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Siberian huskyn Wild Tribe´s Tryggvold (”Yeti”) svalkar av sig hemma i
Ångermanälven. [Foto: Erik Löfgren]
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I fullt språng med siberian huskyn Wild
Tribe´s Ice Ray i Resele, Sollefteå.
[Foto: Susanna Ahokas Löfgren]

Hej på Er alla!
Tyvärr blev detta nummer av tidningen försenad
på grund av flera olika anledningar.
Jag tjatar igen om material, jag vet att det inte
är första gången ni hör det från mig. Jag är väldigt tacksam för att några av er är duktiga och
skickar in men vi skulle behöva ha många fler artilar och övrigt material. Mitt jobb att få ihop en
tidning försvåras av för lite material och intresset
att ha kvar tidningen blir mindre när medlemmarna inte har något roligt och underhållande/
intressant att läsa.
Ha det bra i höst
//Mia

Omslagsfoto: Artemis Wolf For North Eyes
Anana Amarok. [Foto: Victoria Ryytty]
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LEDARSKALLET
Hej på er!
Det börjar så smått att röra på sig vad gäller höstens utomhusutställningar och jag
hoppas utvecklingen går åt rätt håll utan nya restriktioner.
Under hösten ska SPHK påbörja anpassningen till nya typstadgar som arbetats fram
av SKK. Dessa typstadgar är vad gäller specialklubbar utformad och anpassad för
flertalet av SKK’s specialklubbar där en representativ organisationsform tillämpas,
det vill säga med fullmäktigesystem. Information om nya typstadgar kommer att presenteras på SKK’s fullmäktigemöte i slutet av oktober.
För de som tycker om att tävla är vinterns stora begivenhet det officiella VM som
genomförs under tre veckor i ett samarrangemang mellan IFSS och WSA. Ett svenskt
VM-arrangemang för slädhundar under tre veckor är unikt och ett ypperligt tillfälle
att se sex olika raser av FCI registrerade polarhundar - alaskan malamute, canadian
eskimo dog, grönlandshund, samojedhund, siberian husky och yakutian laika.
På sikt bör SPHK släppa sitt medlemskap i WSA till SDSF. I WSA’s stadgar framgår
att endast draghundsportförbund eller motsvarande kan vara medlemmar. Att avsluta ett medlemskap i WSA för SPHK är ett årsmötesbeslut.
Inför mästerskap har det ofta kommit önskemål om att SPHK ska bidra med lagledare samtidigt som vi ska finansiera jackor. Det uppgifterna är inte något som ligger
i styrelsens uppdrag. För ett landslag är detta inga orimliga önskemål, men ligger mer
i linje med SDSF’s stöd för elitverksamhet.
SPHK är inte en tävlingsklubb, utan en specialklubb under SKK med fokus på att
bevara registrerade polarhundars exteriör och funktion.
Mvh Anders Hörnlund, Ordförande SPHK
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Till minne av Annica Uppström
Under våren förlorade SPHK en vän och hedersmedlem med ett stort hjärta
hos arbetande hundar och framförallt hos samojedhunden. Annica och Nisse
började sin resa med registrerade polarhundar i SPHK’s västra distrikt. Där
fick de vittring på hundlivet och flyttade norrut till Jämtland med närhet till
Oviksfjällen och snön. Annika var engagerad i avel och flitig bakom släden.
Vid Polardistans 2004 körde Annica ett samojedspann i det som då kallades för
halvdistans, en sträcka på 150 km.
Annica strålade av entusiast med brinnande intresse för draghundar. När hon
tog sig an något var det med mycket energi. Hon var under några år aktiv i
Jämtland Härjedalens kennelklubb. Senare valdes hon in i SKK/ptk där hon
visade stort engagemang och kunskap. Efter några år blev hon invald i SKK’s
centralstyrelse. Där satt hon i tio år.
Annica förstod betydelsen av att utbilda sig till exteriördomare för att på så sätt
bidra med att bevara exteriör och funktion hos arbetande hundar. Första auktoriseringen var samojedhund därefter följde de andra polarhundarna. Detta
utökades med tiden att även gälla andra arbetande raser.
Förutom att Annica var en god vän och glädjespridare var hon också en viktig
länk för SPHK in i SKK. Hennes kontaktnät var ovärderligt.
Annica jobbade det sista året med domarkompendier för de fyra polara raserna
inför SPHK’s exteriördomarkonferens 2022. De blev nästan klara. Vi arbetar
nu med att färdigställa dem enligt hennes önskemål.
Annica lämnar ett stort tomrum efter sig.
Anders Hörnlund
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Pernilla Larsson, Överkalix, Sanna Monten, Vidsel, Krister Asp, Luleå, Linnéa Råberg, Piteå,
Sanna Eriksson, Jokkmokk, Amanda Vikner, Jukkasjärvi, Daniel Worrsjö, Piteå,
Frank Martin Allenspach, Boden, Daniel Palo, Luleå, Veronica Svalenström, Boden,
Pernilla Poggats, Gällivare, Ella Poggats, Gällivare,
Nedre Norra
Lars Karlsson, Röbäck, Lisa Hedlund, Duved, Louise Bonta, Bjurholm,
Angelika Edlund, Sollefteå, Nicola Dennison, Ytterhogdal, Jessica Pettersson, Ljungaverk,
William Penttinen, Ramsele, Håvard Jegerstedt, Åre
Gävle Dala
Maria Sundberg, Falun, Terese Nordlund, Borlänge, Karin Lundvall, Söderhamn,
Doris Stüben, Älvdalen, Per Östlund, Hedesunda, Adrian Stürk, Älvdalen
Mälardalen
Kjell Jonsson, Hallsberg, Anna Styhr, Solna, Kitija Ruksa, Vendelsö, Tarmo Ülen, Mariefred,
Frida Vastamäki, Björklinge, Jean Pierre Harzdorf, Vendelsö, Hanan Åberg, Täby,
Markus Åberg, Täby, Monka Lundström, Uttran, Tatiana Aguirre Robinson, Stocksund,
Jamie Isakson, Sala, Marie Haglund, Oxelösund, Jenny Ramström, Rimbo,
Christine Hall, Enköping, Susanne von Zeipel, Stigtomta, Emilia O’Keefe, Tärnsjö,
Emma Korhola, Västerås, Anna Westman, Landfjärden, Elin Albertsson, Strängnäs,
Krister Skoglund, Stockholm, Agneta Thor, Enskede, Ludwig Lindberg, Sundbyberg
Västra
Södra
Anne-Marie Smedberg, Halmstad, Pernilla Ivarson, Kungsbacka, Linnéa Paulsson, Skänninge,
Jessie Pedersen Davidsson, Eslöv, Cecilia Andersson, Bräkne-Hoby,
Jasmina Mustafica, Ängelholm
Utlandet

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

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Nikki Ek, 070-273 19 56
ordforande.gd@sphk.se

Kassör

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

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

Suppleant
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

Krister Mattsson

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

Suppleant

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

Revisorer

Tomas Dal
Susanne Dal

Revisorssuppleant
Frank Ochterlony

Valberedningen

Eva Ohlsson, (sammank) 070 – 536 80 17
Ann Engström, 070 – 118 73 10
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www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

Victoria Ryytty,
ordforande.on@sphk.se

Kassör

Elisabeth Lönnberg, 070-587 32 66
elisabeth@mgsmode.se

Sekreterare

Olga Widén, 070-567 71 54
sekreterare.on@sphk.se

Ledamot / Utställningsansvarig

Elina Wanhatalo, aatelinas@hotmail.com

Ledamot

Emma Marklund
emma_marklund@hotmail.com

Suppleant

Anna Westerlund,
annawesterlund8@gmail.com

Suppleant

Kim Jensen, wolfprintz@hotmail.se

Valberedning
Vakant

Hej
Som nyvald ordförande till SPHK ÖN beslutade
vi i styrelsen att jag skulle skriva en liten presentation i Polarhunden ( på Övre Norras blad). Så här
kommer min presentation.
Som nyvald ordförande för SPHK ÖN tänkte jag
ge er en liten presentation så ni som inte känner
mig får en bättre bild av vem jag är.
Jag heter Viktoria Ryytty och är 35 år. Bor uppe
i Gällivare med min sambo och ett gäng siberian
husky. Jag och min sambo har fött upp siberian
husky i snart 6 år under prefixet North Eye’s.
Jag både tävlar med släde och ställer ut runt om i
Norden. När jag inte arbetar som montör så tillbringa jag min tid ute med våra hundar. Då vi har
en väldigt lång dragsäsong här uppe i Lappland
så blir träningen oftast på släde då snön kommer
tidigt och ligger kvar väldigt länge.
Tack för detta förtroende och det här blir ett nytt
spännande kapitel för mig. Ser fram emot att få
träffa många medlemmar på våra aktiviteter.
Mvh Viktoria
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BEST IN SHOW & BEST IN SHOW-bruks LTCH North Eye›s Staikas Peak

