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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380:-, familjemedlem 70:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att ringa till
Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser medlemskap i
SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS.
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Maria Gustafsson, Ekorrsele 35, 922 91 Vindeln, Tel 0933-63055, 0705 799 338
maria@auroraborealis.nu

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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:
Sekreterare:
Vice ordförande

Ekonomiansvarig

Alf Hallén
Hundberget 264
840 13 Torpshammar
Andreas Knudsen
Snösundsvägen 7
513466 Ingarö
Donald Eriksson
Aurora Borealis Adventures
Ekorrsele 35
922 91 Vindeln
Helene Ouchterlony
Hanstaviksvägen 15
134 61 Ingarö

alfhallen@telia.com
070-216 75 88
sekreterare@sphk.se
070-840 59 95
info@auroraborealis.nu
0933-63055
073-093 30 76
frankochhelene@telia.com
08-570 275 65
070-334 65 39		

Kontaktpersoner till distrikten:
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Mälardalen:
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Västra:
Västra:

Elisabeth Lönnberg
Alf Hallén
Petra Dalenklint
David Erman
Rose-Marie Eklund
Marita Johnsson

0911-100 91, 070-587 32 66
070-216 75 88
070-273 75 42
0709-37 15 91
0301-212 23
0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:
Grönlandshund:
Samojed:
Siberian Husky:
Tävlingsekr.:
Utställningsekr.:

Michelle Ohlsson
Skogvaktarvägen 15
830 05 Järpen
Lennart Andersson
Paulus väg 4
746 38 Bålsta
Camilla Eklund
Fridhemsgatan 27
854 60 Sundsvall
Camilla Eklund Engvall

michelle@hundsteg.se
0738-41 82 49

Karina Andreasen
Syrenstorpsvägen 20
830 05 Järpen
Linda Almquist
Gerstorp Tjärarp 1
585 99 Linköping

nighttrail@nighttrail.com
0647-104 60
073-063 80 99
snotrollens@telia.com
013- 583 73

0171-579 69
073-050 45 49
2luba@telia.com
jo@framak.se
060-156177
070-561 47 83
073-040 27 18
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God Jul
och

Samschas White mountain of Kebne.
[Foto: Boel Malmström]

Gott Nytt År!
Jag vill tacka Er alla som på något sätt bidrar till
tidningen, vare sig det är mina fina medarbetare i
tidningskommitten eller alla de trevliga medlemmar som skickar in finfina kort och berättelser.
Utan Er vore det en omöjlighet att fortsätta med
tidningsarbetet. Tack!!
Med detta nummer säger vi adjö till ett mycket
fint samarbete med Gävle Offset och säger hej till
ett förhoppningsvis lika fint samarbete med ett
nytt tryckeri. Från och med nr 1 2016 kommer
vi att trycka tidningen hos Pipeline Nordic AB.
Jag fortsätter att tjata om att när ni skickar in
bilder MÅSTE ni skriva fotografens namn och
gärna en bildtext. Skriv bildens namn och bildtext. T.ex IMG187=och sedan bildtexten som ni
vill ha till bilden. Detta fungerar mycket bättre
nu än tidigare men är fortfarande inte helt 100 :-)
Nu är det mycket som händer runt om i Sverige
så fortsätt att bombardera mig med artiklar, bilder och små ”missar”
Ha kul med era hundar och
GLÖM INTE KAMERAN
Mia och resten av redaktionskommittéen:
Louis, Matti och Helene

Omslagsfoto:
Malva & Bianca på väg mot Gåsen.
[Foto: Andreas Knudsen]
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LEDARSKALLET
Vintern har när jag skriver detta inte anlänt till Hundberget utan det är fortfarande
mörkt och blött ute. Blötan märks inte minst när man kört sina hundar, lervälling
lite varstans både på husse och hundar. Men snart så blir det nog både kallt och ett
inbjudande snötäcke hoppas jag
När du läser detta nummer har vi i styrelsen haft styrelsemöte och avhandlat nya
meriteringsregler, tittat på organisationsutredningen bland många andra saker. Mer
om detta kan du läsa om på hemsidan.
Vi har en ny medlemsansvarig, Maria Gustavsson, som hälsas välkommen till ett
uppdrag som både är betydelsefullt och stimulerande tror jag.
Vid SKK:s kennelfullmäktige så erhöll Christina Bjerstedt-Ohlsson Hamiltonplaketten som är Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse för hunduppfödning. Den
delas ut till den som gagnat hundaveln och har en god hundhållning Vi gratulerar
Christina till denna mycket ärofulla utmärkelse.
Nu börjar också tävlingssäsongen: Polardistans, PolarhundsVM och Polarhundsmästerskapen för att nämna några, men jag hoppas att vi också passar på att njuta av
samvaron och samspelet mellan oss och hundarna.
Tänk också på alla som ställer upp och anordnar dessa tävlingar och meriteringstillfällen. Bra spår kommer inte av sig själv utan det ligger många timmars arbete bakom
varje tävling. Ni ska veta att ni är guld värda allesammans.
Vårat årsmöte kommer att hållas i Södras distrikt i samband med deras utställning i
Vaggeryd. Mer om detta i nästa nummer.
Till sist vill jag önska dig en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt år!
Alf Hallén

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Övre Norra
Peter Sköllermark, Roknäs, Per-Olof Gustafsson/Gällivare, Sten Hofgren/
Mattisudden, Anita Hofgren/Mattisudden
Nedre Norra
Fanny Wallerud/Duved, Anna Carlsson/Åre, Tova-Liza Willenfeldt/Östersund, Marielle
Andersson/Backe, Anders Enberg/Norsjö, Johanna Nilsson/Umeå, Henric Gulle/
Dvärsätt, Eva Larsson/Umeå, Christine Eriksson/Kälarne, Irene Olsson/Sundsvall
GävleDala
Svetlana Forsman/Mockfjärd, Kjell Forsman/Mockfjärd, Hans Johansson/Orsa
Mälardalen
Patrik Sundqvist/Degerfors, Thomas Dahlberg/Jönåker, Niclas Dombek/Västerås,
Sune Jakobsson/Trosa, Sofia Nöbbelin/Västerås, Christian Nirblad/Bålsta, Nathalie
Edlund/Tullinge, Lisa Lithammer/Västerås, Ronnie Byström/Sorunda, Markus Liljedahl/Västerås, Emeli Sundberg/Skärplinge
Västra
Anders Tornblad/Göteborg, Ing-Mari Larsson/Tidaholm, Elena Marzi/Göteborg,
Nina Finstad/Råda, Niklas Karlsson/Ånimskog, Alfred Ödqvist/Bullaren, Tarja
Voipä/Björketorp, Greger Rundqvist/Göteborg, Maria Österberg/Tidaholm, Emelie
Jönsson/Gråbo, Johan Olsson/Kållered
Södra
Kristoffer Chiem/Oxie, Sandra Hedendahl/Laholm, Josephin Nilsson/Bjuv, Zeta
Lång/Perstorp, Benny Moberg/Röke, Nikola Damjanov/Laholm, Lisa Tannerfalk/
Gislaved, Madelene Håkansson/Laholm, Marie Rittstam/Olofström, Benny
Jonasson/Mörrum, Radmanesh Fatemi/Värnamo, Joakim Arrhenius/Hultsfred,
Samaneh Fatemi/Värnamo, Erica Johansson/Karlskrona, Emilia Vennberg/Tranås
Utland
Per Gunnar Larsen/Danmark
Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här:
Ring SKK,08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre 10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli
medlem i SPHK och vilken ras du har. SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver
och det blir färre fel. SKK skickar dig ett inbetalningskort och du blir medlem så snart
du har betalt.
Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.
Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer SKK,
men det går också bra att kontakta mig.
En riktigt skön fortsättning på hösten önskar
Maria Gustafsson/medlemsansvarig SPHK
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Till minne av Kari-Mette Sundal
Kari-Mette är död. Hon avled efter en lång kamp mot cancer den
12 oktober. Kari-Mette lämnar
ett oerhört stort tomrum efter sig.
Hon var under många, många år
en stor profil inom SPHK och i
synnerhet inom rasklubben för
grönlandshund. Hon hade haft
grönlandshund i hela sitt vuxna
liv. Hon var en så klok person,
och kunde ge många av oss goda
råd i alla möjliga frågor, för hon
hade väldigt mycket erfarenheter.
Vi är flera som har haft eller har
glädjen att ha en av de hundar hon
fött upp. Det var aldrig i stor skala,
men med höga krav på god kvalitet
i alla skeden. Som valpförmedlare
kunde hon ge många råd om grönlandshund och som sammankallande i avelsrådet var hon under
flera år entusiastisk och kunnig.
Kari-Mette bedrev tidigt turistkörning i Jämtland, och hade då både
alaskan husky och grönlandshund.
Hemma styrde en welsh corgi.
Kari- Mette uttryckte sina idéer och tankar och stod för dem. Även när det var
svåra saker att säga. Det kunde handla om hur man skulle hantera sin hund eller
mänskliga relationer.
Kari-Mette var en kämpe, i alla delar. Med glimten i ögat var hon alltid beredd
att se till att det blev som hon önskade. Det är väl betecknande att hon i våras,
under pågående behandling, t.ex. tog sig till Grönland tillsammans med sin Göran och detta följdes under sommaren upp av en färd till Nordkap.
Hon fattas oss!
SPHK’s rasklubb för grönlandshund

16:e året i rad!

16:e året i rad!
SPHK’s
långdistanstävling
8-11 MARS
(v 2016
10) (v. 10)
SPHK’s
långdistanstävling
8-11 2016
MARS

Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Tävlingen går på marPolardistans
en långdistanstävling
för renrasiga
går Särna.
på markerade l
kerade
leder i är
vänlig
fjällterräng, myr och
storslagenpolarhundar.
skogsmark i Tävlingen
området runt
vänlig
fjällterräng,
storslagen
skogsmark
i området
runt Särna.
och mål
Start
och
mål är på myr
Särnaoch
Camping.
Sista
tid för målgång
är fredagen
denStart
11 mars
kl. är på Sä
Camping. Sista tid för målgång är fredagen den 11 mars kl. 12.00.
12.00.

Distans 160 km

Klasser/Startavgift:

Distans 300 km Klasser/Startavgift:

Pulka 1-4 hundar,
Betalning senast Släde B, 6-8 hundar
Släde C, 6-8 hundar

Pulka 1-4 hundar,
Släde B, 8-spann*
Betalning senast Släde B, 12-spann*
Släde C, 8-spann*
Släde C, 12-spann*

2015-12-31

2500

2015-12-31

3500

2016-01-31

3000

2016-01-31

4000

2016-03-01
4000
2016-03-01
5000
Vidför
förfåfåstartande
startandei respektive
i respektive
klass
kan
klasserna
inom
samma
grupp
komma
att slås ihop
** Vid
klass
kan
klasserna
inom
samma
grupp
komma
att slås
ihop.

Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, lunch oc

Startavgiften
inkluderar
avgift
för dragmeritering,
bildekal,
karta, och
frukost
innan
bankett fredagen
11/3 för
föraren.
Övriga kan köpa
till måltider
inträde
tillstart,
banketten i
lunch
och bankett
fredagen
11/3
för föraren. Övriga kan köpa till måltider och inträde till
sekretariatet
i samband
med
registreringen.
banketten i sekretariatet i samband med registreringen.

OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enl

OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enförovan
att din
ska registreras!
ligt
för anmälan
att din anmälan
ska registreras!

