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Siberian Husky Wild Tribe s Ice Ray simtränar med husse Erik Löfgren i Ångermanälven hemma i Resele, Sollefteå.
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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
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Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för
medlemmar, därefter 20 kr/rad

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.
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UTGIVNINGSDAGAR 2019:
Manusstopp 30 okt
Manusstopp 15 jan.
Manusstopp 12 mars
Manusstopp 14 maj
Manusstopp 13 aug.

Utkommer v. 51
Utkommer v. 10
Utkommer v. 18
Utkommer v. 27
Utkommer v. 40

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

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

Ordförande:

Som ni märker är detta nummer ovanligt tunt.
Endast 36 sidor istället för 64. Tråkigt nog hade
det inte inkommit material för att räcka till 64
sidor. Att fylla resterande med bara material som
redan har publicerats kändes inte riktigt rätt så
det får bli så här.

Anders Hörnlund
Sandbäcken 1. Torsö
542 91 Torsö
Sekreterare:
Charlie Lundgren
Vigelsjövägen 15C
761 51 Norrtälje
Vice ordförande
Petra Dalenklint
		
		
Ekonomiansvarig
Catrin Paulsson
Nygårdsvägen 114-0
231 91 Trelleborg
		

ordforande@sphk.se
070-561 15 16
Ingår i arbetsutskottet
sekreterare@sphk.se
076-397 53 30
Ingår i arbetsutskottet
petra.dalenklint@gmail.com
070-273 75 42
Ingår i arbetsutskottet
paulssonc@hotmail.com
070-834 96 84
Ingår i arbetsutskottet

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

Elisabeth Lönnberg
Alf Hallén
Helene Larsson
Ankie Laúrsen
Emma Månsson
Nikki Ek

0911-100 91, 070-587 32 66
070-216 75 88
070-377 44 56
0708-55 89 12
073-421 97 11
070-273 19 56

Anders tar upp frågan angående Polarhundens
existens i framtiden. Ta gärna en fundering över
det och återkom med dina åsikter till mig eller
Anders.
Ha det bra, njut av hösten och ..
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

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

Tävlingsekreterare

Karina Andreasen
070-09 33 26
Syrentorpsvägen 20
837 32 Järpen
ordforande.am@sphk.se
Helén Söderström
0921-651 31
Hedsvedjevägen 30
076-14 65 131
961 44 Boden
ordforande.grl@sphk.se
Camilla Nyström
073-651 18 18
Rosenlundsvägen 10
746 93 Bålsta
Ylva Malmberg
076-221 11 11
Östra Syningevägen 106
761 91 Norrtälje		kennelsnowstreams@gmail.com
Linda Almquist

Utställningsekr.:
Anneli Jönsson
		

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

Vår charmiga samojedhane Yeti
(Polarullens yeti av aarka-ja), som
blickar ut över Koppången. Bilden
togs i år i januari. [Foto: Malin Sigås]

Omslagsfoto: Sibbe 1 är Snow Shadow’s Sky’s
The Limit. [Foto: Josefin Andersson]
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LEDARSKALLET

Den stora frågan är hur länge vi ska hålla tidningen under armarna och i vilken form
vi ska få ut information i framtiden. Framtidens ”trend”, som det ser ut i dag, är
video som snart kommer att dominera de sociala medierna. De som inte inser det
kommer att få det svårt.
Nu är det upp till er medlemmar att komma med synpunkter på hur ni vill ha det i
framtiden med tidning, sociala medier eller andra digitala lösningar. Men glöm inte
en sak, någon måste ta ansvar och göra jobbet.

Hej på er i sommarvärmen!
Ledaren i detta nummer har en viktig fråga till er som medlemmar att ta ställning till,
nämligen frågan om Polarhunden. Men först lite annan information.
Vad är det som gäller när klubben inte haft sitt årsmöte 2020?

Skicka era synpunkter till sekreterare@sphk.se
Trots Corona och SKK’s restriktioner finns det inget som hindrar er att ni tränar väl
och umgås, se bara till att hålla fysisk distans.
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK

”För att minska spridningen av coronaviruset innebär betydande svårigheter att hålla års- och fullmäktigemöten. SKK’s Föreningskommitté avråder klubbar från att
genomföra och planera fysiska årsmöten och har därför beslutat om dispenser som
gäller klubbar inom organisationen. SKK’s föreningskommitté beslutade den 14 maj
följande om års- och fullmäktigemöten inom SKK-organisationen 2020.
Klubbar med färre än 3 000 medlemmar får generell dispens att skjuta på sina
årsmöten till 2021. För att dispensen ska gälla måste vissa förutsättningar vara
uppfyllda”. Om detta kan ni läsa på SKK’s hemsida under fliken SKK och Corona.
Sidan uppdateras med jämna mellanrum.

Titta morfar, jag kan dricka som du kan! [Foto: Erik Löfgren]