PITE POLARSHOW 2021-07-18
Lördag 18 juli 2021! Två års väntan var nu äntligen över. Men vänta, åt
vilket håll ska vi springa i ringen egentligen? Nummerlappshållare? Nej
det kom vi ju inte ihåg att packa med! Rött, blått och gult, rosa, vad betyder nu det igen? Visst måste vi erkänna att det kändes lite märkligt att,
efter två år i sele, svida om till utställningskoppel och börja trava i cirklar
istället för att ha full fart framåt.
Efter endast 14 dagar var alla 80 platser
upptagna och vi kunde börja planera för
en utställningsdag enligt pandemins alla
regler. Tråkigt att inte alla som ville anmäla kunde göra det. Vi håller tummarna
för att vi nästa år ska kunna välkomna alla
som vill delta!
Klockan 09.00 gick startskottet på Sinavallen i Böle/Piteå och 44 anmälda siberian
huskys var först ut i ringen för dagens
domare Kerstin Einarsson, som åkt upp

från värmländska Årjäng. Medan Kerstin
fick träffa många trevliga hundar i ringen,
fick vi alla på plats ta del av en fin dag med
både strålande sol och svalkande ösregn,
riktigt hundväder!
Magarna började kurra när Helen och
gänget brassade på gasolgrillen och hamburgerdoften spred sig över utställningsplatsen. Och vänta vad är det vi ser där
borta - flera olika sorters hembakat fika
- ”Två góbitar och en kaffe tack!”
Polarhunden 4/2021
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BIS-4 & BIS-4 bruks Mahlemiutshuk Anjutikiq
BEST IN SHOW-valp Skarja BIS 2-valp North Eye›s Wings Of Winter Elf
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BEST IN SHOW-veteran FI UCH NO UCH SE UCH PDP SE(POLAR)CH SE V-16-18 RLD N RLD F
Aatelinas Ezca Little Pebbles BIS 2-veteran FI UCH LT CH NO UCH Black Happies Dalton

Fodersponsor - Bozita Robur

Efter att alla siberian huskys bedömts
färdigt blev det en kort paus innan det
var dags för 24 samojedhundar, 6 alaskan
malamute och 6 grönlandshundar att få
sina bedömningar. Något som uppskattades av både arrangörer och utställare
var hur Kerstin gav bra med tid åt varje
hund, något som är speciellt viktigt i dessa
tider då vi är många ringrostiga utställare och hundar, dessutom många som
för allra första gången fått vara med i en
utställningsring.
Dagen avrundades med att den 3,5 åriga
siberian husky-tiken; LT CH North Eye’s
Staikas Peak, fick trava till BIS 1 & BIS 1
Bruksplaceringen.
Polarhunden 4/2021
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Övriga resultat blev:
• BIS 2 & BIS 2 Bruks: SE UCH RLD
N RLD F RLD A Svartisens Diva
(Samojed)
• BIS 3 & BIS 3 Bruks: Kallasgårdens
Kisak (Grönlandshund)
• BIS 4 & BIS 4 Bruks: Mahlemiutshuk
Anjutikiq (Alaskan Malamute)
• BIS-veteran: FI UCH NO UCH SE UCH
PDP SE (POLAR)CH SE V-16-18 RLD
N RLD F Aatelinas Ezca Little Pebbles
(Samojed)
• BIS 2-veteran: FI UCH LT CH NO
UCH Black Happies Dalton (Siberian
Husky)
BIS-2 & BIS2-bruks SEUCH RLD N RLD F RLD
A Svartisens Diva

BIS-3 & BIS-3 bruks Kallasgårdens Kisak

• BIS-valp: Skarja (Samojedhund)
• BIS 2-valp: North Eye's Wings Of Winter Elf (siberian husky)
Stort TACK till alla som möjliggjort denna
utställning; domare, ringsekreterare, sponsorer, arrangörer, utställare och sist men
inte minst alla härliga hundar!
Nu påbörjar vi planeringen för nästa års
utställning: Varmt välkomna!
/ Elina Wanhatalo, SPHK Övre Norra
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www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör/Ledamot

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

Ledamot

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

Ledamot

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

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

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson, Bräcke
070-650 52 13

Revisorer

Jan Olof Nordlöf
Frits Bakker

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen
Lotta Eriksson

www.sphk.se/sodra
Ordförande

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

Vice Ordförande

Gerda Nihlén Pettersson, 072-449 23 74

Sekreterare

Denna post delas tillfälligt av Ankie
Laúrsen och Gerda Nihlén Petterson
sekreterare.s@sphk.se

Kassör

Denna post är tillfälligt tilldelad
Gerda Nihlén Petterson
072- 449 23 74

Ledamöter

Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com

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

Aktivitetskommité

Birgittaa Jöneros

Utställningskommitté

Carina Cansund

Tävlingskommitté

Rickard Pettersson

Valberedning

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

Valberedning

Anne Rosander (sammankallande)
Eveline Koch
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Solen sken dag nummer två på Kungsleden. Efter detta var det inte många solglimtar på ett par dagar.

Gröna Bandet 2020
Anna och Ludwigs vandring från Grövelsjön till Abisko med hundarna
Freke och Munin, en berättelse i fyra delar. Del 1 handlar om förberedelserna som vi lagt mycket energi på, en stor del av vår vandring. Del 2
handlar om vandringen från starten i Grövelsjön till första vilodagarna i
Åre. Del 3 handlar om vandringen från Åre till Hemavan.

Del 4 – Från Hemavan till avslut i Abisko
Avfärd från Hemavan på Kungsleden kom
sent på eftermiddagen och bjöd på ett
rejält regn. Vi drog en liten fuling och bokade in oss i Viterskalsstugans hundrum.
Vi gick de 11 kilometrarna utan att pausa,
rakt upp i regntunga moln. Hundrummet
delade vi med två kvinnor och en hund.
Freke och Munin kom bra överens med
den främmande hunden för den var i en
bur. För att kompensera den sena starten
från Hemavan såg vi till att vara tidiga
iväg på den första riktiga Kungsledendagen. Hundarna stretade på i vanlig
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ordning med en Freke som spjärnade på
med varje steg och en Munin som höll
sin hastighet precis under den där hon
faktiskt drar. Allt var som det skulle med
fötter och tassar som utan problem bar oss
fram till kvällens tältplats på ett kalfjäll
en bit från Tärnasjöstugorna. Dagen bjöd
på fin utsikt, trevliga stugvärdar och 30
kilometer. Sent på kvällen anlände regnet
och det tyckte nog att vi var trevliga för det
gjorde oss sällskap i olika former nästan
hela vägen till Abisko.

Pissregn i huvudet och molntäckta fjäll är
receptet för genvägar och sega mornar.
På grund av det förstnämnda kortade
vi sträckan till Ammarnäs med några
kilometrar. På grund av det sistnämnda
”hann” vi gå på Ica i Ammarnäs som
öppnade först klockan 10:00 men hade
ett stabilt utbud av vandringsvänligt fika
och ett tydligt tecken på att vi var långt
norrut; kaffeost. Med lunch i magen och
kaffeost i ryggsäcken fortsatte vi. Hundarna var glada över lite extra vila även
om Munin blev sedvanligt otålig när tältet
väl togs ner. Det går aldrig fort nog för
henne! Målet för dagen var länsgränsen
Västerbotten-Norrbotten.
Det var ett fint kalfjäll som under natten
påminde oss varför kalfjäll är just kala
genom att se till att blåsa rejält. Mitt i
natten började Freke klättra på väggarna i
tältet. Vi trodde först att han var rädd för
vinden som slet i tältet. Sen blev Ludwig
lite lur på om det var renar utanför som
gjorde Freke så uppspelt. Efter att snabbt
uppskatta renbeståndet till noll renar fick
Freke komma ut ur tältet. Han gick cirka
fem meter innan han avslöjade att orsaken
varit en sprängfull blåsa. Det blev visst mer
vatten i middagen än vanligt.
Vinden lugnade sig något men följde
med oss större delen av dagen. Det var
nerförsbacke i princip hela vägen till
Adolfström där vi slog oss ner för natten.
Regnet lurade bland molnen men höll sig
till att skvätta lite duggregn på oss då och
då. Från Adolfström var målet Jäckvik
där en depålåda väntade på oss. Då vi
var lite trötta och kände oss omotiverade
på morgonen kom vi överens om att inte
gå längre än så. Det gick dåligt med den
överenskommelsen. Vandringen flöt på
och redan klockan fyra på eftermiddagen
hade vi hämtat ut depålådan på Ica i
Jäckvik och köpt fika. Fikat fikades och

En av fördelarna med att vara ute en längre
period är att vi fått se många vackra naturvyer.

Tältutsikten in till norrbotten.

Munin vilar fint i kvällssolen.
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Den långa uppförsbacken som aldrig ville ta
slut. Men det var vackert!

Fantastiska vyer på lyckansdag!