Startavgiftsätts
sättsininpå:
på:BG
BG
5574-8404,
SPHK,
IBAN
SE5880000836839843366932, BIC
Startavgift
5574-8404,
SPHK,
IBAN
NO:NO:
SE5880000836839843366932,
BIC/SWIFT:
SWEDSESS.
Ange
namn,
adress,
och e-postadress
på betalningen.
SWEDSESS.
Ange namn,
adress,
telefon
ochtelefon
e-postadress
på betalningen.
Anmälningsblank
Anmälningsblankett
finns på hemsidan.
på hemsidan.
OBS!
anmälan
skicka
ett ett
mejl
till: till:
2luba@telia.com.
OBS!Har
Harduduproblem
problemmed
med
anmälan
skicka
mejl
2luba@telia.com.
Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare.
Arrangörerna
förbehåller
sigvår
rätten
att ställa
in tävlingen vid för få anmälda deltagare.
Mer
information
hittar du på
hemsida
www.polardistans.com.

Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.

Det går även bra att kontakta tävlingsledaren på e-post: race@polardistans.com eller per
telefon
Karina
+46
(0)73-063 8099.
Det gårtilläven
bra Andreasen
att kontakta
tävlingsledaren
på e-post: race@polardistans.com eller per tele

Karina Andreasen +46 (0)73-063 8099.
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http://www.vastra.sphk.se

www.sphk.se/sodra

Ordförande

Ordförande

Irene Hansen, 0708-36 37 35
pichaq@hotmail.com

Gustaf Hammarkrantz, 070-769 31 84
gustaf.hammarkrantz@netatonce.net

Hapimagdraget. [Foto: Johan Erlandsson]

Ledamot/Vice ordf.

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

Vice ordförande

Sverker Björk, 0705-63 30 40
info@lanjas.se

Hapimagdraget

Sekreterare

Den 26-27 september gick den tredje upplagan av
Hapimagdraget av stapeln i de småländska skogarna. Denna gång större än någonsin!

Hanna Persson, 0761-01 96 11
persson.hanna@live.se

Kassör

Ida Björk, 0705-63 30 75
i_bjork@telia.com

Ledamot

Hanna Persson, 0761-01 96 11
persson.hanna@live.se

Ledamot/Tävlingskommittén
Lotta Johansson, 0730-73 59 99
lotta.d.johansson@gmail.com

Suppleant/Aktivitetskommittén

Markus Christensen, 0734-34 73 47
dionysos_03@hotmail.com

Suppleant/Utställningskommittén
Malin Granqvist, 0762-12 00 91
info@villiviimas.se

Ungdomsansvarig

Linda Lindquist, 0700-36 85 14
bandylinkan84@hotmail.com

Kassör (Utom Styrelsen)

Anna Palmblad
anna.palmblad@me.com

Ledamot/Sekreterare

Jonatan Mayer, 070-725 15 22
jonatan@mayer.se

Ledamot

Redan långt i förväg såg anmälningslistan ut att bli
den längsta vi har haft. Det slutade på knappt 100
anmälda. Vädret var bra för att vara så tidigt på säsongen med hyfsat låga temperaturer, frisk luft och
sol från en klarblå himmel. Hundarna var taggade
och förare likaså.
Förare och hundar kom från Ystad till Sundsvall
och tävlade i allt från Canicross till 4-spann. Det
tävlades både i A, B och C klass. Den största klassen var som vanligt 2-spann scooter.

Jose Perez, 070-939 74 43
jose.perez8207@gmail.com

Ledamot

Lizette Mayer
lizette@mayer.se

Suppleant

Hapimagdraget. [Foto: Johan Erlandsson]

Madeleine Abrahamsson, 070-966 51 36
madde.gbg@hotmail.com

Suppleant

Mats Jonson
fat-boy@live.se

Kontaktansvariga nya medlemmar
Marita Åhl, 072-538 32 00
Jose Perez, 070-939 74 43

På lördagskvällen var det mushers dinner på stugbyn Hapimag.

Utställningsansvarig

Tina Järkvist
tinajarkvist@outlook.com

Det blev en mycket trevlig helg med god tävlingsanda och trevlig gemenskap. Nu ser vi fram emot
vårens tävling och hoppas på bra uppslutning!
Ida Björk
Foto: Johan Erlandsson
Team Snowquest Nebraskas Magicstorm “Akela”.
[Foto: Ronja Ekholm]
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http://malardalen.sphk.se

[Foto: Camilla Nyström]

Ordförande

Petra Dalenklint, 070-273 75 42
petra.dalenklint@gmail.com

Några nedtonade ord till våra medlemmar.

Vice ordf.

Normalt sett brukar jag skriva lite om vad som har
hänt sedan senast eller vad som är på gång men detta nummer av Polarhunden kommer ha en annan
ton. En ton av eftertanke. En ton av att ta vara på
den tid vi har tillsammans. Både med våra hundar
och våra medmänniskor.

Lars Jämtsved, 073-626 92 84
larsjamtsved@gmail.com

Sekreterare

Jo-Anne Norén, 070-681 33 91
jo_anne_noren@hotmail.com

Höstträning. [Foto: Patricia Fürnkranz]

Kassör

Helene Werner, 070-412 06 83
helene.wrnr@gmail.com

I oktober nåddes polarhundsvärlden av det tragiska
beskedet att en av våra tagit det stora hundspannet och lämnat jordelivet. Vi som kände Kari-Mette
sörjer en vän, medmänniska och en eldsjäl som i
många år var en drivande kraft i Gävle Dala och
i rasklubben för grönlandshund. Kari-Mette var
duktig på att teckna och i gästboken på Koppången
finns många roliga bilder och berättelser från hennes penna. För tjugotalet år sedan tecknade hon
”Koppångenspelet” på baksidan av ett jättekorsord. Ett brädspel med olika anekdoter som hänt i
verkligheten och som kan hända när man kör hund.
Ett tidsdokument som inte kan ersättas. Tyvärr
finns det inte längre kvar i stugan. Jag tror inte att
personen som tog spelet läser detta, men OM du gör
det; lämna tillbaka det dit det hör hemma: Koppångenstugan.

Ledamot

Jeanette Engström, 073-533 81 60
nettis_87@hotmail.com

Suppleant

Anders Ryttinger, 076-813 68 00
aryttinger@gmail.com

Suppleant

Eliza Tiirikainen, 073-673 40 06
blatassens@gmail.com

Eldsjälar som Kari-Mette behövs i alla föreningar
och tyvärr är det nog så att det är alltför få av dem
och saknaden blir extra stor när en sådan varm människa som Kari-Mette vandrar vidare alltför tidigt.
Night Trail Knocks Me Of My Feet Nilak
[Foto: Ronja Ekholm]
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Styrelsen för Gävle Dala genom ordförande Malin
Sundin

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

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

Ledamöter

Jessica Cerny, Kungsberg

Krister Mattson, Ljusne
Michael Berglöf, Mockfjärd
Kim Cerny, Kungsberg
Peter Tigerstrand, Voxna

Aktivitetsplan Gävle
Dala
Fler aktiviteter är under
planering men inget klart
än. Håll koll på hemsida
och facebook!
December
Kart & kompasskurs på
Koppången. Orsa.
Mars
V10 Polardistans i Särna
Fäboddraget på Koppången. Orsa.
September
Utställning i Voxna.
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SPHK Gävle-Dala:s ungdomsläger år 2015
Helgen den 26-27:e september anordnade SPHK Gävle-Dala ett ungdomsläger i Rättvik. Vi hade förmånen att få låna Stiernhööksgymnasiets lokaler. Lägret var öppet för ungdomar med alla hundraser och
målet var att ungdomarna skulle få prova på flera olika hundsporter
som t ex barmarksdrag, agility, freestyle och lydnad.
Allt lyftes fram utifrån aktivering av hunden i vardagen och om hur det fungerar
i tävlingssammanhang. Vi pratade även
om hur man kan träna hunden fysiskt för
att klara belastningar. Camilla Juhlander
visade hur man kan träna sin hund på en
pilatesboll.
Det var tio ungdomar som deltog under
barmarksdraget och informationen om
fysisk träning. Tre av dessa hade polarhundar. Vi hade först teori för att sedan
åka ut i skogen där de fick prova på att
köra kick-bike. Monika Berglöf och Camilla Juhlander hade snitslat en bana på
ca 3 km. Det fanns även möjlighet att
prova på en kortare bana, vilket det var
några som började med.
Fem ungdomar deltog under hela lägret.
Efter en välförtjänt lunch fortsatte vi med
agility i Stiernhööksgymnasiets inomhushall. Monika Berglöf höll i passet och
hundarna fick prova på olika banor beroende på hur mycket de hade kört agility förut.
På söndag förmiddag fick vi lära oss om
freestyle av Erika Andersson, som arbetar på Stiernhööksgymnasiet. Hon hade
även en rundvandring i skolans område
för de som var intresserade. Efter lunch
hade Lena Lindberg ett pass i lydnadsträning och positiv inlärning.

12
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Vi avslutade lägret med att alla deltagare
fick sätta ihop en liten uppvisning där det
skulle ingå delar från agility, freestyle och
lydnad. Alla fick sedan ett litet pris för
sina prestationer.
Vi tackar DalaKraft som genom att sponsra detta läger möjliggjort att vi kunnat ge
ungdomarna en bredd av aktiviteter de
kan göra med sina hundar samt att vi har
gjort reklam för draghundssporten. Ett
stort tack även till Stiernhööksgymnasiet
som ställde upp med lokaler både för träning och för övernattning. Även ett stort
tack till Camilla Juhlander som hjälp till
med att se ut och snitsla en bana för barmarksdraget samt att delge sin kunskap i
drag och fysisk träning av hund.
Återkopplingen efter lägret var att deltagarna totalt var nöjda med lägret. Om
något skulle förändras så var det att de
önskade få prova på barmarksdrag även
på söndagen och komprimera ihop det
andra för att få tid till det.
Monika Berglöf och Lena Lindberg
Ungdomsansvariga SPHK Gävle-Dala

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Tur runt Nybygget hos Ljusvattutjärns Kennel.
Ledarparet: Ljusvattutjärns Nordiska Nanna & Vox Celesta’s
Hasta La Vista. [Foto: Ulf Sahlman]

Hej!
I Nedre Norra pågår just nu planeringen inför polarhundsmästerskapen och klubbmästerskapen som
kommer att gå av stapeln i Norråker den 6-7 februari 2016. Anmäl er nu till en superkul tävling
med massor av människor i nordligaste Jämtland.
Om du känner för att ställa upp som funktionär på
tävlingen så hör av dig till Rickard Harrysson eller
undertecknad i så fall.
Vi kommer också att hålla vårat årsmöte den helgen.
Till sist vill styrelsen önska er alla en riktigt god jul
och ett gott nytt år.
Alf

Alf Hallén, 070 - 216 75 88
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar
alfhallen@telia.com

Vice Ordf. / Kassör / Ledamot

Jan-Olof Högström, 070 - 561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
framakad@gmail.com

Sekreterare / Ledamot

Ann-Marie B Sahlberg, 070 - 572 01 51
Magdbyn 610, 841 96 Erikslund
amcbruce@gmail.com

Ledamot

Annica Andersson

Ledamot

Emma Månsson

1:e Suppleant

Emanuel Fagerberg, 070 - 828 30 74
Rådmansgatan 27, 832 62 Frösön
manne85@live.se

2:e Suppleant

Marie Israelsson, 070 - 191 63 79
Vigge 129, 860 13 Stöde
marie@marieisraelsson.se

Revisor

Nisse Uppström, 0643 - 220 41
Välje 425, 830 01 Hallen
nordviken@home.se

Revisor

Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

1:e Revisorsuppleant

Björn Ramström, 070 - 318 47 20

2:e Revisorsuppleant

Kristen Snyder, 070 - 231 28 45
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SPHK NEDRE NORRA
Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte
Lördag 6/2 kl 17.00 2016
I samband med SPHK NN’s Klubbmästerskap och Polarhundsmästerskapen
i Norråker Jämtland.
Lokal: Restaurang -Utposten, Norråker.
Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och på mötet.
Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftligt ha inkommit till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte hålls.
Skickas till sekreterare :
Ann-Marie Bruce Sahlberg, Magdbyn 610, 841 96 Erikslund.

