 106,
761 91 Norrtälje, 076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

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

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö
070-548 93 09
vanervind@gmail.com
Kassör Jenny Larsson,
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
070-205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

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

Parkvägen 6, 241 65 Harlösa
073-908 15 34
dintradgard@live.se

Suppleant Kenneth Svensson,

Tingsvägen 386, 244 93 Kävlinge
070-345 65 03
kenneth@starax.sem

Revisorer

När detta skrivs börjar sommaren lida mot sitt slut.
Äntligen börjar höstträningen närma sig. Rasspecialen är också i antågande, så förhoppningsvis kan vi
ha resultat och bilder med i nästa nummer.
Jag skulle vilja be er alla läsa Ola Lindgrens artikel
som handlar om omplaceringshundar. Jag får som
ordförande också många samtal om detta. Tyvärr
är det mycket svårt att komma åt då det i de allra
flesta fall handlar om hundar utan stamtavla som
är sålda som en siberian husky. Dessa uppfödare är
ytterst sällan medlemmar i SKK. Det är viktigt att vi
alla som har rasen jobbar för att det är en hund med
en utpräglad funktion, som mår bäst när den får arbeta. En hund med en utpräglad jaktinstinkt, som
inte vill vara ensam och som fäller enorma mängder
när den fäller med mera, med mera. Hänvisa gärna
till informationen om rasen på vår hemsida. Oavsett
hund/ras är det alltid tråkigt när en hund hamnar fel
och inte får det liv den förtjänar. Det är inte heller
roligt för hundägaren som får en hund vars behov
hen inte kan tillgodose. Ansvaret för informationen
ligger hos uppfödaren, men även den som köper en
hund har en skyldighet att ta redan på fakta.

Hej,
I början av juni hade styrelsen för siberian husky arbetshelg. Under arbetshelgen
diskuterade vi vår hemsida. Vi vill jobba för en hemsida som ska vara tydlig för
våra medlemmar och de som är intresserade av vår ras samt att den ska vara uppdaterad med aktuell information. Vi kommer därför att plocka bort all information på sidan Uppfödare och uppdatera den med ny, då det idag finns information om kennlar som ej är aktiva längre. Vi önskar därför att ni uppfödare som
har registrerat kennelnamn i SKK och är aktiva inom rasen skickar in uppdaterad
information till hemsidan. Just för att våra blivande eller medlemmar ska kunna
hitta korrekt information om just er kennel.
Styrelsen har också önskemål om att fler ska utnyttja sidan Valpförmedling för
att annonsera om sina valpkullar och även omplacering av vuxna hundar.
Detta för att vi som rasklubb vill att personer som är intresserade av rasen ska
kunna hitta uppfödare, valpkullar och hundar för omplacering på ett bra sätt
med korrekt information.
Skicka in uppgifter till:
Uppfödare: webmastersphksiberianhusky@gmail.com
Valpförmedling/omplacering: fulufreak@gmail.com
Hälsningar
Linda Nordlund
Webbansvarig för sphk.se/siberianhusky

Jag vet att de flesta av er som läser detta tar mycket
väl hand om era hundar. Det jag vill be er om är att
sprida information när någon frågar. Hänvisa mer
än gärna till rasklubben. Ni sitter på massor av kunskap och vet vad era hundar kräver. Ni kan hjälpa
till med att ge råd och även avråda. Det kan räcka
långt med att bara dela med er av er kunskap. En
siberian husky är så mycket mer än en vacker, gärna
blåögd hund. Den perfekta rasen för många av oss
men långt ifrån en ras för alla.

Freddie Åkerlind
0565-60446, 070-5420720
Catrine Paulsson
Nygårdsvägen 114-0, Ekeliden,
Trelleborg, 040-4575 34, 0410-33 49 81,
070-8349684

Revisorsupleanter:
Börje Jansson 070-2958972
Nisse Uppström 070-2482005
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Urban Olsson ute på dragtur
med Ash, Wille, Sasha och
Jack. [Foto: Olga Widén]
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Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
meriteringar i Hamra 19-21 januari 2018
GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - DP 60 (2 x 30 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute*/ och samojedhund*/.
Heat 1: fredagen den 19/1. Första start kl. 09.00
Heat 2: lördagen den 20/1. Första start kl. 09.00
Förarmöte hålls i byastugan torsdag 19/1 kl. 21:00.