Nära Saltoluokta gav solen fina vyer.

lådan packades upp. Efter det stärkande
fikat flög något i Ludwig som hux flux
hade bokat båttransport med avgång
klockan tio på morgonen dagen därpå.
Helt plötsligt blev det bråttom att avverka
13 kilometer inklusive en sträcka med
roddbåt på cirka 600 meter. Hundarna
var inte direkt imponerade över tilltaget
att fylla på klövjeväskorna med nya kilon
och sen fortsätta gå efter att redan ha avverkat två mil. Men vi tog oss fram och
besegrade den värsta uppförsbacken på
hela vandringen. På backens krön väntade
en vacker, blåsig och lite regnig tältplats.
Vinden tilltog dock under natten och bitvis kändes det som att tältet skulle flyga
iväg. Vi fick inte mycket sömn den natten
och var mer än glada över att packa ihop
tältet tidigt på morgonen och gå ner till
båtplatsen. Hundarna klarade båtresan
galant trots en stor dos tvekan från Freke
innan han blev upplyft på däck av husse.
Väl på plats var det ingen hund som bråkade, de bara satt där och tyckte att det
blåste i öronen mer än vanligt samt att
marken skumpade omkring som aldrig
förr. Efter båtresan kom vi snart till en
uppförsbacke som aldrig ville ta slut. Att
vinden blåste rakt i ansiktet på oss gjorde
inte saken bättre, inte heller att vinden
varvades med regndroppar här och där.
Väl uppe på krönet började leden direkt
slingra sig ner för en backe som inte heller
ville ta slut. Men till sist gjorde den det och
tältet fick äntligen slås upp efter nästan 38
kilometers förflyttning varav 33 kilometer
var till fots. Trötta slöt vi ögonen och laddade om för en ny dag som bland annat
skulle innehålla Annas födelsedag.
På sin 25 årsdag fick Anna vakna till
skönsång och regnsmatter mot tältduken.
Efter en vecka med regn nästan varje
morgon hade vi fått in en bra rutin för
att lösa morgonbestyren så smärtfritt
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Roddbåtstur till Teusajaure.

som möjligt. Regnet kom och gick under
dagen medan vi bara gick. Målet var att
innan födelsedagens slut ha tagit oss till
Kvikkjokk. Det låter kanske inte så farligt
men det innefattade en båttransport med
tidspress där avgångsplatsen låg ungefär
33 kilometer bort från tältplatsen. Med
lite jävlar anamma och ett telefonsamtal
där en tydlig födelsedagsönskan framfördes fick vi åka båt trots att vi var cirka 45
minuter sena till sista avgången. Mycket
uppskattat! Mindre uppskattat var STF
i Kvikkjokk som inte lät oss torka en
endaste pinal då vi inte förbokat rum hos
dem. Som tur var hade Ludwig smugglat
med choklad från Malmö Chokladfabrik
från senaste depålådan. En liten födelsedagspresent som höjde stämningen där
vi låg trötta och blöta i ett fuktigt tält.
Varken Freke eller Munin hade, trots de
långa och blöta dagarna, förändrat sitt
gångtempo. Freke drog fortfarande på
som om det vore dag ett och Munin svassade fram i sitt energisnåla tempo. Hon

hade blivit väldigt duktig på att vandra
nu när hon slutat att dra.
Starten på morgondagens vandring försköts till klockan halv tolv på grund av att
Anna (och resten av gänget) bjöds en båttur till Padjelantaledens start, en uppskattad 25-årspresent. Regnet höll sig undan
på båtturen men återvände när vi började
gå. Sen följde det med resten av dagen som
avslutades på södra sidan av Laitaure. Vi
hann inte med båten över till Aktsestugan
där vi bokat plats i hundrummet och det
var för sent på dygnet för att börja ro
över sjön. Trött, blöta och besvikna slog
vi upp tältet efter 36 långa kilometrar.
Men hade det inte varit för Freke hade
vi inte kommit fram till sjön den dagen.
Den sista milen fick han hålla i taktpinnen
och lade i någon sorts överväxel som drog
med oss alla i ett rasande tempo fram till
båtplatsen. Tack för det Freke, din lilla
evighetsmaskin.
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Kängor snöras, Freke spanar och Munin passar på att vila. Allt i vanlig ordning.

Från Laitaure åker vi båt, sen går vi uppåt
följt av att vi går neråt och sen åker vi lite
mer båt innan vi har raksträcka till Saltoluokta. Denna dag fick namnet Lyckans
dag då den skulle avslutas inomhus i en
stuga tillsammans med Ludwigs mamma
som skulle göra oss sällskap under våra
två vilodagar i Saltoluokta. Solen ser
till att göra ett gästspel under dagen och
förstärker namnvalet på dagen. Ludwigs
mamma möter upp med mackor när det är
tre kilometer kvar. Innan vi tvåbenta sett
henne hade hundarna redan koll att hon
var i antågande och var glada att träffa
henne. Stärkta av mackan och kramar
tar vi oss fram till fjällstationen. Att få
komma fram till en varm och torr stuga
efter nio blöta dagar var underbart. Det
tyckte också hundarna.
Vilodagarna går åt till materialvård och
vila. Allt var blött, till och med kryddpåsens insida. Men tack vare att solen fick
överhanden i väderkampen den första vi-
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lodagen kunde vi torka allt och tvätta upp
alla kläder. Även magarna vårdades med
bland annat färsk fisk och potatis på fjällstationens restaurang. Andra vilodagen
var dock regnet åter tillbaka och Munin
protesterade mot alla slags promenader.
Hon var den som var gladast över att få
vara inne.
Men som allt annat tog även våra vilodagar slut och vi fortsatte. Det blev en lång
och regnig vandring från båtplatsen norr
om Saltoluokta hela den 30 kilometer
långa vägen till Vakkotavare. Normala
människor åker buss mellan båtplatsen
och Vakkotavare, men går man Gröna
Bandet så går man den sträckan. Stumma
i benen av all asfalt kom vi fram redan
klockan sju på kvällen och slog direkt upp
tältet. Alla sov gott i ett tält som bara var
blött på utsidan. Den långa asfaltsövningen hade tagit på krafterna så pass att nästa
dag inleddes med en liten sovmorgon och
en avkortad dagsetapp till strax under 19

kilometer. Sträckan innefattade en roddled
där Ludwig fick ro tre gånger över Teusajaure för att det skulle stämma med antalet
roddbåtar på bägge sidorna om sjön. Men
det gjorde inget för det var vackert väder
och dagen bjöd genomgående på vackra
vyer. Det enda tråkiga denna dag var att
det vid Teusajaure var några personer
som tyckte att vi plågade hundarna med
vandring med klövjeväskor. Vi startade
inte någon diskussion utan slog kort och
gott fast att hundarna är draghundar som
gillar att arbeta, sen gick vi vidare. Tråkigt
att dagen svärtades ner av okunnighet men
hundarna sov ändå väldigt gott i tältet.
Solen har nu börjat segrat mot regnet och
de vackra vyerna har avlöst varandra på
löpande band. Lunchen bjöd på just en sådan vacker utsikt och bespisningen bestod
av delar av den nödmat vi burit med oss
från start. Att nödmaten börjar försvinna
utan någon nöd betyder att vi snart är
i mål på riktigt. Vi slog upp tältet strax
söder om Sälkastugan. Känslorna blandas runt mellan att redan börja sakna att
vandra samtidigt som vi ser fram emot att
slippa myggen, få sitta ordentligt och duscha regelbundet. Även hundarna börjar
nog längta hem, särskilt Munin som börjar
få mer och mer mygg- och knottbett. Men i
tältet är det inga mygg, där är hon fredad.
Vi passerade inte Sälkastugan utan att
besöka deras butik för att köpa fika. Detta
skulle bli Fikans dag! I linje med detta
pratade Ludwig till sig att få köpa en hel
förpackning kokkaffe som invigdes direkt
nere vid bäcken. När vi druckit kaffe och
ätit kex kom stugvärden Margareta och
bjöd på nybakad kladdkaka och en hel
kanna kokkaffe. Fikans dag! Nästa fikapaus (inklusive lunch) var på toppen av
Tjäkjtapasset. Munin somnade direkt hon
fått sin lunch och Freke kämpade envist
emot sömnen. Han ville ha koll dels på

Lunchvila på toppen av Tjäkjtapasset.