Inom SPHK’s styrelse har vi diskuterat om medlemmarnas tidning Polarhunden ska
vara kvar. Frågan är berättigad och måste ställas på sin spets. Under de år jag suttit
som ordförande känner jag mer och mer att tidningen håller på att överleva sig själv.
Det är allt som oftast samma medlemmar som skriver och gamla artiklar går i repris
för att fylla ut sidorna. Mia har ett överflöd av bilder och lite text. När SPHK har
påpekat ointresset av att för få medlemmar skriver har tidningen fått ett litet lyft, för
att åter minska till numret därpå. Det är tråkigt att tjata om artiklar samtidigt som vi
vet att Polarhunden kostar över 100 000 kronor om året. Detta är en ansenlig summa
pengar som kan användas bättre.
I dag är en tidning ”gammal” innan bläcket torkat. Det är inte konstigt när tidningen
konkurrerar med sociala medier såsom Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och
Tick tack. Faktum är att resultat och selfie ligger ute innan deltagarna hunnit ta
hand om och selat av sina hundar. (Det får mig att fundera över vilket behov som är
viktigast, vårdnaden om hundarna eller är att synas på sociala medier). Självklart ska
man som deltagare vara stolt över sitt resultat.
Det finns förslag på lite olika alternativ som t.ex. en digital tidning eller en löpande
spalt. Frågan är om SPHK överhuvudtaget kan konkurrera med sociala medier
så aktiva som många medlemmar är i dag. En annan fråga är hur vi informerar
medlemmar som inte är slav under sociala medier.
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Jennifer Sundberg, Luleå. Katarina Worrsjö, Piteå, Jeanette Isaksson, Kiruna
Nedre Norra
Angelika Edlund, Sollefteå, Emelie Sundin, Bredbyn, Ata Abdullah, Skelleftehamn, Angelica
Magnusson, Lit, Martina Edvert Bergman, Lycksele, Matthias Schnyder, Sorsele, Evelina
Lindström, Skellefteå, Anna Boström, Skellefteå, Zandra Nordquist, Bjästa, John-Erik
Karlstedt, Kälarne, Åsa Svensson, Fåker, Natalie Oskarsson, Nordmaling.
Gävle Dala
Jessica Störm, Falun, Björn Flaschen, Garpenberg, Linda Eriksson, Söderhamn, Madeleine
Skogstad, Rörbäcksnäs, Katarina Andersson, Gävle
Mälardalen
Therese Merefjäll, Göteborg, Erik Carlsson, Bromma, Emilia Andersson, Rimbo, Cynthia
Réed, Tyresö, Soz Hwaize, Huddinge, Kiina Kilgren, Lidingö, Morgan Sundqvist, Västerås,
Peter Säl, Skultuna, Sonny Karlsson, Märsta, Idanna-Greta Vestergård, Märsta, Britt-Marie
Strand, Nykvarn
Västra
Marie Johansson, Torslanda, Kristin Liljesand, Torslanda, Christian Ringström, Ytterby,
Amanda Högström, Borås, Marika Persson, Munkfors, Therese Söderberg, Uddevalla, Sara
Sillén, Mölndal, Linda Wase, Skövde
Södra
Helena Månsson, Motala, Neal Greenspan, Flyinge, Sarah Johansson, Sölvesborg, Renée
Madsen, Kristianstad, Anita Klang, Oskarström, Dilia Cantillo Valencia, Kolmården, Anne
Maria Smedberg, Halmstad, Mats Holm, Varberg

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/
Sara Mårtensson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se
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Hej! Lite information angående Coronaviruset
Från och med 15 augusti anpassar SKK våra rekommendationer till de som Riksidrottsförbundet gjort till sina klubbar. Riksidrottsförbundet har bland annat haft
samråd med polisen kring dessa rekommendationer.
Riksidrottsförbundet
Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än 50 deltagare. Vad innebär det för idrotten?
Regeringens beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare är förbjudna enligt lag – det är alltså inte enbart
ett allmänt råd att de bör undvikas.
En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed
inte samla fler än 50 deltagare. Här krävs dock en något längre förklaring för att
förstå hela bilden.
En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik
är inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen
genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
Vid arenor kan det finns bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på
arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte
som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang,
sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig
in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande
i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i
normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om
maximalt 50 deltagare.
En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig
tillställning. För dessa tävlingar gäller förbudet för offentlig tillställning med fler
än 50 deltagare. I begreppet deltagare räknas utövare in.
RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagarna ska räknas som
de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.

Polarhunden 4/2020
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•

•

För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg – så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit
lämna tävlingsområdet innan nästa grupp med deltagare kommer dit.
För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att
om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler
än 50 startande över en dag eller en helg.

Mer information om offentliga tillställningar och om hur deltagarna ska räknas hittar du på Polismyndighetens webbplats.
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK

Hej!
Ibland är det bara så att saker man inte vill ska hända
händer. Det är väl det som är en del av livet helt enkelt. Man får ta tag i det, reda ut det och se framåt
och komma igen när man löst allt. Detta är en situation som vi i södra just nu hamnat i. Corona fortsätter
att ställa till det för oss alla. Vi blev precis som många
andra tvungna att ställa in utställningen både i Vaggeryd och Tånga Hed som vi lovat hålla i åt Västra.
Styrelsen beslutade på senaste mötet att vi lägger alla
former av aktivitet och tävlingar på is under 2020
fram tills ett årsmöte kan hållas och en ny styrelse kan
börja jobba. Som läget är vågar vi inte ens planera
för något då det är så tråkigt för våra medlemmar att
behöva ställa in när det närmar sig. Vi blickar därför
framåt och hoppas på ett aktivt 2021 i stället.
Vi vill också passa på och informera om att det kommer ske en del förändringar i södras styrelse. Tyvärr
har vår kassör Cecilia Almén drabbats av sjukdom
vilket gör att vi tillfälligt måste utse en ny kassör. Vi
vet att licenser just nu betalas in av de som ändå hoppas att det kan bli några tävlingar under säsongen.
Hör av er om till mig ordförande Ankie Laúrsen eller
sekreterare Gerda Nihlén Pettersson om de inte har
blivit registrerade så ska vi försöka åtgärda snarast
möjligt. Just nu innan vi fått ordning på allt så kan
det ta lite tid.
Något årsmöte har vi tyvärr inte kunnat genomföra.
Vi räknar med att ha årsmöte för både 2019 och 2020
samtidigt när det normalt ska genomföras fram i vår.
Styrelsen hoppas att alla medlemmar får en fin höst
och så våra hundar får komma igång och röra på sig
igen efter sommarvilan. Har ni idéer om aktiviteter
som kan ske i mindre grupper är ni välkomna att tipsa
oss i styrelsen så hjälper vi gärna till att sprida information.
Ta hand om er så kanske vi möts på någon träning
eller annan aktivitet längre fram!
Ordförande
Ankie Laúrsen

8

Polarhunden 4/2020

www.sphk.se/sodra
Ordförande

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

Vice Ordförande/Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

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

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

Aktivitetskommité/Ungdom

Cecilia Almén (sammank)
Birgitta Jöneros
Niklas Strumbecker-Ungdomsansvarig

Utställningskommitté

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

Tävlingskommitté

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

Valberedning

Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
Marcus Christensen
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Om Polarhundens existens
SPHK’s styrelse har diskuterat frågan om
vi över huvud taget skall behålla klubbens
medlemstidning Polarhunden eller inte.
Jag vill påstå att den är kittet som håller
ihop hela föreningen!
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

Suppleanter
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

Krister Mattsson

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Ordförande

Sekreterare

Vice ordförande

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

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
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http://malardalen.sphk.se
Helene Larsson, 070-377 44 56
Viksundsvägen 31, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Revisorer