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande
Helen Söderström, 0921-651 31,
076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
ordforande.grl@sphk.se

Sekreterare
Sofia Wallin, 070-396 83 01
sekreterare.grl@sphk.se

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

Ledamot
Lena Tano, 070-337 04 38
teamasasaq@hotmail.com
Helénè Ouchterlony, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant
Carina Olsson, 070-760 46 76
micambox303@hotmail.se
Elin Mattson, 070- 542 24 33

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
marialutken@yahoo.se
Monica Hjelm, 072-743 32 99
Irkes@telia.com

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

Meriteringssekreterare
Lena Tano, teamasasaq@hotmail.com

Valberedning
Ulla Andersson, 0171 57 969
Josefine Dömstedt.
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Kallasgårdens Njannja spanar ut över Sattisjaur
(Stora Sjöfallet) [Foto: Helene Söderström]

Hösten, en härlig tid för oss alla!
Nu är vi i gång med höstträning av diverse
slag där både vi och våra hundar mår väl. Hösten
innebär också lite mer föreningsliv med spontana träffar och planerade arrangemang, kika på
rasklubbar och distriktens olika hemsidor så finns
det aktiviteter att välja på. För oss i rasklubben för
grönlandshund är det tid att flagga för utställningen i Älvsjö i december ”stockholms stora” utställning, där alla våra fyra raser finns representerad i
vår gemensamma monter. Sen rasslar det till och
det blir dags för vinterträffen i Hamra den 19-21
januari, en träff som vi i rasklubben tycker är viktig och väldigt, väldigt trevlig att arrangera. Antalet
deltagare har ökat för varje år och jag vill passa på
att uppmana dig med grönlandshund som inte provat på meritering eller tävling, detta är ett trivsamt
tillfälle så man törs komma till start.
Jag vill passa på att nämna vår hemsida, den ska
vara levande och informativ, ni får gärna skicka
bilder och annat roligt och intressant som rör vår ras
till webmaster Lennart Andersson 2luba@telia.com
Då vi har en liten ras så är det viktigt att vi sprider
vetskapen om fina, hälsosamma och rastypiska
hundar så ni som har hanhundar som vi kan sätta
upp på hanhundslistan får gärna dela med er.
Njut av hösten, träna med glädje så kommer vi
långt till vintern.
Hälsningar Helen Söderström

KLASSER
Pulka stil: 1-4 spann.
Slädhundstil: 1-6 hundar.
Vikter: samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.
ANMÄLAN OCH PRIS
Mer info om anmälan kommer till nästa annons
Pris: 550 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass ska anges
på betalningen.
Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag 29 december 2017.
Efteranmälan möjlig fram t.o.m. onsdagen den 11 januari. Avgift efteranmälan: 100 kr
(totalt 650 kr).
GRÖNLANDSLÖPET – DP 10 (10 km)
SÖNDAG 21/1. Grönlandslöpet har en lång tradition och var från början en opretentiös
uppstartstävling för säsongen. Numera är Grönlandslöpet även ett meriteringstillfälle för
grönlandshund, alaskan malamute*/ och samojedhund*/
KLASSER
Pulka stil: 1-4 spann, vid meritering enbart 1-spann.
Slädhundstil: max 8 hundar, vid meritering enbart 1-spann.
Vikter: samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.
ANMÄLAN OCH PRIS
Mer info om anmälan kommer till nästa annons
Pris: 200 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass ska anges
på betalningen. Anmälan kan även ske på plats liksom betalningen av startavgiften.
Har du frågor om meriteringsreglerna? Kontakta rasklubbens meriteringsansvarige:
Lena Tano, tel.: 070 337 04 38, e-post: teamasasaq@hotmail.com
I skrivande stund pågår arbete med meriteringstillfällen inom rasklubbarna och möjligen
blir Hamra även ett tillfälle för Dp 20+ för siberian husky.
HAMRA
Hamra är en högt belägen by som ligger längs väg 310 mellan Västbacka och Los, norr om
Orsa Finnmark. Här finns milsvida skogar och bra hundkörarterräng. Årets träff börjar
torsdagen den 18/1 och avslutas söndagen den 21/1. Den som vill komma tidigare för att
få köra mera hund har möjlighet till det. Här finns både kortare och längre spår.
Vi kommer att ha tillgång till byastugan som ligger intill Hemsjön från onsdag kväll. Där
kommer årsmöte att hållas och där finns det möjlighet att träffas och prata hundkörning
och utbyta erfarenheter. Här finns också möjlighet att göra upp eld utomhus för den som
vill grilla.
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Grönlandshundsamling i Johnsgård
Ja det som skulle bli en engångshändelse har blivit en liten tradition.
För tredje året i rad åkte vi till Johnsgård för att vara med på grönlandshundsamlingen.
Ja, det ligger i ett annat land och innebär
extra kostnader för pass och avmaskning.
Men för dig som vill köra hund i vacker
och lagom utmanande terräng, i fjällmiljö
eller skog är detta en härlig träff. Du kan
köra korta turer eller långa, ensam eller
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tillsammans med andra. Det finns många
olika turer att välja på, tydligt utmärkt
på kartor som stugvärden tillhandahåller.
Vi grillar tillsammans, umgås och pratar
hund. Lördagskvällen bjöd på föredrag .
Det är inte så dumt att efter en dag ute