Tittar in på våra mest kända fjäll. En speciell
känsla infinner sig i magen.
Sista natten på vår vandring. Vi njöt av vad vi har
varit med om, av utsikten och en häftig känsla!
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oss men också alla vandrare som gick upp
och ner för passet. Efter några komiska
minuter med ögon som stängde sig själva
och flertalet ofrivilliga nickningar gav han
upp och somnade. Vandringen fortsatte
och tältet slogs upp fyra kilometer söder
om Alesjaure med vacker utsikt och många
mygg. Men vi har en bra taktik för att
hantera kvällsmyggen; efter middagen
fikar vi i tältet. Munins myggbett hade nu
börjat oroa oss ännu mer då hon börjat
svullna kring ögonen och hon hade mer eller mindre gett upp kampen mot dem. Vid
vila lade hon sig bara rakt upp och ner på
backen utan att riktigt försöka värja sig.
Med handduk över tassar och ben samt lite
myggsprej på väl valda ställen hjälpte vi
henne. Men det skulle verkligen bli skönt
att slippa undan myggen. Nu var det bara
denna och en natt till innan vi skulle nå
fram till Abisko.
Morgonen var perfekt med sol och en
lagom stark vind som höll myggen borta.
Vi såg till att verkligen njuta av denna
perfekta kombination och drog ut på
morgonbestyren mycket längre än brukligt. Efter en härlig långmorgon kom vi
till Alesjaurestugorna där besvikelsen blev
stor över att butiken endast öppnades
i nödfall mitt på dagen. Vi var nästan i
nöd. Vi skulle ju köpa fika. Eftersom att
vi inte ville bära mer än nödvändigt var
planen att köpa fika längs vägen. Den
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nödsituationen godtogs dock inte. Dagen
flöt på trots trytande fikaförråd och bjöd
på vackra vyer som mer än kompenserade
fikabristen. Efter en lugn dag slog vi upp
tältet strax nedanför meditationsplatsen i
Keronbacken. Solen skiner och ingen vind
som viner. Det är vi och myggen. Tänk att
det är sista natten på Gröna Bandet. Skönt
och tråkigt på samma gång.
Den sista dagen inleds med en kall och
klar morgon. Alla extrakläder är på. Solen
smyger fram bakom fjällen, vinden avtar
och värmen kommer tillbaka tillsammans
med nyvakna mygg. Strax efter klockan
åtta på morgonen lämnar vi tältplatsen
och går mot Abiskojaurestugorna för att
köpa lite fika. Det är lite overkligt att börja
känna igen alla fjällen, nu är vi verkligen
nära. Våra hemmafjäll välkomnar oss.
Med sex kilometer kvar till Abisko möter
Ludwigs pappa och fru upp oss för att
äta lunch (och fika) med oss för att sen
gå med oss sista biten till fjällstationens
blåa dörr där vi ska gå i mål och avsluta
vår vandring. Strax innan Abisko möts
vi av dunder och brak! Där står Ludwigs
kusiner med familj och tar emot med bubbel och banderoll. Uppvaktade och extra
glada går vi i mål med hela gänget. Vi har
tillsammans med hundarna gått 116 mil
på 51 dagar. Vandringen och Gröna Bandet är slut. Imorgon ska vi inte gå vidare,
för nu har vi gått i mål.

LT CH North Eye’s Staikas Peak sitter och spanar ut över fjället.
[Foto: Victoria Ryytty]
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2 Great Ladies
Text: Camilla Nyström och Linda Almqvist

Till vänster Elga och till höger Annica.

Elga och Annica, våra främsta mentorer, förebilder och vänner har lämnat oss med stor
sorg och saknad. Många av oss har känt dessa två sedan barnsben och alltid sett upp
till dem och det fina arbete de gjort. Vecka 23 i år 2021 skulle visa sig bli en oerhört
tung och sorglig vecka för samojedvärlden. Våra två största och mest betydelsefulla
ikoner genom tiderna lämnade jordelivet med bara några dagars mellanrum för att
återförenas på andra sidan och fortsätta prata om sina samojeder. Samojedvärlden
har så oroligt mycket att tacka dessa damer för.
Elga Carlsson har sedan början av 1970 genom kennel Great betytt otroligt mycket för
samojeden och ännu mer för den arbetande samojedhunden. Hon har under säkert 50
år ägnat tid åt vår underbara ras både genom avel, klubbarbete och allt annat man kan
tänka på kring rasen. Elga var bland annat med och startade den gamla samojedringen
som sedan lades ner eller gick upp i SPHK när samojeden istället blev en del av Svenska
polarhundsklubben 1984. Den äldsta klubben med namnet Samojedringen skall inte
förväxlas med den sedan mer sentida startade inofficiella klubben med samma namn.
Vi har Elga att tacka för mycket av etableringen och uppbyggandet av rasklubben för
Samojed inom SPHK. På den tiden hade samojedringen även dragtävlingar som Elga
såklart deltog i med bra resultat. Hon fortsatte sedan även inom SPHK och har på
många sätt varit delaktig och hjälpsam i klubbens verksamhet under otroligt många år.
Annica Uppström köpte tillsammans med sin man Nisse deras första samojedhund,
Great Rimskij 1983 från just kennel Great. Via Jalmals kennel där de köpte sin
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andra samojedhund (Jalmals Belosova, även kallad "Bessie") fick de också insikt om
hundspannskörningens underbara värld. Jalmals Belosova och Great Rimskij parades
1986 och de sparade tiken Nordvikens Awoshka, vilket blev starten på en fantastisk
kennel – Nordvikens kennel som också betytt otroligt mycket för samojedvärlden.
På 30 år har Nordvikens kennel haft 24 kullar med samojedhundsvalpar och det har
resulterat i 26 svenska polarhundschampions, 13 norska trekkehundschampions, 20
utställningschampions samt 2 internationella utställningschampions.
Nordvikens kennel har betytt otroligt mycket för samojedhunden som draghund och de
har bl.a. fått Svenska Kennelklubbens bruksuppfödarpris 5 gånger samt bruksavelspris
4 gånger på några av sina fantastiska tikar.
Nordvikens Samojeder har haft massor av vinster och andra bra placeringar på olika
tävlingar runt om i framförallt Sverige och Norge men även på större mästerskap
utomlands. De har tävlat i både sprint, medel och långdistans med lika bra resultat.
De har visat att samojedhundarna är fantastiska draghundar och brukshundar som
med rätt avel och träning är både uthålliga och relativt snabba. Även som turhund
framför släden till fjälls har Annica tillsammans med Nissa visat att samojedhunden
är en fantastisk hund.
2019 sände vi en önskan till SKK att uppmärksamma kennel Nordviken i samband
med utdelandet av Hamiltonplaketten. En fin utmärkelse som Annica tillsammans med
Nisse sedan fick mottaga vid SKK’s kennelfullmäktige. Om det är någon som verkligen
förtjänar denna utmärkelse så är det kennel Nordviken och det värmde i hjärtat att få
se Annicas glädje i att få denna utmärkelse.
Elga och Annica ägnad sig helhjärtat i att jobba för rasens bevarandestatus som
brukshund och att bevara rasens ursprungliga utseende skapt för arbete och funktion.
De har varit med och jobbat fram mycket av grunden till det vi har idag, både vad gäller
rasklubben, SPHK och även de verktyg vi idag använder för att förvalta vår arktiska
draghund, domarkompendier, domarkonferenser, meriteringsregler, rasstandard, RAS,
skapat och etablerat begreppen polara egenskaper inom SPHK och mycket mer. De har
alltid funnits med i olika sammanhang, arbetsgrupper, styrelser och valberedningar.
Alltid redo att ta diskussionen för rasens framtid och fortsatta utveckling som bruksras.
Vi hoppas från djupet av våra hjärtan att vi alla i framtiden kommer fortsätta att arbeta
för bevarandet av rasens ursprungliga utseende och de polara egenskaperna och de
mentala förutsättningarna för att fungera som drag-/slädhund på precis samma sätt
som Elga och Annica alltid fört debatten
Annica arbetade för rasen ända in i de sista dagarna av sitt liv. Hon har lämnat en
otrolig gåva efter sig till rasen och SPHK. Annica ansträngde sig trots sin knappa
ork sista tiden att göra klart och färdigställa domarkompendiet inför kommande
domarkonferens. Detta skall vi vara otroligt rädda om och hantera med omsorg då
Annicas kunskap om rasen och erfarenheter som exteriördomare är värdefull att ta
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Redan tidigt på 1970-talet var Elga aktiv i spåren med sina hundar. Här på en av SPHK första
nometävlingar tätt jagad av ett huskyspann.

vara på inför framtiden. Annica valde att ge rasklubben denna otroligt stora gåva då
hon hann färdigställa domarkompendiet. Detta var en av de sista sakerna hon gjorde
innan hon tyvärr fick lämna oss alldeles för tidigt. Med stor respekt och vördnad skall
vi bevara och förvalta denna gåva som Annica lämnat efter sig.
Något som dessa två också varit föregångsmässiga i är att leta avelhundar inte bara i
sitt eget närområde. Utan också både i andra delar av landet, bland grannländer och
även hämtat avelsmaterial ända från Amerika och på så sätt bidragit till ökad genetisk
variation och goda bruksegenskaper.
Just dessa två är grunden till så mycket av det vi idag försöker förvalta och vara rädda
om för att fortsätta i Elgas och Annicas fotspår. Vi är oerhört tacksamma för allt
dessa två bidragit till för samojedhunden som ras och även som mentorer för oss som
försöker jobba vidare i deras fotspår.
Vi skall fortsätta att hedra dessa damer genom att arbeta vidare i deras anda och
fortsätta jobba för att bevara rasen så nära sitt ursprung som möjligt och sträva efter att
både i anatomi och mentala egenskaper selektera hundar till avel som kan fortsätta var
dugliga slädhundar och ha sitt ursprungliga utseende kvar. Den dagen samojedhunden
helt blir degraderad till en sällskapshund och tappar sitt ursprungliga utseende och
egenskaper för funktion har vi tappat hela det arv som dessa damer lämnat efter sig.
Vi får hoppas att detta aldrig kommer hända och att vi alla inom SPHK fortsätter
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att arbeta i linje med det Elga och Annica
lagt grunden för ända sedan 1970-talet.
Att stå upp för samojedhundens fortsatta
bevarande är att hedra Elga och Annicas
otroliga arbete med rasen och deras varma
hjärta för sina medmänniskor de haft
omkring sig.