Tomas Dal
Susanne Dal

Revisorssuppleanter
Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Valberedningen

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

Digitala medier är förvisso snabba och
effektiva på många sätt, men har också
flera nackdelar. Skall klubben ha Facebook, Twitter eller något annat digitalt
medium som kommunikationsorgan? I
så fall tappar klubben kontrollen över
sin kommunikation, vågar jag påstå. Det
mest negativa med en digital lösning är,
att det som sägs där inte sparas till eftervärlden med större säkerhet. Det skriva
ordet, däremot, är starkt och har varit
så i tusentals år, och det kommer alltid
att bevaras till våra efterkommande. Om
vi inte har någon tryckt papperstidning,
kommer morgondagens generationer av
polarhundsägare i vårt land inte att kunna
se vad som händer oss idag. Alla kulturer
bygger ju på att nästa generation lär av
sina föregångare.
Kostnaden för Polarhunden kan göras
mindre exempelvis genom att ge ut färre
nummer om året. Det som krävs då är en
något lite mer långsiktig planering jämfört
med idag. Alternativt kunde mer sponsring/annonsering hjälpa till med finansieringen. Jag är säker på att det finns folk
inom klubben som är duktiga på detta. Det
gäller bara ett de är villiga att dra sitt strå
till stacken. Ett annat alternativ är att höja
medlemsavgiften en smula. Själv betalar
jag gärna lite till för att rädda klubben.
Om vår tidning Polarhunden går i graven,
är jag rädd att SPHK försvinner som rikstäckande förening. Vem vill riskera samt
ta ansvar för att detta kan ske?
/Louis Liljedahl
Polarhunden 4/2020
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Namnet Malamute – en komplicerad historia
Av Louis Liljedahl
Den officiella versionen av rasen alaskan malamutes historia säger, att det i
Alaska fanns en eskimåstam(*), vars medlemmar kallades malamuter, och
som avlade fram en speciell hund. Frågan är vem dessa malamuter egentligen var. Svaret är att vi dag inte kan veta vilken grupp av alaskaeskimåer,
som menades i de tidigaste källorna.

www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

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

Vice ordförande

Elisabeth Lönnberg, 070-587 32 66
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Sekreterare

Boel Malmström, 070-602 29 22
sekreterare.on@sphk.se
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Sofia Wallin, 070-396 83 02
sofiabra-4@hotmail.com

Ledamot

Sara Mårtensson
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Emma Marklund
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[Foto: M Hermans]

Hej!
Vi i styrelsen i Övre Norra hade en arbetsdag i Juni
för att utvärdera året som gick och planera framåt.
Utfrån rådande coronaläge så var det lite svårt att
planera alltför mycket men datum för en höstträff
blev beslutat, se separat annons. I skrivande stund
längtar vi efter kalla kvällar så vi kan köra igång
höstträningen på allvar och då vi läser detta hoppas
jag att vi är igång på alla sätt.
Hälsningar Helén

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

Övre Norra bjuder in till höstträff 1718 oktober!

Frank Ochterlony

Valberedning

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

Antingen blir träffen i Sunderbyn, Luleå eller
vid Aldersjön i Boden, exakt info kommer på
hemsidan och Facebook.
Hundkörning i varierande sträckor,
övernattning i eget tält, trivsel och umgänge är
målet för helgen.
Varmt välkomna!
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(* I Alaska kallar sig en medlem av den
ena stora gruppen av ursprungsbefolkningar för ’eskimå’, medan de av denna
folkgrupp som lever i Kanada, Nunavut
och Grönland kallar sig ’inuit’.)
Den stora frågan gäller vilken grupp av
alaskaeskimåer, som man menar i de tidiga rapporterna om gruppen(*), som sägs
ha haft en speciell hund. Jag har tidigare
skrivit om namnet ’malamute’ i Polarhunden (2017:1 och 2019:4), men här
blir det en lite mer djupdykning i ämnet,
eftersom det är ganska komplicerat. Jag
finner det också angeläget med en mer ingående analys, då den officiella versionen
av malamutens historia är väldigt förenklad, minst sagt.
(*Förr sade man ’stam’, men idag är
’grupp’ eller ’familj’ en vedertagen, mer
lämplig benämning.)
Namngivning av etniska grupper
En etnisk grupp kan benämnas med flera
termer. Om någon annan än gruppen har
ett namn på den, kallas det exonym (exempelvis svenskar som säger lappar), och
det som en grupp själv kallar sig heter
autonym (när samerna kallar sig själva
för samer). Applicerar vi det på Alaskas
eskimågrupper blir det genast mycket in-

vecklat, då en och samma grupp kunde
kallas för väldigt många namn. Det uppstår dessutom problem då det ofta finns
olikheter mellan en grupps egna identifikation (autonym) och hur de benämns
utifrån (exonym).
Namngivning av grupper i Alaska
Det är som sagt inte helt enkelt att identifiera alaskaeskimåers grupptillhörighet
bakåt i tiden. Ett av problemen är att det
finns oprecisa, och även ibland helt motstridiga, beskrivningar i litteraturen samt
det faktum, att dessa folk alltid har rört
på sig och bosatt sig på många olika platser. Grupperna kallar sig nämligen ofta
själva för de platser som de har bebott. En
annan grupp som sedan kommer och bosätter sig i samma område, ändrar då sitt
namn till samma som den förra gruppen
hade. Således kan en grupp som nämnts
vid ett visst namn vid ett visst tillfälle ha
fått det ändrat med tiden. I Alaska har
det under de senaste 200 åren dessutom
skett en antal förändringar av etniska och
språkliga gränser av de infödda folken.
Förflyttningar har orsakats av inre stridigheter, nya handelsmöjligheter, sjukdomar, förändringar i resurstillgången samt
av rysk och amerikansk politik. Grupper
har lämnat sina tidigare områden, de har
delats upp i mindre grupper eller dött ut,
Polarhunden 4/2020
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eller så har de anslutet sig till och smält
samman med andra grupper. Alla dessa
händelser försvårar identifieringen av de
olika grupperna genom historien (Ganley, 1995).
De flesta av dessa förändringar skedde
ganska sent, nämligen under första hälften av 1800-talet. Då fanns det ingen
grupp som kallade sig själv ’Malimiut,’
men när ryssarna anlände, började namnet dyka upp i historiska källor. Termen
har använts i olika sammanhang för att
namnge olika grupper. Exempelvis kal�lades medlemmarna av en speciell grupp
’Malimiut’, som flyttade in i området vid
Unalakleet p.gr.a. att vildrenen, som de
levde av, började bli sällsynt i deras traditionella område. De sökte dessutom efter
nya handelsmöjligheter (Ganley, 1995).
Ray (1975) skriver:“Namnet Malimiut
användes för olika stammar vid olika tider, men gäller nu för dem som bor vid
Nortonsundet, som hade emigrerat från
området vid Kotzebuesundet – speciellt