tillsammans med sina hundar få sitta och
lyssna på hur Jonas W. Moe började intressera sig för den norska polarresenären Eivind Astrup (1871-1895) och hans
turer till Grönland. Jonas hade med sig
släde och selar som han rekonstruerat
och tillsammans med Gisle Uren och
hans hundar hade de testat utrustningen.
Vi avslutade med det ”berömda” knytiset!
Efter en gemensam frukost samlades vi
och tittade på varandras utrustning. Det
blev en maffig slädparkering där vi jämförde, pratade om fördelar och nackdelar med olika slädar. Vi tittade på selar,
anspänningar, linor, ankare mm, ställde
frågor och diskuterade. Efter en lärorik
förmiddag packade vi ihop och började

resan hem. Några stannade kvar och tog
en tur till.
För oss som bor i Mälardalen handlar
större delen av året om träning på cykel.
Vi får resa ganska långt för att få köra
på snö. Vintersäsongen brukar handla
om enstaka tävlingar, alltså som funktionär och det är jättekul. Men det är också
mycket arbete, ibland så att man knappt
hinner med sina egna hundar. Därför
uppskattar jag den här helgen ( vi brukar
anlända redan på torsdagen), där vi bara
är, kör hund och åker skidor, inga tider
att passa inga måsten. Underbart! Nästa
träff är 13-15 april 2018, vi kanske ses
där!?
Hälsningar Carina Olsson.
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Idun och Jack i Årrenjarka på en dragträff anordnad av SPHK Övre
Norra våren 2016. [Foto: Olga Widén]

Medlemmar i SPHK’s rasklubb för grönlandshund kallas härmed
till årsmöte fredagen den 19 januari 2018 kl. 20.00, plats byastugan
i Hamra. Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare
tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.
Sekreterare Sofia Wallins mailadress är: sofiabra-4@hotmail.com
Hamra ligger längs riksväg 310 mellan Västbacka (E45) och Los
och byastugans koordinater är 61o39’35.00”N, 14o59’56.14”Ö
Välkomna!

Idun ligger och chillar på kojtaket i vårsolen. [Foto: Olga Widén]
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Det är vinter snart igen!!!! Tior Snowstreams Viola Elatior och Volki (Snow
Shadow´s First Born Star) under en paus vid Sylstation, Jämtland.
[Foto: Petter Hillborg]

Nemo (Hidden Trail Nansen) och Meeko på Brändöfjärden. Ägare Sofia Nilsson. [Foto: Olga Widén]
Det fanns visst ett hus under snön här Tior Snowstreams Viola Elatior och Volki (Snow Shadow´s First
Born Star) på Sylstation, Jämtland. [Foto: Petter Hillborg]

Polarhunden 4/2017

63

[Foto: Camilla Nyström]
Glad tjej efter dragtur. Ljusvattutjärns Nordiska Idun. [Foto: Olga Widén]

Uppfödning av arbetande alaskan malamutes
www.sulviken.se/team-snowquest
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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
Maria Gustafsson
Ekorrsele 35
922 91 Vindeln

Winter is coming. Be ready.
Choose Hilleberg tents.

keron gt
Ett väldigt starkt, mångsidigt och rymligt fyrasäsongerstält
i vår black label-serie. Perfekt året om för äventyr med
mycket utrustning. Finns som 3- och 4-personerstält.
Erik Boomer

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