Annica Uppström i Åsarna med sitt team 2007.

North Eye’s Ultimate
Black Breeze.
[Foto: Victoria Ryytty]
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Polardistans söker funktionärer
Vill du vara funktionär på IFSS/WSA VM i långdistans för polarhundar
vecka 9, 2022 i Särna?
Funktionärerna är tillsammans med tävlingsledningen tävlingens
grundpelare och utan alla funktionärer är Polardistans en omöjlighet.
Arbetet som funktionär kan innebära långa arbetspass, möten med glada och
nöjda tävlande men också med trötta och besvikna sådana. Vädret kan bjuda
på allt från vårvintersol, iskalla nätter, snöstorm till månskensnätter. Du
garanteras nya vänskapsband och du är många erfarenheter rikare efter denna
vecka. En sak är säker, det är en vecka du aldrig kommer att glömma!
Mer information och anmälningsformulär hittar du på Polardistans hemsida
https://sphk.se/polardistans/sv
Utöver funktionärer till tävlingsveckan söker vi även en funktionärsansvarig
och en sponsoransvarig som kan börja jobba med tävlingen omedelbart.
Har du frågor eller funderingar kan du även mejla funktionar@polardistans.
se
Polardistans organisationen
Karina Andreasen
Tävlingsledare
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Systrarna Vilma och Ester uppe på kojtaket i vårvintersol. [Foto: Olga Widén]
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Hej!

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

Ankie Laúrsen, 0708-55 89 12
Cikoriavägen 1, 387 94 Borgholm
ordforande.sam@sphk.se

Vice ordförande

Anneli Jönsson, 0730-83 22 16
Kollegievägen 147, 224 73 Lund
kennel@deejasome.se

Kassör

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

Sekreterare

Carina Cansund, 0730-36 16 55
Blads väg 23, 382 46 Nybro
sekreterare.sam@sphk.se

Ledamöter

Helena Persson, 0705-97 24 27
Stora Byvägen 22, 261 93 Saxtorp
helena@rättlön.se
Alexander Ringdahl, 0701-49 26 26
Böle 142, 395 92 Rockneby
alle_921@hotmail.se
Sara Mårtensson, 0702-14 02 82
Skyttestigen 7, 831 39 Östersund
sara_anna93@hotmail.com

Suppleanter

Rickard Linde, 0708-15 34 42
Syrengatan 14, 233 32 Svedala
rickard.linde@telia.com
Kjell Jonsson, 0702-47 41 74
Järsjö 172, 694 91Hallsberg
kjelljonsson12@gmail.com

Valberedning

Michael Berglöf (Sammankallande)
070-72 73 77, qola@msn.com

Kommittémedlemmar

Helene Larsson, 0703-77 44 56
helene@plogens.se
Diana Karlsson

Revisorer: Jonas Öhrn, Natali Öhrn
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Äntligen har även SPHK Samojed kunnat genomföra sitt årsmöte vilket resulterade i flera nya namn
i vår styrelse. Jag får tacka för förtroendet som ny
ordförande vilket är en post som jag suttit på flera
gånger tidigare, senast i SPHK Södra, så jag känner
mig trygg här men har en hel del att lära mig om rasklubben … Vet dock att det finns kunniga medarbetare och medlemmar i vår rasklubb som jag tryggt
kan vända sig till mig med alla mina 7000 frågor så
på sikt borde även jag lära mig det jag behöver.
När denna tidning kommer ut har vi redan kastat
oss in i det förberedande arbetet inför Furudalsveckan och om styrelsen och våra kommittéer inte
redan hunnit lägga ut information på hemsidan så
lovar jag att det kommer så fort vi bara kan. Styrelsen har även satt sig in i det arbete och de uppdrag
som ålagts oss och vi ska efter bästa förmåga göra
så gott vi kan.
Vårt stora mål är att öppna upp för gott klimat i
klubben, lyssna på våra medlemmar. Vi vill att ni
alla inkommer med idéer, synpunkter, förändringar
och förbättringar som styrelsen kan ta till sig och
jobba efter. En del kommer vi kunna genomföra och
andra kanske vi inte kan lyckas med MEN vi kommer föra en dialog med den som kontaktar oss och
i bästa samförstånd göra vad vi kan och tala om
varför vi inte kan.
Bara vi hunnit få struktur på allt så kommer vi att
kalla till möten såsom medlemsmöten och uppfödarmöten. Det som kanske kommer at kännas nytt
för många är att vi kommer att jobba utifrån att
få fungerande kommittéer som jobbar självständigt
men i samförstånd med styrelsen. Detta innebär att
styrelsen mycket väl kan skicka vidare en inkommen fråga till den kommitté som jobbar med just
detta och vidare kontakt och svar kommer ni sedan
få via kommittén. Styrelsen vill lägga upp arbetet så
här för att vi ska få in flera engagerade medlemmar i
kommittéerna som hjälper styrelsen att avlastas från
sådant rullande arbete som styrelsen kanske inte behöver jobba med löpande utan kan få rapporterat

till sig för fattande av de beslut som krävs. Vi tror på denna modell för att öka gemenskapen och få till mer aktiviteter runt om i landet så alla har möjligheten att vara med
någonstans. Vi hoppas att även du som medlem kommer att uppskatta denna modell.
Detta kräver dock engagerade medlemmar, så känner du att du vill dra ditt strå till
stacken och brinner för t.ex. utställning, våra prov/tävlingar/meriteringar, att jobba
med våra ungdomar eller är en hejare på att ordna mysiga aktiviteter när helst under året eller i Furudal samt hjälpa till med allt kringarbete i Furudal typ middag,
grillsammankomst och så vidare…. Tveka inte! Ta kontakt med styrelsen eller sammankallande i respektive kommitté så kommer vi engagera dig och ta in dig i arbetet.
Nu ser vi fram emot en skön höst och en vinter med mycket snö och hoppas att vi ses
där ute någonstans!
Välkommen att höra av dig om du vill vara med och bidra i rasklubbens fortlöpande
arbete.
Ordförande
Ankie Laúrsen

Namn: Ankie Laúrsen, styrelseordförande
Ålder: 52 år
Bor: Borgholm
Haft samojed: sedan början på 90-talet
Jobb: Eget företag - Hundfysioterapeut Laúrsen Hundsim Rehab & Friskvård.
Samt jobbar på ICA Supermarket i Borgholm.
Intressen: Hundarna och ffa draget, segling på sommaren och skidåkningen på
vintern, både alpint och längd är en bra kombination som håller en i gång året om.
Övrigt: Varit engagerad i flertal föreningar på olika poster i både styrelse och
kommittéer. I Ölands BHK ordförande och sekreterare. Utbildad som Utställningsansvarig. Tävlingssekreterare och lydnadsinstruktör. Senast som ordförande
i SPHK Södra. Detta har genom åren gett mig en hel del erfarenhet.
Är även av SDSF utbildad tävlingsledare och sitter med i SDSF Utvecklingskommitté.
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: Är att skapa vikänsla med flera engagerade medlemmar för att gemensamt jobba efter allas tankar, ideér och förslag.
Polarhunden 4/2021
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Namn: Anneli Jönsson, vice ordförande
Ålder: 59 år
Bor: Lund
Haft samojed i: 25 år uppfödning sedan 2005.
Jobb: Redovisningskonsult
Intressen: Hundarna!
Övrigt: Har arbetat i styrelsen i omgångar från 2006, även arbetat I SPHK centralt
där jag sitter som utställningssekreterare. Är vice ordförande i Nordskånska kk.
Är utbildad ringsekreterare och CUA.
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: är att få en aktiv och attraktiv klubb där
alla är lika välkomna oberoende på vilken kennel ens hund/hundar kommer ifrån
eller hur man väljer att aktivera sin samojed.

Namn: Carina Cansund, sekreterare
Ålder: 56 år
Bor: Nybro
Haft samojed i : Första samojeden köptes 87, uppfödning sen 89
Jobb: Mobila natt inom LSS, Nybro
Intressen: Familj o hundarna.
Övrigt: Varit engagerad i Madejsö IF ( fotboll) i ca 25 år. Nybro BK.
Var med och startade agilitysektorn i början på 90-talet . Sammankallande i utställningskommittén 2011-2019. Aktiv i styrelsen 2014-2017.
Hade en uppfödarutbildning i SMÖKK: s regi 2008-2009.
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: Få ett bättre klimat i klubben, mer öppenhet, medlemmarna ska veta vad som händer i klubben.
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Namn: Helene Werner, kassör
Ålder: 43 år
Bor: Eskilstuna
Haft samojed i: Har alltid funnits i familjen, utom under ca 5 år. Har japansk
spets också.
Jobb: Förskollärare sedan 2006.
Intressen: Hundarna, vara ute i naturen. Utställningar är något som både jag och
vovvarna gillar och där träffar ni säkert mig. Tillsammans upptäcker vi och försöker lära oss nosework. Agility och rallylydnad gör vi också för aktivering. Har
tillsammans med min mamma och syster en liten uppfödning, där någon samojedkull sett dagens ljus, har främst blivit japansk spets-valpar.
Övrigt: Varit engagerad i flertalet föreningar under många år, i stort sedan barnsben då min mamma varit aktiv inom „hundföreningslivet“. Har varit kassör i
samojed flera år. Utbildad ringsekreterare och CUA.
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: Skapa en gemenskap, där medlemmarna
är engagerade och delaktiga i arbetet och allas tankar är lika värda.