Bild 1. Platser och folkgrupper som
nämns i texten
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Buckland och Kobukfloden - och som talade en dialekt av Iñupiaq, eller nordligt
språk.”
Gruppernas förflyttningar från tidigare
distinkta sociopolitiska grupper samt användandet av olika termer för att namnge en grupp i den historiska litteraturen,
har bidragit både till förvirringen om
vem Malimiuterna var och vad termen
egentligen betydde i historiska dokument
och härifrån härledda andrahandskällor
(Ganley, 1995). Namnet ’Malemiut’ rapporterades nästan alltid eller åtminstone
delvis felaktigt av observatörer, som fick
sitt perspektiv och sin mesta information
på Nortonsundets sida av Sewardhalvön.
Tidiga observatörer, vars kännedom om
eskimåer ursprungligen inhämtades norr
om Sewardhalvön, använde emellertid
aldrig termen och hade troligen aldrig
ens hört talas om den (Burch,1984).
Vad betyder namnet?
Namnets ursprung är osäkert. Första
gången termen ’Maligmiut’ myntas är
i en rapport av Kashevarov (1838). En
tolkning är att den kan betyda ’de som
följer’ eller ’de som kommer med’ medan
en annan betydelse kan vara att Yupiktalande eskimåer använde termen för att
beskriva en grupp som var mobil och
engagerad i handel. En tredje tolkning
är att namnet var lite nedsättande om
en person från norr som ’följer’ sin partner. Eller så betydde ’Maligmiut’ handlarna från Nortonsundet/Berings sund,
d.v.s. alla handelsmän oavsett om de var
Yupik, ryssar eller Inupiat. Netsvetov
anser att med termen ’Maleimiut’ menas
folket som bor norr om Yupik-folket i
St. Michel (Ganley, 1995). Enligt alaskaeskimåer idag, som bor söder om Sewardhalvön, är benämningen ’Malamuter’
folk som bodde norr om Kotzebuesun-

det, eller ’mellan-folket’ som de kallade
dem på sitt språk (Goodman, 2016).
Samtida porträtt av malamuten
Termen ’Malimiut’ används idag för de
eskimåer som talar en viss dialekt av
språket Iñupiaq och som idag befinner sig
i området kring Unalakleet-Shaktoolik
samt längs Kotzebuesundet och Noatakfloden respektive Kobukfloden (Krauss,
1980). Innevånarna i de två sistnämnda
områdena kallar sig emellertid själva
för ’Nuataagmiut’ och ’Kuuvangmiut’.
Nuataagmiuterna är idag bosatta i byn
Noatak medan Kuuvangmiuterna bor i
byarna Noorvik, Kiana, Ambler, Shungnak och Kobuk (Burch, 1984). Se bild 1.
Inom den större regionen med malimuitdialekt används termen ’Malimiut’ beroende på var gruppen bor rent geografiskt.
Den varierar också efter det sociala sammanhanget. En innevånare i byn Kiana
kallar sig själv (eller kallas av andra) för
en ’Kuuvangmiut’ när denne besöker en
avlägsen by, men är känd för byborna i
Kiana som en ’Katyakmiut’ eller innevånare i Kiana. Detta varierande sätt att använda exonymer och autonymer skedde
också förr och bestämdes av speciella sociala och geografiska sammanhang mellan de infödda språkgrupperna (Ganley,
1995).
Det historiska användandet av termen
’Malimiut’
Historiskt sett har det skett en utveckling
av termen ’Malimiut’. Ryssarna var de
första att dokumentera namn för de olika
byarna och grupperna vid Nortonsundet
och Beringsundsregionen. De kände väl
Alaskas kust sedan slutet av 1700-talet
och utforskade den ordentligt under tidigt
1800-tal. Det fanns en språkgräns mellan
Yupiktalande eskimåer vid Yukonflodens

respektive Kuskokwimflodens deltaområden å ena sidan, och Iñupiaqtalande eskimåer i nordvästra Alaska å andra, som
gick längs den södra kusten av Sewardhalvön (Krauss, 1980). År 1838 mötte
upptäcktsresanden Kashevarov några
människor från Point Hope. Han skriver: ”…som kallade sig för Tykagmiuts.
Deras vinterläger ligger vid Point Hope
och de talar Maligmiut-språket…” (Kashevarov [1838], 1977). Vanstone (1978)
påpekar att: ”När Kashevarov pratar om
’Maligmiut’-språket, menar han Inupik”
(så stavar han). Senare författare från den
ryska perioden använder termen ’Maleymiut’ (Ganley, 1995).
Migrationen
Under senare delen av 1800-talets förra
hälft utbröt en smittkoppsepidemi i en
del av nordvästra Alaska och ett antal
byar decimerades kraftigt, bl.a. Pastolik, Klikitarik och Unalakleet (Fortuine,
1989; Ray, 1964). Detta underlättade för
’Maleygmyut’ att vandra in i dessa områ-

Bild 2. Folkförflyttningar över språkgränsen från
Iñupiaqtalande till Yupiqtalande områden
Polarhunden 4/2020
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den, som nu blivit folkfattigare. Vid den
här tidpunkten, i mitten av 1800-talet,
migrerade således Malimiuterna, som
kom från nordvästra Alaska, närmade
bestämt från Sewardhalvön och områdena vid Kotzebuesundet, söderut både
till lands och till sjöss. De kom alltså från
Iñupiaqspråkområden över språkgränsen
till Yupikspråkområde (Bild 2).
På den tiden användes termen ’Malimiut’ av de nordligaste boende Yupiqtalande människorna att innefatta alla
Iñupiaqgrannar i norr. Schwatka (1885)
skriver: ”…stammarna längs kusten vid
Nortonsundet kallas för Mahlemuts och
Unaligmuts eller Unaleets… …Termen
’Mahlemut’ används ofta för alla Inuiter,
både längs floden såväl som i närheten av
St. Michaels”.
Qviaragmiut, lämnade sitt område på