Inbjudan till Beaver Trap Trail Medel- och långdistans 2016
Beaver Trap Trail i samarbete med SPHK/NN inbjuder till 2016 års tävlingar.
Vi har en tre dagar lång medeldistanstävling med övernattning i tält i ett naturreservat Saxvattnet och även långdistanstävlingen på 350 km mellan Norråker
och Saxnäs via Saxvattnet.
Registrering, veterinärbesiktning och invigning sker på onsdag 30/3.
Start sker på torsdag 31/3 och målgång lördagen 2/4. Det är då marknad i byn
och bankett på kvällen. Mer information om tävlingarna och anmälan hittar
du på www.beavertraptrail.se. Du hittar även information om boende, mat och
kartor där så du kan planera för en bra helg!
Varmt välkommen!

E-post: amcbruce@gmail.com
Frågor och funderingar innan mötet?
Kontakta Ordförande Alf Hallén tel. 070-216 75 88 alternativt
E-post alfhallen@telia.com
Varmt välkommen!

Inbjudan till Polarhundsmästerskap 2016
SPHK NN inbjuder till Polarhundsmästerkpa 6-7 februari 2016 i Norråker.
Tävlingen erbjuder förutom spänning, glädje och gemenskap även uppdaterade
SM-spår och meritering. Tävlingen är även KM för SPHK NN.
Registrering på fredag eftermiddag och invigning på kvällen. Lördag har SPHK
NN årsmöte och senare på kvällen är det Musher dinner.
Mer information kommer att publiceras på SPHK/NN webbplats.
Du hittar även information om boende, kartor m.m. på
www.beavertraptrail.se under Deltagarinformation.
Anmälan via draghundssportsförbundets webbplats. draghundssport.se
Tävlingarna sker enligt IFSS regelverk.
Varmt välkommen!
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www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

Boel Malmström
boelresor@hotmail.com

Kassör

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

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

Ledamot

Agneta Henriksson,
agge1971@hotmail.com
Ewa Lindbäck, 0923-600 95
bredablicken@hotmail.com

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

Suppleant

Anna-Karin Hansson

Suppleant

Katarina Palm Worrsjö

Valberedning
Vakant
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Sunshine Husky Izor & Ymer With Fugitive.
[Foto: Jonas Nilsson]

Helt lyrisk är jag just nu när jag sitter och skriver,
nyss hemkommen efter en helt otrolig träningsrunda med hundarna. -8 grader, månsken och stjärnklart och hundarna slet för allt de var värda i selarna. Då blir man så glad och det känns igen kul
mot för hur det kan kännas på slutet av barmarksträningen innan det börjar komma snö, när man är
less och omotiverad att fara ut i mörker, slask och
varmgrader.

först och främst ta det med rasklubbarna och sedan vidare med distrikt. Vi har under
flertalet år försökt med meriteringar i Övre Norra, förlagt på olika ställen i vårt stora
område, men hittills har vi inte haft de antal åkare/förare vi har trott och önskat. Där
av är det svårt att få detta att gå runt, framförallt behöver vi funktionärer, (är man
intresserad av detta så ta kontakt med styrelsen, behövs alltid) meriteringsdomare,
tävlingsansvarig, rasrepresentant från varje klubb som ska meriteras, spåransvarig,
skyltar, tidtagningssystem o.s.v. Detta gör att det är en väldigt stor apparatur och för
att vi ska kunna arrangera meritering i framtiden så behövs dessa, och så behöver vi
veta att det kommer folk. Sist i Kiruna hade vi två förare i Dp60 vilket gjorde att jag
(Sofia) som skulle vara tävlingsansvarig och ordna papper och tidtagning fick själv
köra för att de två andra skulle ha en möjlighet att meritera. Vi ville ge dem den
möjligheten när de hade sett så framemot detta. Ändå hade vi annonserat i god tid,
ringt personligt runt till medlemmar och gjort förfrågningar via Facebook. Så vad
framtiden har att utvisa det får vi se, vi hoppas att vi kan ha en meritering i framtiden
(inte i vinter) och att vi har många som vill hjälpa till och många som kommer och
kör hund. Ett tips är att ”glömma” bort att det är en meritering och köra för att det
är kul och att det är roligt att ibland få köra ihop med andra samt på andra spår än
vanligt. De flesta hundar liksom förare är mer tränade än vad vi tror så vikten i sig för
meritering är inte outhärdligt, sedan kan jag av personliga erfarenheter säga att det
är ingen som pekar eller viskar om andra spann utan alla hjälps åt och gör sitt bästa
för att det framförallt ska vara ett trevligt arrangemang mer än en ”tävling”. Så mitt
tips är att kom och prova, är man ny eller osäker ta kontakt med någon som ni vet
har kört en del, för tips och framförallt för stöttning.
Vi ses till vintern
Mvh Sofia Brännström Övre Norras distrikt.

Hur som helst så är det mycket som händer i Övre
Norra nu. Först och främst har vi när denna Polarhund kommit ut haft vårt inspirations/draghundsseminarium i Luleå. Sedan har vi tidtagningstävling
i Januari i Piteå för alla som vill köra hund och/eller öva inför meritering. Sedan har vi i februari vår
trevliga träff i Årrenjarka för Övre Norras medlemmar. Se separata annonser.
För övrigt vill vi för våra medlemmar i Övre Norra
berätta att det finns många meriteringar kommande
vinter att vara på, vill man så kan man flagga på vår
Facebook-sida om man ska åka på någon så kanske
man finner nya/gamla vänner som också ska åka,
man kanske inte alltid ryms i samma bil men man
kan hålla varandra sällskap ändå efter vägen, gör
resorna lite tryggare. Vi har fått en del förfrågningar
om meritering i Övre Norras distrikt och styrelsen
kan meddela att önskar man meritering ska man

Tidtagningstävling/träning
Vi kommer att anordna en tidsträning för både slädkörning och nordisk körning.
Distanserna kommer att vara ca. 8 km - 13,5 km.
Den kommer att vara i Piteå, närmare plats kommer meddelas lite senare, även
tider och annan info. Håll utkik på vår hemsida och på vår Facebook-sida.
Så boka in dagen och häng med oss. Bra träning inför säsongens tävlingar/meriteringar.

Polarhunden 5/2015
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SPHK Övre Norra bjuder in till draghundsträff i Årrenjarka
2016-03-04 – 2016-03-06
För tredje året arrangerar vi en medlemsträff i fjällmiljö.
Du som är medlem i SPHK Övre Norra blir bjuden på kostaden för
övernattningen. Vi bor i fullt utrustade stugor och det finns möjligheter för att
åka/köra korta sträckor och längre sträckor med våra hundar efter markerade
leder. Bindande anmälan.
Nytt för i år är att vi kommer att ha ett program för kvällen där det bl.a. blir
filmvisning från Grönland. Monica och Kent Hjelm kommer att delge oss
polarhundslivet från Grönland, turer med grönlandshundspann och livet på
Grönland.
Du som är intresserad av hundkörning i fjällmiljö med möjlighet att ta med
familjen ska ta kontakt med Helen Söderström för mer information.
Telefon 076 146 51 31
Mail: hedsvedjan@hotmail.com
Varmt välkomna!
/Helen

Kisak är redo. [Foto: Helen Söderström]
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Ut på tur aldrig sur

Kickbike-test

Ingredienser för en lyckad draghundsträff
Vi i Övre Norra har jobbat en hel del för att få trivsamma träffar där
deltagarantalet ökar och nu börjar det gå riktigt bra!

Ovan: En första genomgång av banorna
T.h.: Del av fikabordet

Så här kommer receptet från övre Norra:

• Erbjud hjälp på plats till nya medlemmar, kör tillsammans med nya deltagare.
• Sälj mat (hamburgare, korv eller annat
nyttigt) och erbjud kaffe.
• Beställ bra väder med kalla temperaturer.

• Annonsera i tid, nyttja facebook till att
annonsera och påminna om aktiviteten.
• Erbjud olika körsträckor till deltagarna, snitsla spåren så att det blir enkelt
att hitta runt slingorna.

Sen ska tilläggas att vi har mat och fika
stöttning av Elisabeth Lönnbergs mamma som bakar till oss vilket innebär att
vi har en kakbuffe´ som bräcker ett födelsedagsfika med hästlängder. Så efter
hundkörning och material prat så blir

Den senaste träffen var i Blåsmark, Piteå,
då kom det ett 30-tal personer där merparten ägnade sig åt hundkörning men
även de utan hund men med stort hundintresse kom för att delta på träffen.
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Lite logistik

det många påtårar runt elden. Hjälp med
stekning av hamburgare har vi också och
den mannen kan fjällvärlden fram och
baklänges vilket han gärna delar med sig
av.
Visst, detta är ett skoj men vårt eget recept….å det fungerar.
Helen Söderström
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Sista resan

Att hedra minnet av en unik (drag)hund
För några sedan avlivade jag en av de bästa hundar jag någonsin ägt.
En sådan där unik personlighet som aldrig kan ersättas. Han hade varit
pensionär sista åren och gick som han ville. Alltid lös och alltid med
mig. Han var en fantastisk uppfostrare till alla valpkullar och en självklar lekkamrat och förebild till alla hundar som vuxit upp här. Det finns
ingen annan som Rayban...
...och alla som träffade honom under
de 10 åren han levde här på gården fick
en relation till denna fina hund. Rayban blev allas favorit och än idag får jag
frågor om honom från gäster, kunder och
vänner. Jag kan fortfarande inte se bilder
på honom utan att ögonen tåras och det
tog lång tid innan jag överhuvudtaget
klarade att tänka på hans aska och vad
jag skulle göra utav den. Vad som skulle
kännas mest rätt och ärofyllt.
Rayban var med när jag begravde Mettemarit, kennelns stamtik och han var
verkligen en speciell hund. Han älskade
att apportera och bar nästan jämt med
sig ett äpple (ibland plockade han till och
med från grenen), men när jag lade ner en
blomma på graven så lade han sitt äpple
där bredvid blomman och så gick vi tillsammans därifrån. Han hedrade henne
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Den sista valpen Rayban fick äran att uppfostra var med på den sista färden. Hon
sprang lös bakom spannet i askdammet
efter sina släktingar och kanske tog hon
då över en del av deras själ. För hon kom
att bli en av de bästa…

De vilar idag i frid; Rayban 10 år. Luddewille 14 år. Haakon 12 år och Alex 9
år. I en omärkt grav men på en av jordens
vackraste platser.
Malin Sundin
Kennel Ylajärvi

Turer runt Nybygget hos Ljusvattutjärns Kennel Ledarparet: Ljusvattutjärns Nordiska Nanna & Vox
Celesta’s Hasta La Vista. [Foto: U.Sahlman]

på det bästa sätt han visste. Så hur skulle
jag bäst hedra hans minne när det något
år senare efter en tids sjukdom blev hans
tur att vandra vidare?
Svaret kom fyra månader efter hans död.
En fantastisk vårvinter och många timmar på släden med energiladdning och
ren njutning på skaren bakom hundspannet. Jag kände i hela kroppen att det inte
fanns en mer ärofylld begravning än att
få följa med spannet på en sista tur. En
sista resa helt enkelt. Ett sista uppdrag
tillsammans med spannet.
Jag lade Raybans urna och askan från tre
andra trotjänare i en ryggsäck som spändes fast på släden. Efter ett par kilometer
stannade jag och tog fram urnorna. Skruvade av locken och körde vidare. I strålande sol, perfekt vårvinterväder och till
ljudet av hundarnas flämtanden, slädens
gnissel över snön och till melodin Koppången fick de sin sista vila på Koppångens myrar. Den sista askan hällde jag ut
under en vacker och förmodligen väldigt
gammal vridtall. Varje gång jag passerar
den tallen tänker jag en stund på de hundar som färdats där förbi och hur deras
ättlingar nu själva finner samma stigar
som de en gång spårade upp.