Namn: Sara Mårtensson, ledamot
Ålder: 28 år
Bor: Östersund
Haft samojed i: 7 år.
Jobb: Föräldraledig (med betoning på ledig)
Intressen: Träna med mina hundar i diverse sporter som drag, rallylydnad, agility,
utställning, viltspår, lydnad. Lite fjällvandring på hösten också.
Övrigt: Varit engagerad i Hundhuset under 2015/2016 innan jag gick över och
satt som ledamot i SPHK övre norra fram till 2021. Satt även som medlemsansvarig något år fram till nyligen.
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: är att få en klubb där alla hundägare ska
känna sig välkomna, oavsett vilken sport man utövar. Alla ska uppmärksammas
och få beröm för det hårda arbetet man lägger ned på sin hund, inte bara i draget.
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Namn: Alexander Ringdahl, ledamot
Ålder: 29 år
Bor: strax norr om Kalmar.
Haft samojed i: ca 4 år. Har uppfödning av Norsk lundehund tillsammans med
min fru.
Jobb: Processtekniker.
Intressen: aktivera vår samojed Sigrid , motorsport samt friluftsliv.
Övrigt: verksam inom mcförening.
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: är att skapa ett gott klimat där alla medlemmar känner sig hörda och delaktiga.

Namn: Helena Persson, ledamot
Ålder: 46 år
Bor: Saxtorp utanför Landskrona
Haft samojed i: 17 år
Jobb: Eget företag sedan 2016 – Helena Persson Lönekonsult AB - ”Rätt Lön”.
Intressen: Djur och natur, allt förekommande med hundarna – balansboll, dogparkour och spår står högt på listan.
Övrigt: i omgångar varit aktiv i Landskrona BK som hjälplärare på valpkurs och
fortsättningskurs, är delaktig i ledningsgrupp för löneutbildning på Competensum
i Helsingborg.
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: att organisera klubben till att alla vill vara
delaktiga och bidra med just sin kunskap eller att bara vara medlem för att det är
och ska vara kul. Sphk samojed ska vara en klubb för alla samojedägare!
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Namn: Kjell Jonsson, suppleant
Ålder: 71 år
Bor: Hallsberg
Haft samojed: sedan 1987
Jobb: Pensionär
Intressen: att leva ett aktivt liv tillsammans med Hero, vandring, fiske och friluftsliv överhuvudtaget.
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: Hoppas kunna bidra med 30 års erfarenhet vad gäller att köra med hund och min förhoppning är att kunna ordna lokala
träffar med olika aktiviteter.

Namn: Rikard Linde, suppleant
Ålder: 65
Bor: Svedala
Haft samojed i: 17 år
Jobb: lärare inom restaurang/ livsmedel
Intressen: hund, golf o mc
Mitt mål med styrelsearbetet i samojed: Är att arbeta för en samsyn på samojeden
både som brukshund och sällskapshund!
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Varmt välkomna till
samojedernas vintersamling 2022!
Ore fritidsby, Furudal
10-17 februari 2022
http://sphk.se/samojed

Kallelse till årsmöte

Lördag 12 februari kl. 17.00 kallar SPHK’s rasklubb för samojedhund till årsmöte.
Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal.w
På dagordningen: ordinarie årsmöteshandlingar.
Skriftliga och underskrivna motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda
senast 9/1-2022. Sekreterare: Carina Cansund, Blads väg 23, 382 45 Nybro.
Utställning - Rasspecial för samojedhund
Fredag 11 februari
Domare: Ann Carlström
Anmälan: Via SKK’s blankett ”tävlingsanmälan” som mailas till samojedutst@
gmail.com eller via post till: Helene Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på stamtavlan ska skickas med anmälan.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 25/1-2022
Inbetalning sker till SPHK’s rasklubb för samojeds pg: 23 83 54-5.
IBAN: SE15 9500 0099 6026 0238 3545, BIC: NDEASESS
Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior/unghund/bruks/ öppen/championklass
Veteranklass 8-10 år
Veteranklass över 10 år
Fr o m 3:e hund i fullbetalandeklass (380:-)

230:395:330:gratis
230:-

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa och
lämna i sekretariatet innan utställningen.
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Tävlingar och meriteringar
Lördag 12 och söndag 13 februari
Oredraget, DP20+: Nordisk stil, slädhundsstil 4- och 6-spann, meriteringstillfälle
DP20+. Linkörning/motionsklass
DP10: 12 och 13 februari.
DP60: 15 och 16 februari
Startavgifter
Oredraget inkl DP20+		
630:Linkörning/motionsklass		
480:DP10				330:-/tillfälle
DP60				730:Anmälan: Skickas till Anneli Jönsson på anmalan.sam@sphk.se
Sista anmälnings- och betalningsdag: 25/1-2022.
Fler DP10 kan efteranmälas fram till en dag innan start (1 DP10 per hund måste
anmälas i förväg).
Inbetalning sker till SPHK’s rasklubb för samojeds pg: 23 83 54-5.
IBAN: SE15 9500 0099 6026 0238 3545. BIC: NDEASESS
OBS! Alla meriteringsblanketter önskas vara dataskrivna och lämnas i 2
exemplar.
Korrekt meriteringslapp måste lämnas annars får man inte starta.
Kolla noga registreringsnumret och CHIP-nummer.
Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna.
För dragproven (DP10, 20+, 60) gäller SPHK’s meriteringsregler.
Tävlingslicens, grönt kort och medlemskap är obligatoriskt.
Samtliga hundar ska vara CHIP märkta.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på stamtavlan ska skickas med anmälan.
Ni som har vandringspriser till dragtävlingarna, kom ihåg att ta med dessa och
lämna i sekretariatet.
Vi följer givetvis FHM och SKK’s då gällande rekommendationer kring COVID-19
För utförligare program se hemsidan (www.sphk.se/samojed) samt nästa nummer
av Polarhunden nummer 5, vecka 51.
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www.malamuteklubben.se
Ordförande

Ida Andersson,
ordforande.am@sphk.se

Vice ordförande
Christer Afséer,
viceordforande.am@sphk.se

Sekreterare

Emeli Aagedal,
sekreterare.am@sphk.se

Kassör

Lisa Lithammer,
kassor.am@sphk.se

Ledamot

Marie Sellin Lemnert,
ledamot.am@sphk.se

Suppleanter

Therese Lindman,
Suppleant.am@sphk.se
Carl-Johan Sundberg,
Suppleant.am@sphk.se

Webbmaster

Madeleine Rasmussen,
Webmaster.am@sphk.se
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Malamuteveckan 2022
Äntligen kan vi träffas och köra hund
tillsammans igen!
Vecka 6 samlas vi för hundkörning, grönt kort
kurs, dragprov (DP60 och DP10) för den som
önskar, årsmöte och gemenskap!
Mer information kommer längre fram, men se
till att redan nu boka in detta i din kalender!
Vänliga hälsningar Rasklubben för alaskan
malamute

Björnrundan

Björnrundan

Polarhunden 4/2021
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Alaskan malamuteklubben bjuder in
till bootcamp i Sörsjön
25-28 november 2021

Att starta och genomföra ett dragprov kräver förberedelser och träning, men resan
är helt klart målet och det är verkligen roligt att göra det tillsammans med sin hund/
hundar. Med rätt träning och inställning klarar alla att genomföra ett dragprov med
godkänt resultat utan problem. Rasklubben vill hjälpa framförallt förstagångskörare
på vägen genom att arrangera en innehållsrik och trevlig träningshelg. Förhoppningsvis leder helgen till en ökad nyfikenhet på malamuten som den fantastiska arbetande
draghund den i grund och botten är framtagen för att vara, en frakthund på snö.
•
•
•
•
•
•
•

Utrustning
Förberedelser
Foder och tillskott
Träningsupplägg
Tips och trix
Information och regelverk
Praktisk träning