Sewardhalvön och kom till Unnalakleetflodens mynning där Unalakleet ligger
idag. Och faktiskt rapporterar Zagoskin (1967) att två olika grupper av
’Maleygmiuts’ anländer Unalalik (idag
Unalakleet), en som har hjortskinn till
försäljning och en annan som söker efter
hjortskinn att köpa. Den ena gruppen,
bestående av ’Nuataagmiut’ och ’Kuuvangmiut’, kom från Koltzebueområdet
och den andra, ’Qviaragmiut’ kom från
Sewardhalvön (bild 2).
År 1905 observerade E.J. Devine
att:”Eskimåerna vid Nome och lägren
därutanför tillhör Mahlamutegrenen av
gruppen. ’Malimiut’ var fortfarande den
allmänna benämningen för Iñupiaqeskimån. Vid den här tiden finner vi emellertid också att termen ’Mahlemute’ användes för att beteckna ett samhälle – en

Bild 3. Eskimåer från Kotzebuesundet, 1816. Litograf av Louis Choris (från Bockstoce, 1977).
Malamuter

grupp som pratade Iñupiaq som nu är
ordentligt bofasta i Unalakleet” (Nelson,
1900).
Under sent 1800-tal och in på 1900-talet
klassificerade många forskare nordliga
alaskabor efter deras språkliga och kulturella identitet utan att ta hänsyn till mellangruppliga sociopolitiska gränser som
folken själva hade. Vissa författare använder exonymet ’Mahlemut’ för autonym,
som exempelvis ’Kaviagmut’ och ger därmed en förvirrad bild av sociala gränser
och dialektala områden (Ganley, 1995).
Under 1800-talets sista decennier användes termen Malimiut för att benämna
ett samhälle eller grupp. Ursprungligen
användes termen ’Malimiut’ av Unaligmiuterna för sina nordliga grannar. Idag
benämns huvuddelen av folket vid Unalakleet ’Malimiut’ eftersom inflyttningen
av Iñupiaqfolk in i Unalakleetområdet
fick en språklig förändring till följd i området, från Yupikdialekt till Iñupiaqdialekt (Ganley, 1995).
För Yupikfolket vid Nortonsundet var en
person som talade Kobuk-, Qawiaraq-,
eller någon annan Iñupiaqdialekt en
Malimiut (Ganley, 1995). Brown (1981)
ansåg att:”…de nordliga eskimåerna
kallades ibland för Malemutes, en term
som först användes av Unalikeskimåer
på Iñupiaqtalande eskimåer från Unalakleet, när de först emigrerade söderut
från den Arktiska regionen”.
Den idag rådande situationen vid Unalaklett är ganska komplicerad. Många
människor i Unalakleet kallar sig själva
för Malimiut och talar en dialekt av
Iñupiaq, som också talas vid Kotzebuesundet. Men människorna vid detta sund

16

Polarhunden 4/2020

Bild 4. Eskimåer från Shishmaref Inlet, 1816.
Akvarell och bläcksketch av Louis Choris
(från Bockstoce, 1977). Malamuter?

anser inte sig vara Malimiut eller höra
ihop med sina språkliga kusiner i söder.
Således verkar det som att nykomlingarna till Unaligmiutområdet antagit det
Yupikska exonymet ’Malimiut’ som en
autonym. Kanske användes termen av
Iñupiaqtalande eskimåer för att identifiera sig själva för utlänningar, som exempelvis ryssarna (Ganley, 1995).
Shaktoolik och Unalaklett utgör idag
bl.a checkpoints för ekipagen i Iditarodloppet. År 2010 uppgick befolkningen i
Shaktoolik till 151 personer. Det var det
första ställe, som migrerande Malemiuter
bosatte sig 1839. Från början var byn belägen en mil uppström Shaktoolikfloden,
men flyttades 1933 ner till dess myning.
Emellertid var höst- och vinterstormarna
så svåra, att man flyttade till sitt nuvarande, mer skyddade läge 1967. Unalakleet hade 688 innevånare år 2010 och
är idag känt för sitt lax- och krabbfiske.
Det var länge ett större handelscentrum
mellan athabaskaindianer, som kom från
det inre av Alaska, och Iñupiaqeskimåer
som levde vid kusten.

Polarhunden 4/2020
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Sammanfattning
Idag är många av människorna i Unalakleet Malimiuter, eftersom det är så
som de själva identifierar sig genom sin
sociala och geografiska historia. En eskimå som bosatte sig vid Unalakleet under 1800-talet skulle beskriva sig själv
som en Iñupiaqeskimå i Yupikområde.
Denna benämning kan inte användas på
den språkliga kusinen norrut i Kobuk-,
Noatak- och Kotzebue-områdena, den
ursprunliga mahlemiutregionen, eftersom denne idag inte använder ’Malimiut’
som sitt autonym (Ganley, 1995).
Oavsett vem man idag kallar Mahlemiut,
kan vi inte veta vem som ursprungligen
menades med termen, eftersom namnet
genom historien har använts för att identifiera så många olika grupper och kate-

Bild 5. Glada flickor från Unalakleet.
Malamuter?
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gorier av människor i Alaska, alltifrån
ryssar till grannarna i norr.
Jag vet inte om ni läsare blev så mycket
klokare av denna redogörelse för hur termen ’Malamute’ eller hur den har stavats
genom tiderna, har använts. Själv har jag
problem med alla dessa olika grupper och
platser som de flyttat till och från, och
som haft betydelse för hur människorna
där har benämnts av andra eller har kallat
sig själva. Om inte annat, så ville jag visa
att den enkla historiebeskrivningen, som vi
kan läsa i rasböcker om alaskan malamute,
på hemsidor, sociala medier etc. inte riktigt speglar verkligheten. Den är mycket
mer komplicerad, inte minst då det gäller
betydelsen av termen ’Malamute’.
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Hej.
Nu var det dags för en polarhunden igen. Sommaren är snart slut och med hösten kommer både arbetet inom SPHK att bli mer intensivt samtidigt som
graderna kryper neråt. Vi hoppas att ni alla får en
bra start på höstträningen och att vi ses i spåren i
höst/vinter.
Det som just nu är i fokus i arbetet inom SPHK är
att arbeta fram ett domarkompendier och att förbereda inför kommande domarkonferens. Vi söker
filmer till ett filprojekt där vi kommer klippa ihop
en presentation av rasen till domarkonferensen. Det
SPHK vill att visar är våra raser i dess rätta element.
I och med detta önskar vi få ta del av filmmaterial
från fjällturer och andra typer av turer/tävlingar.
Har ni något att bidra med hör av er till ordförande
på mail.
Vi är också igång med planeringen av samojedernas
vintervecka, och för detta finns separat inbjudan för
här i tidningen.