DRAGHUNDCENTER
- FÖR ETT AKTIVT LIV MED HUND

STORT SORTIMENT AV DRAGUTRUSTNING OCH HUNDTILLBEHÖR.
EGEN TILLVERKNING AV LINOR OCH VAJERPRODUKTER.
http://draghundcenter.se/webshop/

Medlemmar i SPHK får 10% på utvalda produkter i shopen om koden
SPHK10 lämnas i kassan
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Polardistans 2015 – två mil längre
Före- under- efter med Andreas Knudsen
På förarmötet i skolan kvällen innan start meddelar tävlingsledaren,
Karina , att 160-slingan råkat bli två mil längre. Ingen säger något men
jag tänker att just de två milen kan bli väääldigt lååånga!
Kommer ihåg vilket tungt kladdföre vi
hade efter sista checkpointen året innan.
Sitter bredvid Håkan och vi kikar på kartan. Jaha ja, upp på kalfjället två gånger
med inte så oansenliga stigningar och
höjdskillnader. Just dessa två passager
kommer att visa sig bli det bästa och det
värsta under loppet för mig. Huruvida
mina två samojedtikar tycker som jag är
svårt att sia om, det jag vet är att min respekt och vördnad för vad dessa hundar
kan prestera inte kan förklaras med ord.
Två månader innan är det som vanligt
bara is på skogsvägarna där vi bor och
tränar till vardags. Under högsäsong brukar vi avverka fem till åtta mil i veckan
med kickbiken på Ingarö men nu, även
med dubbdäck, är det läskigt att köra.
Vet att vi måste hålla ångan uppe och
det finns ju inga ursäkter, eller? Hm,
just denna kväll tänker jag att vi inte
ska köra den där slingan där det brukar
rinna ner vatten från bergväggen men
jag är en dålig förare och låter hundarna
bestämma. Lätt pudersnö ovanpå och jag
inbillar mig att det nog ska gå vägen. En
tiondels sekund senare i den svåra nerförsbacken ligger jag bara där och har
ramlat på vänster axel. Skit, skit, skit!!
Tänker att nu är det kört. Trots allt, jag
kan röra på fingrar, underarmen likaså
och huvudet har på något oförklarligt
sätt inte tjongat ner i isen. Hjälm? Icke.
Hundarna tittar så där förebrående på
mig som de brukar när jag ramlat. Vad
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fan, kom igen nu gubbe så kör vi! Det
visar sig bli en kamp mot tiden att få
axeln i brukbart skick till PD.
Efter förarmötet, kvällen innan start, letar jag efter Gösta. Han skulle ju komma
med min nya slädsäck. Dragkedjan på
min gamla har gett upp och uppe vid
Grövelsjön veckan innan blev jag varse
hur korkat det är att använda en säck
som inte går att stänga. Snö i slädsäcken
är ju en sak men tänk om det regnar?
Nej, jag måste hitta Gösta. Han har
smitit visar det sig. Orkade inte lyssna på
dansk-engelskan säger han när jag ringer.
Ska till Inge och Britt-Marie för att fixa
lite saker. Vi ses ju vid start säger gubben.
Det tar ju bara ett par minuter att sätta
dit den. Va? Jag vill ha min nya slädsäck
nu men får ge mig. Känns inte bra.
Bor hos familjen Jakoby tre mil från
Särna. De har gått och lagt sig förstås.
Även deras samojeder är tysta. De har en
underbar liten Ellinor som är 18 månader gammal. Säkert trötta. Tidigare på
kvällen fick jag en fantastisk god kyckling med pommes till middag. Samuel är
uppenbart duktig på att tillaga mat. Det
är klart, han jagar ju. Plockar bort den
gamla säcken och ställer släden på biltaket. God natt!
Efter frukost och en sista genomgång av
grejerna sätter jag mig i bilen och kör ut
på 311´an mot Särna. Nu gäller det bara

Malva & Bianca med utsikt över tempeldalen i Sylmassivet.
[Foto: Andreas Knudsen]

att hitta Gösta vid startområdet. Hör ett
litet ljud bak bilen, inget att ta notis av
tror jag. Efter en kilometer får jag en obehagskänsla och kikar upp genom frontrutan. Skit och piss!! Ingen mittstång, ingen
släde. Jag har glömt att spänna fast den på
takräcket. Idiot!! Får en bild av att min
kära polarissläde har blivit pinnved efter
att timmerbilarna massakrerat det fina
bygget. Efter ytterligare en kilometer går
det att vända. Kör tillbaka i vansinnesfart på isiga vägar och vad får jag se på
snövallen? Min släde står så fint och väntar och det visar sig att den till och med
är oskadd. Lokala snöskottaren har ställt
den där säger han. Inge (han heter så får
jag veta) tycker att den står bättre där än
på vägen säger han. Tror fan det! Nu kan
det bara gå väl tänker jag, för nu är det
någon där uppe som vakar över mig.
Vid startområdet hittar jag så småningom Gösta och får en behaglig känsla
när den nya fina säcken sitter på plats.
Han hade rätt, det gick faktiskt fort. Alla
grejer på plats hoppas jag. Kollar en gång
till i bilen och det är tomt. Har bestämt
mig för att starta tidigt och jag tror att
det bara var Lennart med sina grönlandshundar som hann starta före mig. Malva
och Bianca kör i vansinnesfart, känner
nog store, starka Bores doft framför
sig. Känns lite för fort men jag vill inte
bromsa deras iver. Jag ser aldrig Lennart
mer under loppet vilket i och för sig inte
skulle vara onaturligt då han har snabba,
starka hundar men det visar sig senare att
han har brutit på grund av sin onda axel.
Efter ett par mil tar vi en dryckespaus
och inser att det medhavda vattnet snart
är slut. Vad gör det när mitt fina bensinkök är med tänker jag. Vid nästa paus
innan stigningen upp på kalfjället får jag
inte igång brännaren. Lite strulig var den
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uppe på Långfjellet veckan innan men jag
har ju iallafall bytt bränsle. Jaha, äta snö
fram till checkpointen alltså. Det får bära
eller brista. Flera andra som kör nordisk
har också tagit sig en paus där bakom
mig. De undrande nog om detta var väl
planerad taktik när jag plötsligt packade ihop och drog iväg. Får en fantastisk
kväll på kalfjället. Månen lyser och jag
behöver inte ens använda pannlampan de
första timmarna på natten. Det är vindstilla och färden över fjället är fullständigt magisk, denna gång…
Vid checkpointen efter åtta mils färd inser jag att jag är tämligen slut. Känner
inte igen killen som möter mig men det
visar sig senare vara Jimmy som jobbat
så hårt med spåren. Han berättade efteråt att jag såg mer död än levande ut.
Hade för lite kläder på mig och vansinnigt törstig var jag. Planen var att jag
denna gång inte skulle stanna och vila
på själva checkpointen utan bara ge hundarna och mig själv lite mat och dryck
men vaknar tre timmar senare. Somnade
visst. Det är fortfarande mörkt och pannlampan behövs. Nästan halvvägs är vi i
alla fall och jag har fyllt på flaskor med
vatten. Det blir en varm morgon och dag.
Malva äter ju nästan aldrig snö och har
fått mycket päls efter kastreringen. Jag är
orolig för att hon ska gå varm. Nu går
det plågsamt långsamt. Många korta
pauser blir det.
När vi kommer närmare kalfjället ser jag
en grå strimma i horisonten och känner
lite vind på hjässan. Tänker att det där
kan bli otrevligt. Riktigt, molnen kommer snabbt mot oss och vid foten av fjället piskar vind och snö nerför sluttningen.
Ser ett sex- eller åttaspann sibbar framför
som vägrar ta sig uppåt. Jämsides säger

jag åt föraren att haka på. Kollar bakåt
och ser att de försöker. Kollar en gång till
och de har parkerat. Blir lite stolt över
mina två tikar som bara trippade uppför.
Väl uppe på platån ökar vindstyrkan
och det är definitivt styv kuling. Det är
knappt att jag kan ta mig framåt och det
går i snigelfart. Efter uppskattningsvis
ett par kilometer ser jag absolut ingenting. Vågar inte fortsätta då jag inte ens
ser krysset bak mig som borde vara ca.
tio meter ifrån. Ankaret i snön och hundarna slocknar omedelbart innan jag ens
hunnit sätta mig i vindsäcken. Nu är jag
sjukt hungrig och inga bars kvar. Måste
kolla om jag kan få fart på brännaren.
Tänk, jag lyckades få lite tryck i flaskan
och åt snabbt upp en halvljummen portion norsk turmat. Så gott, så underbart
skönt att få något rejält i magen! Kommer inte ihåg att jag la mig ner i min
nyköpta järven vindsäck men vaknar av
att sex sibbar plötsligt är fullständigt på
och över oss. Det är en italienare som
bokstavligen talat snubblat över oss. Tur
att mina två tikar är vänligsinnade, inget
handgemäng. Vinden har avtagit och endast ett lätt snöfall. Bra att vi blev väckta
och vi är startklara på ett par minuter.
Inser nu att vi var femtio meter från
sluttningen ner mot skogen. Lite retsamt
men rätt beslut trots allt. Ser att det italienska ekipaget tar fel väg och de kommer aldrig ikapp. Nere i björkskogen har
min norska landsmaninna haft läger med
sina sibbar. Hon är pratsugen men inte
jag. Nu är det fullt ös och uppskattningsvis ca. fyra mil kvar till Särna.
Galet fina spår de sista milen blir en stor
kontrast till strapatsen uppe på platån.
Kommer fram till Särna vid fem på morgonen där Karina samt tävlingsdomaren Freddie tar emot oss. Endorfinstinn

avböjer jag Karinas erbjudande om hjälp
med hundar. Njuter av stunden och kramar länge om hundarna.
Senare på dagen blir det mingel och
lunch utanför sekretariatet där vi äter
det där konstiga som påminner om fläskpannkaka. Just det, kolbulle heter det.
Hur som helst väldigt gott denna dag och
inte minst väldigt gemytligt. Efter detta
en obligatorisk bastu. Sedan går vi in
och taggar upp oss med grönlandskaffe
(riktigt starka grejer det!) innan kvällens
bankett och prisutdelning. Blev mycket
rörd och stolt över ett ”best dog care
award”. Italienarna är vänliga, högljudda och skapar en god feststämning. Det
rullar en film som en drönare tagit över
start/målområdet. Kul!
När jag nu sitter och skriver om PD 2015
så slår det mig att polardistans torde vara
det optimala sättet att testa våra polarhundar. Varierad terräng, väder och underlag. Polarhundar från stora delar av
Europa. Ingen ställer upp med otränade
hundar. Kan det bli bättre? Med de nya
föreslagna meriteringsreglerna ökar också möjligheten att få tillgodogöra sig PD
som meritering då flera raser kan ingå i
meriteringsunderlaget. En riktig och viktig förändring anser jag.
Jag vet att det inte blir något deltagande
för oss 2016. Malva har fått ett nytt skov
av sin fästingsjukdom och mår verkligen
dåligt. Bianca ska förhoppningsvis få en
valpkull till jul vilket blir en annan ny,
spännande resa för oss. Var så säkra, via
den nya polardistanshemsidan kommer
jag att följa er som ska delta. Glöm nu
inte att miljöträna, kolla att bensinköket
funkar och varmt lycka till!
Andreas
Polarhunden 5/2015
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Missar man minns
Text: Linda Almquist

Vi drar oss tillbaka till början av året 2006. Vi hade då 6 hundar som vi körde med.
Vi hade också vår nya Danler släde som vi köpte säsongen före detta. Så blev det snö
nere hos oss och självklart ville vi köra släde då. Vi hittade oss till en mindre väg som
inte plogades så ofta och den vägen är dessutom bommad så man inte kan komma
fram där med bil om man inte har nyckel till bommarna förstås.
Jag stack iväg med hundarna och de sprang på fint. Vi passerade flera avstickare på
vägen och hundarna lyssnade fint och sprang dit jag ville. Men så dyker ytterligare
en vänstersväng upp och av någon anledning tycker hundarna att denna verkar så
spännande så när vi nästan har passerat kurvan så svänger hundarna. Jag hinner inte
riktigt med utan släden går upp på en av snövallarna som är vid kurvan och vänder
sig helt om. Jag tappar taget och hundarna försvinner framför mig. Jag springer så
långt jag orkar efter dem och snart delar sig vägen och jag får börja gissa åt vilket
håll de har stuckit.
Jag ringer givetvis till Fredrik som är vid bilen, men eftersom det är låsta bommar får
han åka stora omvägar för att ta sig fram. När jag springer vidare kommer det helt
plötsligt en bil och innan jag hinner fråga något har han redan frågat om jag letar efter hundar och bett mig hoppa in i bilen. Han säger att han såg dem vid bommen och
att släden hade fastnat vid bommen ett tag. Men de slet till så böjde sig släden under
och senast han såg dem var de på den asfalterade bilvägen där folk kör åtminstone
90 km/h.