Att vara förbered inför sitt dragprov är precis som med alla annat, A & O. Det absolut bästa tänkbara sättet är att träna under liknande omständigheter, i rätt miljö
och tillsammans med andra. Vi kommer att genomföra flera praktiska träningar där
vi övar på allt som kan tänkas vara av vikt, exempelvis olika banor och distanser,
omkörningar under kontrollerade former samt startlista med provtagning för att efterlika miljön. Atmosfären ska vara helt och hållet krav- och stressfri där fokus till
100% ligger på att ha roligt, lyckas och att genomföra. Gemensamma turer där vi
bara har trevligt tillsammans och lagar lunch över öppen eld samt dricker kokkaffe
och fikar i fantastiska miljöer är likaså viktigt och kommer absolut att inkluderas
under dessa dagar. Våra förhoppningar är att alla mushers med sina hundar åker hem
motiverade och med positiva upplevelser.
Alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet eller tävlingsmål för säsongen. Helgen är
lika betydelsefull för den mer erfarna mushern som exempelvis kan träna sina yngre
hundar i liknande tävlingsmiljö under lugna och tryggare omständigheter. Men också
givetvis dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra. Låt oss ha en härlig träningshelg tillsammans gamla rävar som nya framtida förmågor. Förhoppningsvis
kan vi genomföra träningarna på snö.
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Anmälan: Mejlas till anmalan.am@sphk.se Märk anmälan med ”Bootcamp och
namn på deltagare”.
Pris: Endast 200 kr/person och då ingår boende tors-söndag. Dock finns det begränsade antal platser om högst 12 stycken bäddar, så det råder lite först till kvarn för
boende på plats. Frukost, lunch och middag ansvarar man själv för, det finns kylskåp
och frys att tillgå. Lunch som går att tillaga över öppen eld är att föredra.
Betalning: Sker via Swish eller till klubbens postgiro. Märk betalning med ”Bootcamp och deltagarnamn”. Betalning är bindande och återbetalas inte.
1. Swish: 123 040 44 67
2. Postgiro: 69 79 25-6
OBS! Sista anmälningsdag och betaldag är måndagen 8/11.
Vi hoppas få träffa många malamute-entusiaster som är intresserade av drag- och
dragträning. Vi frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta någon i styrelsen.
Mer information finns på Alaskan malamuteklubbens hemsida, under ”arrangemang”
och sedan ”Bootcamp”.
Varmt välkomna!
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Alaska malamuteklubben bjuder in
samtliga raser till årets björnrunda!
2 oktober 2021

Årets höstträff, även kallat Björnrundan kommer gå av stapeln den 2 oktober i Sörsjön där alla är välkomna att medverka. Ju fler vi är desto roligare blir det. Kom och
ha trevligt med andra likasinnade där hund och hundträning är i centrum, ett ypperligt tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra och för hundarna att
få lite miljöträning.

Det kommer att vara en snitslad bana i varierande terräng om ca. 3 mil med enklare
lunch- (korv med bröd) och fikapauser (kanelbulle med kokkaffe) längst vägen. Träffen kommer att vara anpassad så att alla kan medverka oavsett tidigare erfarenheter
eller träningsmål. Du väljer helt och hållet själv hur länge du stannar på vardera
pausplats, och behöver hundarna lite extra vila längst vägen så för all del ta det
lugnt. Du och din hund/hundar stannar och pausar exakt hur mycket och hur länge
ni själva vill och behöver. Det finns ingen tidsram att förhålla sig till utan det är helt
kravfritt med fokus på att ha en rolig och mysig dag tillsammans ute i naturen. Det
kommer att finnas en följebil med släp att tillgå vid behov om hundarna blir tröttare
än förväntat alternativt möjlighet till att vända tillbaka hem efter första stoppet för
att få en kortare distans.
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På kvällen tänder klubben en eld där alla kan samlas för umgänge och tillaga sin egen
mat.
Boende får gemene man ordna med själva, om man vill hyra en stuga eller slå upp ett
tält någonstans i skogen eller på en camping. Tips på boenden i närheten:
•
•
•

Norrsjön gästgiveri: https://www.norrsjon.com/
Schweden Aktiv: https://schwedenaktiv.de/gb/
Nornäs bygdegård: https://bygdegardarna.se/nornas/

Anmälan: Mailas till anmalan.am@sphk.se Märk anmälan med Björnrundan samt
deltagarnamn. Har du några allergier eller är vegetarian etc. uppge även det vid anmälan.
Pris: Endast 100 kr/person som deltar och då ingår enklare lunch och fika. Alla under
15 år får medverka gratis. Betalningen är bindande och återbetalas ej.
Betalning: Sker via Swish eller klubbens postgiro. Märk betalning med ”Björnrundan
och deltagarnamn”.
1. Swish: 123 040 44 67
2. Postgiro: 69 79 25-6.
OBS! Sista anmälningsdag och betaldag är måndagen 20/9.
Vi hoppas på ett stort deltagande och ser fram emot att få träffa många polarhundsägare på plats oavsett tidigare erfarenhet.
Varmt välkomna!

Polarhunden 4/2021

41

Välkommen till Alaskan malamuteklubbens årliga rasspecial 2021 med utställning,
rasmöte och gemensam körning
5-7 november 2021
Plats: Stockholm, Flottsbro

Fredag 5 november - gemensam körning
Tidigare år har vi anordnat rasmästerskap under Specialen men har i år beslutat att
istället ha en gemensam körning på en snitslad bana om ca. 5 km helt utan press
och stress. Tanken är att det ska bli en rolig och bra upplevelse för ekipagen och
framförallt träning för hundarna att vara i den typen av miljö. Eftersom de inte är ett
rasmästerskap har vi heller inte indelade klasser med visst antal hundar och specifika
fordon. Välj det som passar dig bäst, kickbike, cykel eller exempelvis vagn med de
antal hundar du själv vill köra. Detta är ett utmärkt träningstillfälle och miljöträning
inför bland annat vinterns kommande meriteringar. Vi kommer till förfogande att ha
funktionärer tillgängliga på plats för att besvara eventuella frågor samt vid behov av
eventuell hjälp. Vi vill tillsammans med er skapa en trevlig gemensam körning med
positiva erfarenheter.
Plats: Vi träffas klockan 19.00 utanför flottsbro värdshus för bangenomgång, presentation av startordning och eventuell ytterligare information av betydelse för
körningen. Vi förväntar oss att första start kommer bli runt kl.19.30.
Anmälning: Mejlas till anmalan.am@sphk.se Märk anmälan med “Körning Specialen” och i mejlet “deltagarnamn samt vad du kommer starta med för fordon och antal
hundar”.
Pris: 35 kr/ekipage
Betalning: Sker via Swish eller betalning till klubbens postgiro. Märk betalningen
med “Körning Specialen och deltagarnamn”. Betalningen är bindande och återbetalas
därmed inte vid återbud.
1.
2.

Swishnummer: 1230404467
Klubbens postgiro: 69 79 25-6

OBS! Sista anmälningsdag och betaldag till körningen är måndag 25/10
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Lördag 6 november- utställning
Officiell utställning för alaskan malamute
Domare: Chris Erna Uppenmeier, NL
Plats: Stockholm, Flottsbro nere vid sjön
Tid: 08:30
Klasser & anmälningsavgift
Valpklass 1 (4-6mån)
200kr
Valpklass 2 (6-9mån)
200kr
Juniorklass (9-18 mån)
380kr
Unghundsklass (15-24mån)
380kr
Öppen klass (15 mån -)
380kr
Bruksklass (15 mån -)
380kr
Championklass (15 mån -)
380kr
Veteranklass (från 8 år )
200kr
Veteranklass (över 10 år)
Fri avgift
Barn med hund, avelsklass och uppfödarklass anmäls på plats.
Anmälan:
1. Via SKK internetanmälan på hemsida: http://kennet.skk.se/anmalan (Betalning
sker direkt i samband med anmälan)
2. Post/E-post: Fyll i blanketten ”Tävlingsanmälan” som finns att hämta på skk.se.
Den skickas sedan till Jennie Kraft Hult, Stora vägen 3, 786 95 Dala Floda.
Tel: +46 722135227 eller via e-post: anmalan.am@sphk.se.
Avgiften sätts in på SPHK‘s rasklubb för alaskan malamute postgiro: 69 79 25-6.
Märk betalning ”utställning specialen samt namn på ägare till hund/hundarna”
OBS!
• Sista anmälning- och betaldag till utställningen är måndag 4/10.
• Hund, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK.
• Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk. Medtag giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. Gäller ej valpklass som är inofficiell.
• För utlandsägd hund måste kopia av stamtavla bifogas i anmälan.
• Vi har ingen flerhundsrabatt i år.
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Sekretariatets öppettider
Fredag 6/11: Kl. 17.00-21.00. Ni som anländer redan under fredagkvällen får gärna
göra allt klart för lördagens utställning redan då, det underlättar avsevärt lördagens
arbete.
Lördag 17/11: Kl. 07:00-10:00.
Plats: Sekretariatet kommer att hållas i ett tält nere vid sjön, vid utställningsplatsen.
I Flottsbro finns det stugor med självhushåll att hyra separat och camping plats för
både tält och husvagn. Boka boende i tid! www.flottsbro.se
Adress: Häggstavägen 141 32 Huddinge
Presentation av Chris Erna Uppenmeier
”During my childhood I was surrounded by dogs. Mostly Spaniels. When I lived a
couple of months in Alaska for my work in 1982, I met the sleddogs and followed
the races and visited some kennels. Back in the Netherlands I met my husband Cees
who owned at that time 4 Malamutes. He has been working the Malamutes with
a cart/sled since 1979. We continued the kennel Kataum Inua together. We have
been breeding more or less one litter every two years. Our goal has been and still
is to breed a breed standard Malamute with a good working ability. Occasionally
we do participate at dogshshows with good results, and still try to train our dogs in
wintertime. Mainly France and Germany we went in the winter with the team, but
we did visit Sweden a couple of times too. Wonderfull sledding. I passed my Alaskan Malamute judging exam in 1996, and became a FCI group 5 judge in 2005.
Have been judging Malamutes in America, Australia, Finland, Denmark, Estonia,
Russia, Switserland, Italy, Tsjech,Germany , France and in my own country the
Netherlands. We divide our time between the dogs and the Icelandic Horses, we
breed and ride. Looking forwards to come over and judge your Specialty.”
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Inbjudan till rasmöte
När dagens utställning är färdig bjuder klubben in till ett rasmöte och domarutlåtande följt av en gemensam middag i form av buffé till självkostnadspris (250 kr/
person).
Ämnen att diskutera kring är rasen i allmänhet, tidigare avel och valpstatistik samt
hälsa, dragprov och utställning med exteriör och tillhörande viktiga polara egenskaper. Givetvis med RAS och rasstandarden som grund. Styrelsen välkomnar varmt
klubbens samtliga medlemmar och uppmanar alla aktiva uppfödare att verkligen
medverka. Vi har en trevlig kväll tillsammans där vårt gemensamma intresse alaskan
malamute är i fokus. Det är av stor vikt att så många som möjlig är med och diskuterar och gör sin röst hörd, givetvis ska vi ha högt i tak och respektera varandras
eventuellt olika åsikter.
Tips inför mötet är att läsa på RAS och rasstandard som finns på raskkubbens hemsida.
Några dagar innan mötet kommer dagordningen att publiceras på hemsidan. Har du
några tankar, idéer eller önskemål om ämnen att diskutera kring? Maila i sådant fall
detta till viceordforande.am@sphk.se
Förhållningstider (preliminär plan)
1.
2.
3.