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

2021-02-11 till 2021-02-18
VARMT VÄLKOMNA!

Vad gäller årsmötet 2020 har det fattats ett beslut
att skjuta det till 2021 och där avhandla två
verksamhetsår.
MVH: Styrelse för Samojed genom ordförande
Camilla Nyström.

20

Polarhunden 4/2020

Polarhunden 4/2020

21

PRELIMINÄRT PROGRAM
SAMOJEDERNAS VINTERVECKA 2021
OBS - Eventuellt kan mindre justeringar komma att göras.
Genom anmälan till någon av aktiviteterna under veckan är du medveten om att du
kan komma att tilldelas en arbetsuppgift under arrangemangsveckan.
Barnrace kommer anordnas under veckan, dag och tid meddelas senare.
Torsdagen 11 februari 2021
15:30
Ringträning
18:00
Grillning i grillstugan för de som vill. Alla tar med sin egen 		
mat.
Fredagen 12 februari 2021
08:00 – 08:30 Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll inför utställningen 09:00
Utställning.
Barn med hund hålls innan finalerna, d.v.s. nä.r bedömningen är klar
Finalerna börjar så snart bedömningen är klar
16:30 – 17:00 Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll 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.
18:30
OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och
bangenomgång för DP10 och DP20.
Lördagen den 13 februari 2021
10:00
DP20. Dragtävlingens första start, direkt efter startar DP10.
Söndagen den 14 februari 2021
10:00
DP20. Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10.
Bankett/gemensam middag & Prisutdelning (DP20 + åretshundar +
18:00
championat), Rådhusets samlingslokal.

UTSTÄLLNING - RASSPECIAL FÖR SAMOJEDHUND
Fredagen den 12 februari 2021
Plats: Ore Fritids stugby & camping, Furudal
Domare: Jesper Andersson.
Anmälan: Via SKK’s blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: samojedutst@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: 2021-01-21 Inbetalning sker till SPHK’s
rasklubbs postgiro 23 83 54-5
Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen- & championklass
Veteranklass 8-10 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass

230:380:330:gratis
230:-

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

Måndagen den 15 februari 2021
Skidteknikkurs med Lennart Andersson
09:00
13:00 – 14:30 Uppfödarmöte i rådhusets samlingslokal.
15.30
Årsmöte i rådhusets samlingslokal.
19.00
OBS! obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och
bangenomgång för DP60.
Tisdag den 16 februari 2021
10:00
Dragprov 60, Furudal.
Onsdagen den 17 februari 2021
10:00
Dragprov 60, Furudal.
Ca. 16:00
Prisutdelning DP60 vid receptionen.
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TÄVLINGAR OCH MERITERINGAR

UNGDOMSDRAG MED SAMOJED

Oredraget, DP20+ 13-14 februari 2021
Nordisk stil, slädhundstil 4- och 6-spann. Meriteringstillfälle DP20+. Linkörning

Lördag och söndag 13-14/2 2021.

DP10 anordnas lördag och söndag (13 och 14 februari 2021).
DP10 startar på lördagen och söndagen direkt efter alla ekipage i DP20 startat.
Övrigt se respektive dag för starttid.
DP60 anordnas tisdag- onsdag (16-17 februari). OBS DP60 kommer att köras i dagsljus.
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 21 januari 2021. 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! Skall
lämnas in i sekretariatet vid ordinarie öppettid.

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.
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 Torsdag 21 januari 2021 . 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.

BARNRACE
Om det går att göra bana är alla barn välkomna att delta på barn race. Genomförs
under veckan, dag och tid meddelas närmare.
Välkomna alla barn till Samojed veckans barnrace!
Ta med dig hund, valfritt fordon och såklart en vuxen!
Anmälan: 21 januari 2021 till Monika Berglöf på mail. Skriv namn och ålder på
barnet samt kontaktuppgifter till förälder. Monika_101@hotmail.com
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!
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BANKETT/GEMENSAM MIDDAG - SAMT PRISUTDELNING
Söndag 14/2 2021 Kl. 18:00.
Plats: Rådhusets samlingslokal (Samma gamla vanliga lokal).
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, anmälan senast 21/1-2021
Anmälan via webformulär och matinformation via webben på: http://www.
sphksamojedfurudal.n.nu/middag
Pris och meny anslås på hemsidan.

SKIDTEKNIKKURS
Måndagen den 15 februari 2021 klockan 09:00 först klassisk åkning och efter det
ca 10:00 skateåkning.
Instruktör: Lennart Andersson
Ta med ovallade skidor eller skidor med endast glidvalla på.
Anmälan senast den 21/1-2021 till sekreterare Monika på mail
sekreterare.sam@sphk.se
Det är gratis att delta men bra om man föranmäler att man vill delta samt vilken
skidteknik man vill åka. Går givetvis bra att deltaga på både skate och klassiskt om
man vill.