Hundarna står fint hos henne under tiden vi pratar lite och jag ringer givetvis sedan
snabbt till Fredrik också som skall hämta upp oss där. Jag försöker leda ner hundarna
från asfalten till en sidoväg i närheten, men så fort jag tar över dem vill de bara springa så det slutar med att jag åker på släden direkt på asfalten ner till sidovägen.
Till slut kom Fredrik och vi kunde lasta in hundarna, åka och hämta ankaret och åka
hem.
Väl hemma kunde vi pusta ut då alla hundarna verkade ha klarat sig riktigt bra. Det
enda vi hittade efteråt var att ankarlinan var av och att vadderingen på styrbågen var
trasig. Ganska milt efter en tur på ca. 1 mil på asfaltsväg med bilar som körde minst
90 km/h och 6 hundar i full fart där. Tackar mina ledarhundar som antagligen gick
fint på kanten som gjorde att inget värre hände.
Väl hemma och att allt lagt sig så inser jag att jag borde tagit hennes namn och telefonnummer så vi kunde gett henne något som tack för detta. Men jag satte in dagens
ros till mannen som hjälpte mig att leta med sin bil samt till kvinnan som stoppade
hundarna på vägen i tidningen som tack för hjälpen. Den dagen Dagens ros satt i
tidningen undrade alla på jobbet om jag hade tappat hundar i helgen, alla förstod att
det var mina…. Men många hade i alla fall läst dagens ros och det var ju bra. Hoppas
även mannen och kvinnan gjorde det, men det är inget jag vet ens idag.
Så här nästan 10 år senare kan man skratta åt det och minns fortfarande kvinnans
kommentar om att ingen satt i slädsäcken. Men likväl glad över att inget mer hände.
Tre av de hundarna finns fortfarande med oss och vi är glada att inget mer hände.

När vi åkt en liten bit ser jag ankaret ligga rakt upp i gatan men jag ber honom strunta i det och fortsätta leta efter hundarna. Vi åker en bit till så säger han i bilen att vi
borde ta en sidoväg då han inte tror de är kvar på den stora vägen. Men jag väljer av
någon anledning att svara att vi skall köra en bit till uppför den backe som kommer
här framme och vända ovan den om vi inte ser dem då. Så blir det och till min glädje
står en bil parkerad i backen och där står mina hundar bredvid. Så lycklig man kan
bli med tanke på hur många bilar vi har mött i full fart redan.
Jag hoppar snabbt ur bilen och kvinnan som står med hundarna har mobiltelefonen i
handen och säger är det era hundar? Jag svarar att de är mina och att han bara hjälpt
mig att leta. OK säger hon då behöver jag inte prata med polisen då säger hon och
lägger på telefonen. Jag tackar henne så otroligt mycket för hjälpen och hon säger
att hon hade tittat i den där påsen och pekar på slädsäcken men det var ingen där!!
Jag försöker hålla mig för skratt lite av de roliga orden samtidigt som jag tackar
henne för fullt och tänker vad modigt gjort att stoppa ett springande hundspann
på vägen när man inte hade en aning om vad detta handlade om. Är ju bara djupt
tacksam över att hundarna mår bra.
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verdraget i Sulviken, Åre. Glaver som betyder ”glad” på Jämtländska sätter tonen
för denna lättsamma träff där du kan ställa upp som motionär eller i meritering. På
kvällen har vi knytkalas och prisbordet bidrar vi alla till, vilket brukar ge mångfald
och variation. En härlig träff helt enkelt!
Så fortsätt träningen av era hundar inför allt roligt vi ska göra tillsammans, så ses vi
i vinter!
Sandra Tellström, sekreterare för SPHK´s rasklubb för alaskan malamute

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49
Skogvaktarvägen 15, 830 05 Järpen
michelle@hundsteg.se
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Vintern är här!
Som vi har längtat! Efter en segdragen och varm
höst så blir det äntligen kyligare. Vår högsäsong
närmar sig och med det massvis av roliga aktiviteter. I skrivande stund har jag precis sammanställt
programmet till ”Malamuteveckan 2016”, det blir
en perfekt blandning av kravlös samvaro, hundkörning, föreläsningar och gemenskap. Många har redan velat förboka sin plats på ”veckan” så jag misstänker att det 24 platserna som finns snabbt blir
bokade. ROLIGT!
Malamutespecialen gick av stapeln sista helgen i
oktober med rekordmånga deltagande på utställningen, 86 hundar anmälda! Vår amerikanska domare Shilon Bedford tyckte vi höll bra kvalité på
våra hundar, så uppfödare, ni bör sträcka på er, bra
jobbat! Läs gärna mer om vår special i den artikel
med tillhörande bilder som finns med i detta nummer av polarhunden.
Rasklubben kommer under säsongen att ordna tre
träffar, först ut är Snöträffen som har fått en ny
plats, vi kommer att vara i snösäkra Koppången
där du kan vara med och köra i motionsklass eller
meritera på DP10 eller DP60. Malamuteveckan är
vecka 6 och jag rekommenderar er varmt att kika
på inbjudan till den som finns i detta nummer av
Polarhunden. Mot slutet av säsongen blir det Gla-

Du malamuteägare !
Är du mån om att Din hund ska vara frisk och fri från ärftliga sjukdomar?
Vill Du som enskild malamuteägare ta Ditt ansvar och göra det Du Kan ?
Bra, låt då röntga höftleder, armbågar och ögonlysa Din/Dina hundar, helst också testa för polyneuropathi, PN, även om du inte skall avla på hunden. Rasens
framtid är beroende av att vi hjälps åt med detta !!
Lämplig ålder kan vara mellan 18-24 månader ungefär. Detta riktar sig till dig
som enskild medlem och hundägare, självklart har ALLA uppfödare skyldighet
att göra de hälsotester som nämns ovan !
Tack för att just Du vill bidra till rasens framtid i Sverige!
Avelsrådet för alaskan malamute/gm Göran Dernebo

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute kallar till årsmöte 2016
Tid: Fredag 12 februari klockan 19.00 – 21.30
Plats: Grövelsjögården. www.grovelsjogarden.se
Årsmötet äger rum i samband med Malamuteveckan.
Motioner ska vara styrelsens sekreterare till handa senast 15 januari 2016.
Dagordning enligt stadgar och utkommer senast 2 veckor innan mötet.
Sekreterare: Sandra Tellström, Sulviken 310, 830 05 Järpen.
sandra@hundsteg.se
Varmt välkommen!
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Inbjudan till Malamuteveckan 2016

Varmt välkommen till Grövelsjön vecka 6 (6-13 februari)
Malamuteveckan hålls på Grövelsjö-gården, perfekt beläggen precis vid fjällets fot
har vi vacker utsikt över de norska fjällen. Gården ligger strax under trädgränsen
på 782 m.ö.h. Naturen finns alldeles invid knutarna och det omgivande området
är sparsamt exploaterat. Här har vi tillgång till milsvidder av hundkörnings
möjligheter. Vi bor tillsammans i deras vandringshem som vi har hyrt helt för oss
själva, där bor man i två eller fyrbäddsrum. I priset ingår fem middagar (söndagtorsdag, lördag och fredag ordnar man med mat själv) samt frukost (söndaglördag), alla föreläsningar, kvällsfika, barnaktiviteter, gemensamma turer och allt
annat smått och gott under veckan. Allt detta till ett smått fantastiskt pris.
2800 kr/person (2400kr/barn)
alternativt
Tvåbäddsstuga 8000 kr/två personer (Finns en stuga att hyra, hundtillåten)
Det är enbart 24 bäddar tillgängligt och efterfrågan har redan varit stor, så vi
rekommenderar att ni bokar er plats tidigt! Det är först till kvarn som gäller.
Bokningen först giltig vid inbetalning av anmälningsavgift (800 kr/person) och
då även bindande. Slutbetalning 2000 kr/person senast 28 december. Finns några
få hundtillåtna rum, först till kvarn.
ANMÄLAN
Anmälan sker till Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se. Det är först till kvar
gällande platserna och sista anmälningsdagen är 22 december. Du betalar en
anmälningsavgift på 800 kr senast fem dagar efter anmälan, resterande 2000 kr
betalas senast 28 december. Din anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till någon annan.
HUNDKÖRNING OCH DRAGPROV
Under hela veckan så erbjuds hundkörning på skoterspår i vacker natur. Vi ordnar med gemensamma turer för nybörjaren likväl den erfarna. Vi äter lunch på
fjället, njuter av hundar i sitt rätta element tillsammans med gamla bekanta och nya
vänner.
”Dragprov 10” anordnas fredag den 12 februari.
Startavgift 250 kr. Anmälan senast 31 januari, efteranmälan mot en extra kostnad
på 50 kr. Motionsklass: 150 kr
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FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER
Lördagskväll - Kickoff
Samkväll och gemenskap. Frågesport om hundkörning, alaskan malamutes och
rasklubben! Information om kommande veckas program. Presentation av varandra. Förväntningar och önskemål. Dricka gott, äta gott, umgås!
Söndag
Förmiddag – Utrustning
Gemensamt titta på olika sorters utrustning. Vad behöver man och till vad? Slädar, pulkor, ankare etc.
Kväll – Knyt stuga
Hur knyter man egna linor? Vilka knopar är bra att kunna och vart ska man
använda dem?
Måndagskväll – Berikning i hundgårdar och stereotypiskt beteende
Information om vad berikning är, alla dess förgreningar och områden. Hur ett
beteendebehov fungerar och hur det hänger ihop med stereotyper och önskade
beteenden. Vad är en motivationsklocka? Tips, tankar och idéer på hur man kan
berika sina hundar i hundgård, berikning av rörelser, utfodring, social samvaro
etc. Gemensamt idéutbyte och inspiration! Dela erfarenheter och tankar. Workshop. Föreläsare/ledare av workshop: Sandra Tellström & Michelle Ohlsson,
beteende-vetare.
Onsdagskväll – Akutsjukvård för slädhunden
Roxanne Munoz Rytting utbildad djursjukvårdare. Arbetat på akutmottagning
på flertalet stora djursjukhus. Föreläsningen kommer att handla om, att kunna
förebygga och åtgärda skador och sjukdomstillstånd hos hund, men framför allt
kunskap för att kunna rädda en hunds liv om olyckan skulle vara framme. Föreläsningen kommer att ha inriktning mot vanliga situationer, problem kring draghundar och dess leverne samt träning.
Torsdagskväll – Hundkörning i Kanada och Alaska
Tina Langåssve som har kört slädhundar två säsonger i Kanada och Alaska kommer att berätta om sin tid där och visa bilder. En intressant reseskildring om
hundkörning och allt från tävlingar, avel, kost och träning.
Fredagskväll – Årsmöte
SPHK´s rasklubb för alaskan malamute har årsmöte 19.00-21.30
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Inbjudan till Snöträffen 9-10 januari

BARNAKTIVTETER
Bakkväll
Skattjakt!
Lära sig köra hundsläde
Läxstudio (med lärare)

Varmt välkommen till Koppången i norra dalarna på draghundsträff och meritering i SPHK´s rasklubb för alaskan malamutes regi.