Kl. 17.00 Rasmöte
Kl. 19.15 Domarutlåtande
Kl. 20.00 Middag

Plats: Flottsbro värdshus festvåning.
Anmälning: Mejlas in till anmalan.am@sphk.se Märk anmälan med “Middagspecialen och deltagarnamn”. Har du några allergier eller är vegetarian etc. uppge även det
vid anmälan. Rasmötet med middag kräver föranmälan.
Pris: 250 kr/person
Betalning till middag: Sker via Swish eller till klubbens postgiro. Märk betalningen med
“Middagspecialen och deltagarnamn”. Betalningen är bindande och återbetalas ej.
1.
2.

Swish: 1230404467
Klubbens postgiro: 69 79 25-6

OBS! Sista anmälningsdag och betaldag till rasmöte med middag är måndag 4/10!
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta någon i styrelsen.
Varmt välkomna!
Polarhunden 4/2021
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Hej!

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

Nu när vi sitter med detta nummer av Polarhunden
så är vi glada då vi kan presentera att vi haft vår rasspecial den 3 oktober. Bilder och resultat kommer
i nästa nummer av polarhunden och det kommer
att finnas på hemsidan. Vi är också glada för att vi
kan planerar för vinterträffen i Hamra till v. 5, 3-6
februari 2022, se separat annons.
Lennart Andersson- Vi får stolt presentera att Lennart
Andersson kommer att få SKK’s förtjänsttecken.
Lennart är och har varit över lång tid en engagerad
grönlandshundsägare som gjort väldigt mycket för
SPHK och rasklubben. Stort grattis till Lennart!

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

Vi i styrelsen planerar även för en arbetshelg för
att jobba i kapp och planera för framtid nu när
vi återfått lite vanlig vardag efter pandemin (jag
hoppas att det håller i sig).

Ledamot

Njut av höstträningen så ses vi då det kommit snö.

Kassör

Carina Olsson, 070-760 46 76
micambox303@hotmail.se

Suppleant

Styrelsen för rasklubben för grönlandshund

Boel Malmström
Karin Olsson

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

Valberedning

Vinterträffen i Hamra 3-6 februari 2022

Amanda Vikner
Melissa Hermans

Revisor

Frank Ouchterlony

Revisorssuppleant
Jan Olof Högström

Meritering för B-hundar i Dp 60 och Dp 10
Förutsatt att rasklubbarna SAM och AM önskar godkänna
meriteringstillfället.

Rasklubbens årsmöte fredag 4 februari.
Föreläsningskväll på lördagskvällen i konferenslokal vid restaurangen Hamra Vild.
Mer info kommer på hemsidan och i nästa nummer av polarhunden
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Ett stort grattis till Lennart Andersson som har blivit
tilldelad SKK’s förtjänsttecken
Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken är en utmärkelse som delas ut i samband
med Kennelfullmäktige vartannat år. Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit
verksam inom SKK i minst 10 år och gjort en särskilt viktig insats som aktiv inom
organisationen.
Lennart har varit och är fortsatt en viktig person för SPHK. Lennart har haft
styrelseuppdrag både inom SPHK central och i rasklubben för grönlandshund. Han
är även en väl anlitad resurs för rasklubben för vårt vinterarrangemang och han har
varit behjälplig med utbildningar både inom Mälardalens distrikt, på vinterveckan
i Furudal som SAM arrangerar årligen. Årets stora evenemang inom SPHK är
Polardistans och där är Lennarts insatser årligen väldigt uppskattade.
Lennart har erfarenheter av grönlandshund sedan 80-talet, han har varit tävlingsaktiv
både inom polarhundsmästerskapet, meriteringar, polardistans och andra
arrangemang. Det bästa som grönlandshundägare är de fantastiska fjällturerna man
kan göra och där har Lennart och hans familj varit på fina och utmanande fjällturer
från midvinter till vår.
Vi säger stort grattis till Lennart och hoppas att middagen den 23 oktober då
utmärkelsen delas ut blir toppentrevlig!
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Siberian husky Wild Tribe´s Funi (”Leia”) pustar ut efter att ha blivit av med vinterpälsen.
[Foto: Erik Löfgren]
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Hej alla medlemmar!

Siberian husky

För första gången har rasklubben nu haft ett digitalt
årsmöte. Det var ett så kallat förenklat årsmöte
vilket innebar att i princip bara ekonomi och val
behandlades. Förra året hade vi inget årsmöte på
grund av Covid. Hur kommer årsmöten att se ut i
framtiden? Kommer vi att ha fysiska eller digitala
årsmöten? Det finns för och nackdelar med båda.
Vilket det blir nästa år ska den nya styrelsen
diskutera.
Rasklubben har fått en ny styrelse och vi tackar den
gamla för sitt arbete. På grund av Covid har det varit
ett annorlunda år, vi har inte kunnat träffats fysiskt
och det har varit begränsade aktiviteter. Nu ser vi
framåt och det finns mycket att ta tag i.
När detta skrivs håller vi som bäst på att planera
rasspecialen i Mora. Vi hoppas att Covid inte
sätter käppar i hjulet utan att utställningen blir
av och att vi kan träffas igen. Det är två år sedan
förra utställningen. Vi planerar ett medlemsmöte i
anslutning till utställningen.

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

Vice ordförande
Runa Jacobsson,

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

Kassör

Jenny Larsson, 070 205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

Ledamot

Styrelsen

Victoria Åström,

Suppleant

Linda Nordlund,

Suppleant

Katarina Palm Worrsjö,

Revisorer

Freddie Åkerlind
Marie Lilja

Revisorsuppleanter
Börje Jansson
Anna Kling

Valberedning

Marlene Hällström
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Höstträning för Juhani Ahokas Löfgren och Siberian Husky Wild Tribe´s Ice Ray i Resele, Sollefteå.
[Foto: Erik Löfgren]
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Polartassen Justus och Polartassen Jinja 6 veckor. [Foto: Diana Karlsson]

SE27669/2019 Kefeus Sokrovishe Altyn en otroligt stilig kille med SE27669/2019 Kefeus Sokrovishe
Altyn och Alaskan’s Minor Of Anadyr bakom. Detta är verkligen en allroundhund som älskar sitt
turistjobb. Otroligt lättsam med allt och alla. [Foto: Maria Gustafsson]
Polarhunden 4/2021
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Kullsyskonen Ester och Enok. [Foto: Olga Widén]

Siberian husky Wild Tribe´s Eey (”Eeyla”) vid en skogstjärn i Resele, Sollefteå.
[Foto: Erik Löfgren]

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
Christina Bjerstedt Ohlsson
Färlövsvägen 98 Hagedal
291 93 Önnestad

Hilleberg: 50 års tillverkning
av tält för alla äventyr.

Maurycy Chmura

hilleberg har tillverkat tält och shelters i högsta möjliga kvalitet i 50 år. Utvecklade i Sverige,
tillverkade i Estland och använda över hela världen, Hillebergs tält kombinerar optimalt hög styrka med
låg vikt, enkelt handhavande och komfort.

beställ en gratis katalog

hilleberg.com

063 – 57 15 50

Facebook.com/HillebergTheTentmaker