UPPFÖDARMÖTE
Måndag 15/2 2021. Kl: 13:00
Plats: Rådhusets samlingslokal.
Skicka gärna in ämnen och frågor som bör avhandlas under detta möte till Camilla
Nyström, ordforande.sam@sphk.se
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Samojedhunden under polarforskningsresan
Ett mycket betydelsefullt inslag i samojedhundens historia är det faktum,
att de västerländska polarforskarna introducerade den till västvärlden
– inte för att den var vit och vacker utan för att den var bäst på sin funktion.
Mycket av upphovet till vår samojedhundstam idag kan lokaliseras till området runt en nordsibirisk by som heter
Berezof som ligger vid floden Ob – på
64 latituder och 64,5 longituder. Härifrån kom de första 40 hundarna som
blev uttagna till Nansens färd över polarhavet 1893. Detta blev starten på en
kort hektisk tid där samojedhunden blev
använd som draghund på många kända
polarexpeditioner. Men i Sibirien oavsett
varifrån hundmaterialet var hämtat, var
rasen redan i århundraden använd som
draghund. Vid valet av samojedhunden
som expeditionshund öppnade man också möjligheten att göra rasen känd i andra världsdelar. Expeditionsledarna kom
från många håll och kanter.
Fritjof Nansen är nog ett av det mest
kända namnet bakom idén om att använda de samojediska hundarna vid sina
resor. Nansen rekommenderade Bjelkierna (samojediska hundar) till andra
polarforskare och sände en tik vid namn
”Grasso” till Duc dábruzzi som exempel på en god slädhund. Duc fick själv
120 hundar från Alexander Trondheim.
Hans bästa ledarhund var en Bjelkier
vid namn ”Messivano”. Från denna expedition hamnade bara vad man vet en
enda Bjelkier i England. Det var hunden
”Houdin”
Rasen väckte berättigat uppseende som
en fläkt från den arktiska världen. 1894
blev samojedhunden med ens världsberömd. Fritjof Nansens 19 hanhundar och
9 tikar drog dag efter dag en och en halv

gång sin egen vikt under hans polarexpeditioner och detta i de mest vidriga väderleksförhållandena.
Tiden mellan 1870 till runt 1919 var
blomstringstid för polarexpeditioner och
med detta kom samojedhundens intrång
i västvärlden. Ett flertal av dessa upptäcktsresanden använde sig av bjelkiers,
d.v.s. samojedhunden: Nansen, Jackson
– Harmsworth, greven av Abruzzi, Borchgrevink, Sir Schackleton, Falcon Scott,
Amundsen – listan kan göras hur lång
som helst.
När polarforskningen kom igång ville
man ha fram de bästa draghundarna
och for till Sibirien för uppköp. Många
Bjelkiers (Samojedstammen kallade sina
hundar så. Bjelkier betyder vit hund vars
avkomma blir vit).
Den vita hunden med det leende ansiktet
som vi i dag känner som samojedhunden
härstammar just från de hundar som gick
med på polarexpeditionerna under slutet
av 1800-talet. Med denna kunskap förstår vi att våra samojedhundars förfäder
var arbetsdjur med höga krav på prestation. Samojedhunden har inom delar
av populationen förändrats mycket lite
sedan polarforskarnas dagar och vi får
verkligen hoppas att det så förblir!!!
Även för tsarens skatteindrivare var de
samojediska folkens hundar ett ovärderligt transportmedel över Sibiriens karga
kustlandskap. Varefter nyfikenheten och
Polarhunden 4/2020
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äventyrslystnaden ökade i Europa under 1600 – 1700 talen spred sig ryktet
om de arbetsvilliga hundarna. Men det
var än dock Fritjof Nansen som på allvar
förde samojedhunden fram i ljuset. Och
när han planerade sin nordpolsexpedition var det inga tvivel om var han skulle
hämta de hundar som skulle dra honom
till målet.
Redan första gången Nansen såg dem
blev han imponerad av deras arbetsvilja
och styrka som grundlagts under århundraden av hårt arbete i Samojedfolkets
tjänst. Han beundrade också deras skönhet. Hundarna hjälpte Nansen mycket,
de arbetade tills de stupade och blev mat
åt sina kamrater, men trotts att de levde
under knappa förhållanden och led svårt
var de hela tiden sällskapliga och arbetsvilliga. De överlevande hundarna tog
Nansen med sig hem som förökade sig
och bildade sedan Norges första samojedhundstam.
När Nansen förberedde sin expedition
till nordpolen 1894, rådfrågade han sin
vän den ryska upptäckaren Baron Edward von Toll hur han skulle få tag på
bra slädhundar från Sibirien. Baron hade
använt dessa hundar på sin färd i Arktis.
Baron von Toll engagerade Alexander
Trontheim att anskaffa 30 hundar.
Trontheim begav sig till området runt
Petchora för att hitta hundar. Efter att
ha blivit rekommenderad åkte han istället till Berezof som är lokaliserat vid 64
grader longitud och 64.5 grader latitud,
och här anskaffade han ett 40-tal hundar. Tronheim anlitade en urinvånare
vid namn Terentieff. Detta var ca 400
miles ifrån den plats där han skulle träffa
Fridtjof Nansen för att överlämna hundarna. Resan tog tre månader.
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Många rapporter från olika upptäckare
och expeditioner och institut har givits
om dessa hundar. För den intresserade
finns en uppsjö av litteratur at ta del av.
Det skall göras klart att dessa tidiga polarexpeditioner var brutala mot hundarna. Många dog på grund av upptäckarnas
okunskap och oförstående om anatomi
och psykologi och gjorde saker mot hundarna som orsakade livshotande situationer. Som t.ex. att ta bort deras svansar
vilket ledde till att dom frös ihjäl. Kannibalism var ofta utnyttjat som födosätt
av hundarna. Nansen t.ex. födde de starkare hundarna med de svagare istället för
att ta med tillräckligt med föda åt dem
eller att jaga säl som föda åt hundarna.
Nedan några historiska glimtar i bild
från den era i samojedhundans historia
då den tjänade polaforskarna i deras arbete med att kartlägga poolerna.
Exempel på polarforskare och resenärer
som använde de samojediska hundarna
vid sina resor:
• Carsten E. Borchevink (norsk)
• Alexander Trontheim
• Fridtjof Nansen
• Fredric george Jackson
• Captain Robert Falcon Scott
• Roald Amundsen
• Walter Wellman (amerikansk)
1894
• Evelyn B Baldwin
• Ernst Shackleton
• Georgi Sedov

Ovan: Alexander Borisov´s expedition till Novaya
Zemlja 1896. Här ses också den klassiska
samojediska hundtypen.

Ovan: en bild från en expedition i början av
1900-talet i trakterna kring Zevernaya Zemlja ,
Taymyr, Archangelsk och Jenisej i västra Sibirien.
Inhemska hundar av samojedisk/ostjakisk typ.

Ovan: Bild från boken “To the South Polar Regions:
Expedition of 1898-1900” by Louis Bernacchi. En
av deltagarna vid Carsten Borchgrevink expedition
med Southern Cross.

Nedan: Bild från Georgi Sedov-expeditionen. Sedovs expedition bestod av tre män och 39 hundar.
Rysk expedition med samojediska hundar.