MIDDAGAR
Middag ingår i priset och klubben ordnar med inköp och planering. En av
kvällarna får du donera lite tid och hjälpa till att laga maten. Ett bra tillfälle att
lära känna nya bekantskaper! Allt du behöver göra är att dyka upp i köket på
angiven tid, råvaror, recept med mera kommer finnas till hands!
Är du vegetarian eller har några allergier, vänligen meddela oss det i samband
med din anmälan.
Detta kommer bli hur bra som helst och vi ser mycket framemot att dela den här
veckan med våra medlemmar!
Varmt välkomna önskar SPHK`S rasklubb för alaskan malamute!

Nanok

Sommarens sista tävling för alaskan malamuten Nanok slutade med en 3:e-placering av 24 startande i Agilityklass 1.
Känns som ett bra avslut på en tävlingskarriär
eftersom han snart fyller 10 år.
Under alla år vi har tävlat i bl.a. lydnad har vi
uppnått LP1 och RLD N. Godkänt anlagsprov
i viltspår, Godkänt Polarhundsprov 60x2 samt
genomförd MH med känd mentalstatus.

HUNDKÖRNING OCH DRAGPROV
• Dragprov 10. Hundar som kan meritera är alaskan malamute, samojed,
grönlandshund
9 januari samt 10 januari (startavgift 200kr/ spann)
Dragprov 60. Hundar som kan meritera är alaskan malamute
Heat ett 9 januari, heat två 10 januari (startavgift 450 kr/ spann)
• Motionsklass. Alla hundar är varmt välkomna, dock behöver de vara över
12 månader gamla
10 km, start 9 januari (startavgift 150 kr)
10 km, start 10 januari (startavgift 150 kr)
30km, start 9 januari (startavgift 200 kr)
30km, start 10 januari (startavgift 200 kr)
Sekretariatet för registrering är öppen 8 januari 21.00-22.00 på Noppikoski
Camp (se nedan)
BOENDE
Boende rekommenderar vi hos Noppikoski Camp som ligger 15 km ifrån Koppången. Där finns allt från stugor till rum att boka i olika standard och pris.
Här kommer den gemensamma middagen att vara samt sekretariatet. Vi rekommenderar att ni är ute i god tid med er bokning.
Hemsida: http://noppikoski.com/boende/ Bokning: 0250- 830 00 alt. info@
noppikoski.com
GEMENSAM MIDDAG LÖRDAG KVÄLL
Under lördagskvällen kommer vi erbjuda gemensam middag (150 kr/person) för
dem som önskar att delta. Detta behöver du föranmäla dig till. Mer information om plats, tid, meny, kommer skickas ut i PM ca. 7 dagar innan träffen.
ANMÄLAN
Anmälan sker till Therese Lindman på mailadress: lindmantess@gmail.com alternativt 076-938 87 39 senast 27 december. Efteranmälan till 4 januari mot en
extra kostnad på 100 kr. Ange följande information i din anmälan:
• Vilken klass du vill delta i, om du kör släde eller pulka samt antal hundar du
planerar köra
• Vilken ras du har
• Om du önskar att meritera, vilket dragprov du vill göra
• Om du vill delta på gemensam middag under lördagskvällen (till självkostnadspris)
Varmt välkomna önskar SPHK`S rasklubb för alaskan malamute!
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Malamutespecialen 2015
Ett STORT tack till alla som var med och gjorde årets special toppen!
Helgen kantades av en positiv stämning, mycket skratt och gemenskap.
Det var fantastiskt att se allt engagemang
för både rasen och klubben. Hjälpande
händer från medlemmar på plats gjorde
det lättare för styrelsen att genomföra
arrangemanget och skapade ett perfekt
teamwork!
Specialens startskott var klubbmästerskapet i barmark på fredagen där Sofia
senare stod som vinnare! Det följdes av
det lättsamma “Haloweendraget” där
kreativiteten stod i topp! Helt underbart
att se alla utklädnader. Mårten med sina
två barn och hunden Nallo blev vinnare.
Både fredag och lördag var det gemensam middag med stort deltagarantal och
högt i tak. Under lördagen gick utställningen av stapeln med rekordantalet 86
deltagande hundar, nytt för i år var klas-
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serna BIS supream, supream sweapstake
samt par och syskonklass.
Både utställningen och barmarksracet
fick mycket publik och vi har fått göra
bra “reklam” för vår fantastiska ras.
Många nyfikna har undrat om den och
frågat sunda frågor.
Det har skrattats, tävlats, skojats, ätits
god mat, delats erfarenheter, skapats
nya vänner, träffat gamla bekanta, grillats korv och bastats, druckits glögg och
lyssnats på intressant föreläsning. Det
har visats upp många exemplariska malamuter och lovande unghundar. Vi har
haft ett otroligt givande och produktivt
medlemsmöte. Det har varit precis sådär
bra som en special ska vara - tack igen
alla ni som kom och bidrog till det.

Vi har haft ett stort antal sponsorer som
har sponsrat generöst med både vackra
och praktiska ting, det tackar vi allra ödmjukast för!
Sandra Tellström, Sekreterare för
SPHK´s rasklubb för alaskan malamute
Polarhunden 5/2015
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På lördagskvällen blev det kolbulle över
öppen eld. Med finaste rökta fläsket och
smeten tillredd av vår egen gourmékock
Michelle, så blev det ruggigt gott och allt
kantades av trevlig gemenskap och samtal kring elden.

BJÖRNRUNDAN 2015
19 startande spann stod redo i lördags 10.00 för en dag tillsammans i
skogen. Temperaturen var perfekta 7 plusgrader och mulet. Det var en
fantastisk spridning på spannen, allt från 1-spann till 18-spann.
Några sprang, andra cyklade, de fanns kickebikes, fyrhjulingar och trollcarts på plats.
Givetvis var det majoritet på malamuter men både grönlandshundar, siberian huskys,
vorstrar, flatcoated retriever och curly coated fanns också med i uppställningen.
Distansen var 37 km och det fanns tre
checkpoints, på den första var det korvgrillning, på den andra var det bulle,
kaka och kaffe och på den sista frukt.
Trots att flera var tveksamma till om de
skulle ta sig runt hela 37 km så var de
bara två spann som valde att köra en lite
kortare distans.
Stämningen var otroligt positiv och både
hundar och förare var glada och engagerade!
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De flesta bodde i vildmarks byn från
fredag till lördag. En mysig by med fyrbäddstugor och en samlingsstuga där det
intogs frukost och pratades intill småtimmarna. Man startade ut direkt från stugbyn och körde hela vägen fram till sin
stuga vid målgången på eftermiddagen.
Perfekt!
Detta var hur roligt som helst och styrelsen är supernöjda med arrangemanget
och ser fram emot att göra om det nästa
år. Tack till alla ni som var med och gjorde helgen fantastisk!
(Vi kommer att skicka ut ett litet utvärderings formulär via e-post till er, så vi vet
hur vi ska göra Björnrundan ännu bättre
nästa år!)
Ni som missade, oroa er inte, det kommer en ny chans nästa år :)
/Styrelsen för SPHK´s rasklubb för alaskan malamute genom Sandra Tellström,
sekreterare

Nomineringar för alaskan malamute 2015
http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5

I sedvanlig tradition ska vi förstås utse och tillkännage årets rookie, årets malamute och årets välgärning under årsmötet i Grövelsjön. Så det är dags att skicka
in dina nomineringar!
Årets Rookie
En relativt ny medlem som utmärkt sig i klubben i prestation eller engagemang.
Årets Malamute
En individ som varit ett gott föredöme för rasen och som visat sig i utställning
eller prov.
Årets Välgärning
En insats från en eller flera av våra medlemmar som haft betydelse för klubben
eller rasen.
Nomineringarna skickas senast 25/1 till sekreterare:
Sandra Tellström, Sulviken 310, 830 05 Järpen. sandra@hundsteg.se
”Malamutemusher” –T-shirt 180kr + 20kr frakt

Storlekar: Small, Medium, Large

Så här beställer du:
Sänd ett mail till sandra@hundsteg.se
med din beställning. Ange vad
du vill köpa, eventuell storlek
samt adress.
Sätt in betalningen på klubbens plusgiro: 69 79 25-6.
Dina varor postas till dig så snart
betalningen inkommit till klubben!

”Malamutemusher” –Mössa 150kr + 20kr frakt
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Zurr på fjälls.

Hej på er
Hösten har kommit och med den också träningen
inför vintern och dess äventyr, till lycka inte minst
för våra älskade polarhundar. Många av er är nog i
full gång med träningen inför vinterns meriteringar
och tävlingar. I detta nummer av Polarhunden hittar ni också den sammanställda listan med meriteringstillfällen för samojed och inbjudan till vår årliga vinterträff i Furudal. Vi hoppas att få träffa så
många av er som möjligt i vinter.
HD-Index är ju en av de större förändringarna för
samojedhunden inför framtiden. Det innebär ett nytt
verktyg för uppfödare och hanhundsägare att använda sig av i avelsplaneringen. I skrivande stund så är
jag och Margareta Kohrtz i startgroparna för att till
helgen deltaga på en endagskonferens anordnad av
kennelklubben för att ta del av ytterligare information kring detta, vilket vi sedan hoppas kunna prata
mer om vid uppfödarmötet i Furudal. Ta gärna del
av den info som finns hos SKK och på deras hemsida
om index. I detta nummer av polarhunden hittar ni
också en kortare artikel skriven av SKK-genetiker
om vad HD-Index innebär. Denna artikel har även
tidigare publicerats i vår medlemsportal på FB.

Ordförande

Camilla Nyström, 073-651 18 18
Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta
millan.nystrom@hotmail.com

Vice ordförande

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

Sekreterare

Emma Månsson, 073-421 97 11
Splintvägen 6, 83172 Östersund
emma.mansson@gmail.com

Kassör

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

Ledamöter

Lotta Johansson, 073-073 59 99
Såggatan 4, 311 74 Falkenberg
Lotta. D.Johansson@gmail.com
Lars Jämtsved, 073-626 92 84
Lundsvedja 138, 742 94 Östhammar
lars@jamtsved.se
Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 58599 Linköping
snotrollens@telia.com

Suppleant

Sara Jonsson, 073-054 75 01
Dylta bruk 276, 718 97 Dyltabruk
sarajonsson90@live.se
Karin Olsson, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
musherkarin@gmail.com

Under hösten gick jag en grundutbildning för avelsfunktionärer som jag hoppas kommer gagna rasen
och klubben i framtida arbete med RAS och formerna och arbetssätten kring detta. Denna utbildPolarhunden 5/2015
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ning hade som huvudmål att förkovra deltagarna inom de verktyg och arbetssätt
som SKK vill att vi formellt skall arbeta med. Vilka dokument vi skall använda och
hur vi skapar ett fungerande RAS och tips och idéer på informationsinhämtning för
detta arbete. SKK genetiker och RAS-handledare tyckte att vårat nuvarande RAS var
av mycket god kvalité och höll en hög standard vilket ju är roligt för oss alla. Ämnen
som gicks igenom var bland annat svensk hundavel; målinriktad, långsiktig och hållbar, grundläggande genetik och nedärvning, nya verktyg i avelsarbetet, arbetet med
RAS; SKK avelsdata, avelsplanering med populationen i fokus, släktskap och inavel,
klubben och avelsfunktionärens förutsättningar för arbetet, avelsfunktionärens roll,
SKK riktlinjer, den kynologiska omvärlden, SKK som kynologisk organisation. Jag
får berätta mer om innehållet i denna utbildning vid ett senare tillfälle.
Har ni fler ämnen eller frågor ni vill belysa och anser bör diskuteras vid uppfödarmötet i Furudal hör v er till mig (Camilla Nyström) så sätter jag upp dem på agendan
inför uppfödarmötet.
Arbetet med meriteringsreglerna har också börjat gå mot sitt slut och kommer klubbas av SPHK C vid styrelsemötet i november och sedan skickas in till SKK för granskning vid årsskiftet. För samojeds del har det inte blivit några större justeringar sedan
förra utkastet. De mindre justeringar som gjorts på sista tiden i arbetet med meriteringsdokuments är detaljer som rör övriga raser, samt att husky backade på sin
framställan om att förändra modellen för hur i räknar ut grundtiden, vilket innebär
att den blir kvar så som den alltid sett ut. För samojeds del känns det tryggt att arbetet är så väl förankrat inom klubben som det är. Grundförslaget som tidigt arbetades
fram efter den enkät som gick ut till er medlemmar om vad ni tyckte och tänkte kring
vårt regelverk där vi försökte beakta så många önskemål som möjligt från olika håll
har varit ute på remiss samt avhandlats vid medlemsmöten inom klubben under åren
som arbetet fortskridit. Självklart har det lett till en hel del kompromisser precis som
vanligt när vi arbetar i en förening. Vi har framför allt försökt tagit fasta på att hitta
ett system som både attraherar den mer orutinerade föraren som den erfarne föraren.
För att möta dessa två önskemål har vi jobbat hårt med att återskapa PDP-titelns
grundidé som en enklare merit att nå med lägre krav och som senare sedan går att
bygga på till ett Championat, på detta sett har vi fått ett system med olika steg och
svårighetsgrader. Och på samma gång har vi fått ett system med på medlemmarnas
önskemål något högre krav för Championatet och en mer lättuppnåelig titel i form av
PDP. Vad gäller reglerna kring det som berör utställningsverksamheten har det lagts
in en lättnad i regelverket där ett större flertal av de olika provvarianterna meriterar
för tilldelandet av utställningschampionatet, och inte som idag bara ett fåtal.
Arbetet med organisationsöversynen inom SPHK fortskrider. Efter SPHK C arbetshelg beslutades det att tillsätta en ny arbetsgrupp för detta på tre personer (Camilla
Nyström, Jan-Olof Högström och Nisse Uppström). Arbetsgruppen fick i uppgift att
arbete fram ett mer konkret förslag inför SPHK C Styrelsemöte i slutet på november.
Det förslag som arbetsgruppen fick i uppgift att titta närmare på var det förslag som
i tidigare materiel kallas för förslag 3 och utveckla en variant av detta. Man har
också valt att titta på SPHK’s vara eller inte vara inom SDSF, vilket det idag råder
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Kiro till fjälls.

delade meningar om inom SPHK. För er som är oinvigda i vår organisation och vilka
sidoorganisationer vi arbetar mot gör klokt i att läsa på lite om både SDSF (Svenska
Draghundsportförbundet) och WSA (en världsorganisation för renrasiga polarhundar) som vi också är medlemmar i. Sedan har vi ju givetvis också vår paraplyorganisation SKK som vi lyder under. SKK förutsätter jag at de flesta av er är mer eller mindre
insatta i redan. För den oinsatte kan våra organisatoriska tillhörigheter upplevas som
lite röriga tills man satt sig in dessa vilket jag är medveten om, men som sagt läs gärna
på vad som påverkar oss både uppifrån och sidledes så blir det mer tydligt varför
vissa saker ser ut som de gör. Våra dubbla medlemskap inom SDSF och WSA möjliggör också att vi kan utlysa tävlingar baserade på antingen det ena eller det andra regelverket inom SPHK. I och med detta gör ni som tävlar i drag klokt i att läsa på båda
dessa regelverk inför vintern, både för att fräscha upp kunskapen och kontrollera om
det skett några förändringar i dem. IFSS brukar bland annat vara snabba med mindre
förändringar i sitt regelverk med kort varsel. Idag finns det tyvärr heller inte någon
aktuell svensk översättning av någon av dessa organisationers, IFSS (SDSF) och WSA;
regelverk, utan de finns på vardera organisations hemsida att läsa på engelska.
Ta hand om er och ha kul med era hundar så hörs vi och ses vi snart framöver.
//Camilla Nyström
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INBJUDAN TILL

Samojedernas
INBJUDAN TILL
Samojedernas vintersamling 2016
vintersamling
2016

Inbjudan till DP10 i Lomsjöhed /Koppången
Vi erbjuder möjlighet till meriteringstillfälle för samojed i Lomsjöhed eller
Koppången beroende på vädermöjligheter m.m.

VidOre
Orecamping
camping ii Furudal
Vid
Furudal
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

Datumen vi utlyser är 28/12 och 30/12- 2015 samt 1/1, 3/1 och 5/1- 2016.
Vi kan inte helt garantera att alla dessa datum blir av beroende på när vi exakt
kan vara på plats själva ännu, men vi ber er meddela oss ert intresse senast den
23/12-2015 till Linda på snotrollens@gmail.com så får ni även mer information
då om både datum, tider och plats.
Varmt välkomna önskar Linda och Anna

Världens	
  
största	
  vintersamling	
  
för	
  FÖR
Samojedhundar	
  
och	
  deras	
  
UTSTÄLLNING
RASSPECIAL
SAMOJEDHUND
ägare.	
  Nordiska	
  
mästerskapen	
  
i	
  drag	
  för	
  
Samojedhund,	
  
Fredagen
den 12 februari
2016.
dragprov,	
  
tställning,	
  
middag,	
  för
årsmöte,	
  
m.m.	
  
Inbjudan
tilluofficiell
utställning
samojedhund.

Meriteringsmöjligheter för Samojed säsongen 2015/2016
Datum:
Vilket dragprov: Plats:
Arrangör:
Stil:
1-5/1-2016
Dragprov 10
Lomsjöhed
SPHK samojed
		
/koppången		
9-10/1-2016
Dragprov 10
Koppången
SPHK alaskan malamute
15-16/1-2016
Dragprov 60
Hamra
SPHK`s grönlandshund
Nordiskt 1-4 eller
				
släde 4/6
17/1-2016
Dragprov 10
Hamra
SPHK`s grönlandshund
6/2-7/2-2016
Dragprov 20+
Norråker–PM SPHK Nedre Norra
Släde 4/6 spann
10-11/2-2016
Dragprov 10
Furudal
SPHK samojed
13-14/2-2016
Dragprov 20+
Furudal
SPHK samojed
Nordiskt 1-4,
				
släde 4 eller 6
13-14/2- 2016
Dragprov 10
Furudal
SPHK samojed
16-17/2- 2016
Dragprov 60
Furudal med
SPHK samojed
Nordiskt 1-4 eller
		
omnejd		
släde 4/8
19-20/3-2016
Dragprov 60
Sulviken
SPHK alaskan malamute
V.10 Polardistans Dragprov 100+ Särna
SPHK		

fritidsby
& camping
i Furudal.
Vi	
  hoppas	
  pPlats:
å	
  en	
  Ore
snörik	
  
vinter	
  
i	
  en	
  trevlig	
  
samvaro	
  bland	
  
Domare: Robert Sellevik från Norge.
fyrbenta	
  och	
  tvåbenta	
  vänner.	
  

Anmälan:
Via digitalt formulär som finns tillgängligt på furudalsarrangemangets egna hemsida eller 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.

VARMT	
  VÄLKOMNA!	
  

För utlandsägd hund påminns om att kopia på registreringsbeviset ska skickas med
anmälan.

Tillfällena för DP 10 i Lomsjöhed/koppången finns det en reservation för att inte
alla tillfällen kommer att anordnas, det beror bl.a. på väder men även andra omständigheter.
I Hamra är det nordiskt 1-4 hundar samt släde 4-6 spann som gäller för meritering på DP 60. Brukar finnas många nordiska förare här så för er som gillar
nordiskt är detta perfekt.
På PM (Polarhundsmästerskapen) är det en klass, släde 4-6 hundar som är meriterande. Vid för få anmälda slås klasserna ihop för att få ett giltigt meriteringstillfälle.
I första hand slås slädklasser samman och i andra hand slås släde och nordiskt
samman om inget annat framgår av utlysningen.
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Sista anmälnings- & betalningsdag: 2016-01-15
Inbetalning sker till SPHK’s rasklubbs postgiro 23 83 54-5

	
  

	
  

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
170:Junior,
unghunds-,
bruks-,
öppen&
championklass
350:SPHK - Svenska Polarhundklubben
Rasklubben för Samojedhund
Veteranklass 8-10 år
280:Veteranklass över 10 år
gratis
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass
175:Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!
Mer information om hela veckans arrangemang hittar du på hemsidan, http://www
sphk.se/samojed
Polarhunden 5/2015
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GEMENSAM MIDDAG + FÖREDRAG
Fredag 12/2 2016 Kl. 19
Plats: Rådhusets samlingslokal (Samma gamla vanliga lokal).
Maten beställs via cateringfirma. Meny meddelas längre fram, likaså vilken typ av
föredrag som kommer erbjudas. Anmälan via formuläret på arrangemangets egen
hemsida. http://www.sphksamojedfurudal.n.nu
Pris 180 SEK. Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn +
middag

OREDRAGET – Nordiskt mästerskap för samojedhund,
DP20+, DP10 och DP60
Lördag och söndag 13-14/2 2016.
Plats: Ore fritidsby i Furudal.
Pulkastil, slädhundstil 4- och 6-spann.
Meriteringstillfälle DP20+.
Linkörning.
DP10 anordnas onsdag, torsdag, lördag, söndag (10, 11, 13, 14 februari). DP10 startar på lördagen och söndagen efter sista ekipaget i DP20+ .
DP60 anordnas tisdag-onsdag (16-17 februari). Startavgifter i SEK*
Oredraget inkl. DP20+
700
Linkörning
550		
DP10
400/tillfälle		
DP60
800
* OBS RABATT! Medlemmar i SPHK eller likvärdig utländsk klubb har rabatt enligt
följande: 200 SEK i rabatt på Oredraget inkl DP10, DP20+, linkörning och DP60.

UNGDOMSDRAG MED SAMOJED
Lördag och söndag 13-14/2 2016.
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 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 100 kr per start.
Din anmälan mailas till Lena Lindberg på hennes mailadress Lena.Lindberg@transportstyrelsen.se senast den 29/1. Om du har några funderingar kan du maila dina
frågor till Monika Berglöf på hennes mailadress monika_101@hotmail.com. Om du
inte har fått bekräftelse på din anmälan eller fråga inom två dagar kontakta oss igen
eller prova med att skicka till den andra mailadressen.

KALLELSE ÅRSMÖTE
Lördag 13/2 2016.

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: 29 januari. Efteranmälan kostar 200 SEK extra
och görs senast måndag 1 februari. Fler DP10 kan efteranmälas fram till en dag innan
start utan efteranmälningskostnad. Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 545. Ange namn och vilken tävling/DP som avses.

SPHK’s rasklubb för samojed kallar till årsmöte Lördagen den 13 februari 2016
kl. 16.00. Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare
år). På dagordningen ordinarie årsmöteshadnlingar. Motioner ska, skriftligen och
underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 13 januari 2016. Sekreterare: Emma Månsson, Splintvägen, 83172 Östersund

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 registreringsbevis mailas in tillsammans med anmälan.
Om någon förändring i spannet sker löses detta på plats.

UPPFÖDARMÖTE
Måndag 15/2 2016

* OBS 2 styck spannöversikter skall medtagas till sekretariatet på plats och dessa
skall vara dataskrivna.
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Plats: Rådhusets samlingslokal.
Skicka gärna in ämnen och frågor som bör avhandlas under detta möte till Camilla
Nysröm, millan.nystrom@hotmail.com
Polarhunden 5/2015
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Index för bättre ledhälsa – nu för fler raser!