Ovan: Carsten Borgevink. Hundarna landade på
isen i Antarktis.
Nedan: Carsten Borchgrevink, Per Savio och en
packad släde, 1899.
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Ovan: Hund fotograferad av Fridjof Nansen, juni 1894.
Ovan: Man med kikare, 1899, British Antarctic
(Southern Cross) Expedition.

Ovan: Abruzzi-expedition.

Ovan: Aleksander Ivanovitsj Trontheim med sina
slädhundar.

Ovan: Slädhund med sina valpar ombord på Discovery under 1901-1904-expedition.

Ovan: Hjalmar Johansen: Med Nansen mot Nordpolen.

Nedan: Forskningsresande Ernst Shackleton ombord på Nimrod.

Nedan: Nansen och Johanssen med sina samojediska hundar.

Nedan: Hundarna under Nansens expedition under vila.

OVAN: Bilderna är från Amundsens expedition
1919.
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Så här vill vi och hundarna ha det!

www.gronlandshund.sphk.se
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
Helénè Ouchterlony, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant

Boel Malmström
Karin Olsson

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

Valberedning

Amanda Vikner
Melissa Hermans

Revisor

Frank Ouchterlony

Revisorssuppleant
Jan Olof Högström
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Henrik och Karin i Hamra 2020

Hej!
Nu har vi kommit en bit in i hösten och det är fortsatt en märklig tid även om vi fått återta vissa aktiviteter och får träffas utomhus. I skrivande stund så
har vi avbokat den höstträff som var inplanerad. Vi
vet inte om utställningen “Stockholms stora” kommer att få arrangeras men vi hoppas stort på att vi
ska kunna arrangera vår vinterträff i Hamra med
årsmöte v5. Observera datumet. Det är två veckor
senare än vad vi tidigare haft vårat vinterarrangemang. Våra planer är att kunna bjuda in alla fyra
raser inom SPHK men just nu måste vi invänta riktlinjer på hur man får samlas.
Nu arbetar vi med material och planering för en kommande domarkonferens hösten 2022. Det kan ju tyckas
väldigt långt bort men mycket utbildningsmaterial och
nya raskompendier ska utformas så vi är tacksamma
för alla hjälp med samordning via Annika Uppström,
plus att Karina Andreasen och Anneli Jönsson håller i
stor del av planeringen och kontakter.

Vi hoppas på detta V 5!
Rasklubben för grönlandshunds vinterträff i Hamra 4-7 februari 2021
Mer information kommer så håll
koll på vår hemsida.
Hälsningar Styrelsen

Det är väldigt tyst från er medlemmar till styrelsen
så om ni sitter på funderingar, synpunkter och önskemål så ta kontakt med oss i styrelsen via mail och
helst telefon om jag får välja. Njut av höstträningen
med hundarna så ses vi!
//Helen
Polarhunden 4/2020
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Siberian husky

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

www.malamuteklubben.se
Ordförande

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

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

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Revisorer

Freddie Åkerlind
Sverker Björk

Revisorsuppleanter
Börje Jansson
Anna Kling

Utställningssekreterare
Marita Pettersson Nilsson

Meriteringssekreterare

Maria Pålsson och Mari Lilja
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Juhani Ahokas Löfgren från Resele, Sollefteå i årets upplaga
av Vindelälvsdraget med sex siberian huskies: Leia, Truck,
Spring, Juni, Lira och Yeti. [Foto: Erik Löfgren]

Meriteringarna i Lillholmsjö [Foto: Jimmy Ekholm]

Vice ordförande

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

Hej! Ledaren för SH till Polarhunden
”Även hösten ser ut att präglas av COIVD-19.
Mycket är inställt eller hålls under mycket annorlunda former. Vi kommer att behöva lära oss att
leva i och hantera en ny verklighet.
Vår egen Rasspecial i höst är inställd. 2021 kommer
vi att hålla specialen i oktober i Mora.
Vi letar med ljus och lykta efter ytterligare en person
till SPHK’s valberedning. Vill du hjälpa till med att
tillsätta SPHK’s kommande styrelsen kontakta styrelsen i rasklubben.
Vårt årsmöte flyttas till 2021 och sittande styrelse
sitter kvar fram till det mötet. Årsmötet kommer då
att behandla både 2019 och 2020 års verksamhet.
Vi är vana att själva vara ut och träna våra hundar.
Så mycket tid vi tillbringar ensamma med dem. Så
mycket de hjälper oss igenom dessa tider. De är alltid lika glada, tacksamma och beredda att ge sig ut
på ett kort eller långt äventyr. De finns där för en
pratstund och de är de bästa av lyssnare. De finns
alltid där för oss. Så ta väl hand om dem, bättre vänner finns inte att finna.
Styrelsen
Hälsn Agneta

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

Sekreterare

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

Hej alla medlemmar!
Jag (Ida Andersson) och Anders Bergvall sitter i
valberedningen och har nu börjat arbetet kring
styrelsen nästkommande termin. Vissa deltagares
tid går ut och dessa platser måste vi nu fylla
med nya deltagare med intresse för rasen och
malamuten som den fantastiska arbetshund den
ÄR. Vi söker både efter nybörjare och fräscha
människor med lite nytänk men även efter gamla
erfarna rävar som vet vad de pratar om.

Kassör

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

Ledamot

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

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

Man sitter antingen 1 eller 2 år, som suppleant
eller ordinarie ledamot. Vi har redan en del
intressenter, men vill givetvis ge alla medlemmar
möjlighet att visa sitt intresse och möjligheten
till styrelsearbete. Skulle DU vara intresserad
av engagemang och arbete i styrelsen till nästa
termin- just let us know, don’t be a stranger
Hälsningar Ida Andersson +46761006658
och Anders Bergvall +46730584037
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Valpar från Plogens kennel. [Foto: Tove Blum]
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Aslakkgårdens Vilja Virvelvind. [Foto: Birgitta Jöneros]

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

Posttidning B

POLARHUNDEN
Sara Mårtensson
Skyttesstigen 7
831 39 Östersund

För skönare stunder och mindre
stress – välj Hillebergtält!

saivo
Mycket starkt, stabilt och bekvämt 3-personerstält
för helårsbruk. Ingår i vår black label-serie. Perfekt
för krävande användning oavsett klimat.
Magnus Brogren

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