BARNRACE
Måndag 15/2 2016. KL 10.00.

Text: Sofia Malm, genetiskt sakkunnig SKK.

Välkomna alla barn till Samojedveckans barnrace! Alla barn är välkomna att delta på
barn race på sjön kl. 10.00
Ta med dig hund, valfritt fordon och såklart mamma eller pappa! Alla som vill delta
samlas på sjön.
Vid frågor ring 073-6124729

Varmt välkomna!

I januari 2016 införs index för HD, och i vissa raser ED, för ytterligare
13 raser. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat
för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens avelsvärde. Skattning av avelsvärden är i sig ingenting nytt. Metodiken har använts inom avelsarbetet med andra djurslag under många
år. På hundsidan har tillämpningen av index varit mer begränsad. Därför behöver såväl rasklubbar som uppfödare information om vad index
innebär, och hur verktyget bäst kan tillämpas i avelsarbetet.
Vad innebär index?
Höft- och armbågsledsdysplasi (HD
och ED) är vanligt förekommande hos
många, framförallt storvuxna, hundraser. År 2012 införde SKK skattning av
avelsvärden, index, för HD och ED i ett
antal raser i syfte att underlätta avelsarbetet för bättre ledhälsa.

[Foto: Camilla Nyström]

Skattning av avelsvärden innebär att man
inte bara utnyttjar den information som
finns om enskilda hundars egen höftleds- respektive armbågsledsstatus vid
val av avelsdjur, utan även tar hänsyn till
släktingars röntgenresultat. På så sätt får
man bättre kunskap om den tilltänkta
avelshundens nedärvningsförmåga avseende HD eller ED.
Både HD och ED är så kallade kvantitativa, eller polygena, egenskaper där
fenotypen (i detta fall hundens röntgenresultat) påverkas av många gener och
olika miljöfaktorer. Arvets inverkan på
dessa egenskaper är relativt stor, med en
arvbarhet på runt 30-50%. Det innebär
goda utsikter till bättre ledhälsa genom
avelsurval.
Möjligheten att bedöma hundens genetiska förutsättning avseende HD/ED, baserat på en röntgenbild, är dock begränsad.
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HD och ED graderas enligt ett antal kategorier (från A-E för HD och normal-grad
3 för ED) och många hundar kan hamna
i samma kategori även om deras genuppsättning (genotyp) skiljer sig åt. Detta, i
kombination med inverkan av miljöfaktorer, medför att den enskilda hundens röntgenresultat ger en ofullständig bild av dess
ledkvalitet och nedärvningsförmåga.
Genom att ta hänsyn även till släktingars resultat vid avelsvärderingen blir det
möjligt att skilja individer med samma
fenotypiska HD-/ED-status åt. Detta ger
en säkrare värdering av individens avelsvärde jämfört med att bedöma enbart
djurets egen HD-/ED-status och gör det
möjligt att på ett mer nyanserat sätt selektera de avelsmässigt bästa hundarna.
För valpköpare innebär index att de
lättare kan bedöma chanserna att få en
friröntgad hund.
Skattning av avelsvärden görs med en statistisk modell, med den så kallade BLUPmetoden. I beräkningen kan man också
ta hänsyn till och korrigera för effekten
av olika så kallade systematiska miljöfaktorer som kan inverka på undersökningsresultatet, t ex hundens kön, ålder
och vilket sederingspreparat som använts
vid röntgen.
Polarhunden 5/2015
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Ras

Egenskap

American staffordshire terrier

HD + ED

Berner sennenhund

HD + ED

Boxer

HD

Bullmastiff

HD + ED

Cane corso

HD + ED

Collie, långhårig

HD

Dansk-svensk gårdshund

HD

Fördelning av HD-index för berner sennenhundar med olika HD-status. Högre
index motsvarar bättre avelsvärde för
HD. Av figuren framgår att hundar med
samma HD-status får olika indexvärde.
Majoriteten av hundar med HD status A
har bättre (högre) index än de med HDstatus B, o.s.v. Överlappningen mellan
kurvorna speglar effekten av att man i
skattningen av avelsvärdet utöver individens egen HD-status även vägt in information om släktingar samt korrigerat för
systematiska miljöeffekter.

Finsk lapphund

HD + ED

Flatcoated retriever

HD

Golden retriever

HD + ED

Irländsk röd setter

HD

Jämthund

HD + ED

Labrador retriever

HD + ED

Leonberger

HD + ED

Norsk älghund grå (gråhund)

HD

Nova scotia duck tolling retriever

HD

Perro de agua espanol

HD

Rottweiler

HD + ED

13 nya indexraser från 2016
I dagsläget är det sju raser som har tillgång till index. Dessa är berner sennenhund, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever, jämthund, norsk
älghund grå och rottweiler. Från januari
2016 införs index för HD (och i vissa
raser även ED) för ytterligare 13 raser.
Vid sammanställningen av raser aktuella
för index har hänsyn bland annat tagits
till rasens numerär och antal/andel röntgade, spridningen i HD-/ED-status samt
försäkringsstatistik från Agria. Beslut om
införande av index har fattats av SKK/AK
i samråd berörda ras- och specialklubbar.

Samojedhund

HD

Storpudel

HD

Index publiceras i SKK Avelsdata
Index publiceras i Avelsdata för samtliga
hundar födda år 2000 eller senare med
eget röntgenresultat för HD/ED. Index
publiceras även för utländska hundar
vars röntgenresultat inte registrerats i
SKKs databas men som, genom information från sina avkommor, uppnått en
säkerhet i det skattade avelsvärdet motsvarande eget resultat. Denna säkerhet i
skattningen uppnås då runt 5-8 avkommor har röntgats.

Från den 12 januari 2016 kommer index
för HD, och i vissa raser även ED, skattas och publiceras i SKK Avelsdata för de
20 raserna i tabellen nedan (de 7 kursiverade raserna har index redan idag).

Indexvärdet uttrycker hundens skattade
avelsvärde för HD eller ED i förhållande
till genomsnittet i rasen, eller mer exakt i
förhållande till den för rasen definierade
referenspopulationen. Rasens (referen-
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Skattat avelsvärde för HD
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spopulationens) genomsnittliga index
är 100. Högre värden motsvarar bättre
index. Eftersom förekomsten av HD/ED
kan skilja sig åt mellan olika raser, motsvarar ett index på 100 olika ledkvalitet
beroende på ras.
Tillsammans med indexvärdet publiceras
dess medelfel. Medelfelet är ett mått på
indexets säkerhet och anger hur många
enheter hundens index förväntas variera
som mest mellan olika beräkningstillfällen (± medelfelet). Ett mindre medelfel
indikerar ett säkrare index. Hundar med
fler röntgade släktingar, framförallt avkommor, kommer att få en säkrare skattning av sitt avelsvärde än hundar med lite
information om släktingars ledstatus.

I SKK Avelsdata redovisas hundens indexvärde tillsammans information om
beräkningsdatum och medelfel under
rubriken Veterinärdata. För mer information om index i Avelsdata, klicka på
info-knappen i vänstra hörnet eller för
pekaren över de blåmarkerade rubrikerna.
Det är viktigt att komma ihåg att en
hunds HD-/ED-index inte är ett statiskt
värde, utan påverkas av nytillkommen
information om ledstatus hos t ex avkommor eller syskon. Allteftersom nya
hundar röntgas ökar den tillgängliga information som ligger till grund för beräkningen av index. HD-/ED-index beräk-

nas en gång per vecka. Röntgenresultat
som inkommit efter beräkningsdatum för
index är inte medräknade i aktuellt HD-/
ED-index. Dessa resultat inkluderas vid
nästkommande beräkningstillfälle.
Preliminärt kullindex
I de raser som har index för HD och/eller
ED redovisas i Avelsdata, utöver enskilda
hundars indexvärden, också någonting
som kallas för preliminärt kullindex. Det
preliminära kullindexet beräknas som
genomsnittet av föräldradjurens index
vid parningsdatum, och finns under rubrikerna ”Kullar och avkommor” samt
”Kull/helsyskon”. Värdet är en förutsägelse om ungefär vilket index avkommorna kan förväntas få.
För att kullen ska få ett preliminärt
kullindex beräknat krävs att båda föräldradjuren har ett index. Till skillnad från
en hunds individuella index är preliminärt kullindex ett statiskt värde som baseras på den information som fanns vid
parningstillfället. Ett preliminärt kullindex över 100 innebär att avkommorna
förväntas få ett index för HD/ED som är
bättre än rasens genomsnitt. När hunden
själv sedan är röntgad får den ett individuellt index publicerat. Detta individuella index kan avvika från den preliminära
skattningen, framförallt beroende på vilket HD-/ED-resultat hunden får.
Bild nästa sida: Under rubriken Kull/
helsyskon i Avelsdata redovisas såväl
preliminärt kullindex vid parning som
individuella index för hundar med eget
röntgenresultat.
Ändring i hälsoprogrammet avseende HD
För de raser som före införande av HDindex har hälsoprogram för HD på nivå
3, krav på fria höfter för avel, innebär
Polarhunden 5/2015
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grammet för HD från januari 2016 är
boxer, collie långhår, irländsk röd setter
och samojedhund. I övriga raser, med
krav på känd status (nivå 2) innebär inte
införande av index någon förändring i registreringsreglerna.

introduktionen av index en förändring
i hälsoprogrammet för HD. Detta eftersom hundar graderade med HD grad C
som, på grund av goda HD-resultat hos
släktingar, får ett index bättre än genomsnittet i rasen bör kunna användas i avel.
Dessutom bör avelsurvalet baseras på
parningskombinationens genomsnittliga
indexvärde, snarare en den enskilda individens index. Detta ger en större flexibilitet i avelsarbetet än dagens ”tröskelselektion” där endast individens eget resultat
är avgörande.
De nya registreringsreglerna i raser med
hälsoprogram på nivå 3 för vilka index
införs innebär att hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel,
med rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid
parningstillfället (det preliminära kullindexet) ska vara större än 100. Hundar
med HD grad D eller E inte får användas
i avel, oavsett HD-index. För utländska
avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. De raser
som berörs av denna ändring i hälsopro-
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Det kan vara bra att känna till att ett preliminärt kullindex för avkommorna över
100 är en rekommendation från SKK. Ett
lägre kullindex medför därmed inte några påföljder avseende registrering av avkommorna. I avelsarbetet är det många
egenskaper rörande hälsa, mentalitet o s
v som ska vägas in i avelsbeslutet. Av den
anledningen kan uppfödare i vissa fall
bedöma att det är motiverat att göra en
parningskombination som har ett något
lägre preliminärt kullindex än det rekommenderade, med anledning av att föräldradjuren anses ha andra förtjänster som
motiverar parningen.
Index i avelsarbetet
Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga än enbart dess
röntgenresultat, bör avelsbeslut i raser
för vilka index beräknas baseras på hundens index snarare än på röntgenresultatet. Ju högre indextal, desto bättre leder
förväntas hunden nedärva. Genomsnittet
i rasen (eller mer exakt i en referenspopulation av rasen) motsvarar ett index på
100. Det betyder att en hund med index
över 100 förväntas lämna avkommor
med bättre ledstatus än rasen i genomsnitt.
I de raser för vilka HD- och/eller EDindex införs behövs strategier för hur
dessa ska användas i avelsarbetet. Införande av index medför alltså att rasens
avelsstrategi (RAS) behöver uppdateras.
Det är viktigt att komma ihåg att ett in-

dex för HD eller ED ger information om
hundens avelsvärde just i fråga om denna
egenskap, inte om dess avelsvärde totalt.
Bättre ledhälsa är en av många egenskaper som ingår i avelsmålet, och HD-/EDindex behöver således vägas mot andra
förtjänster och brister hos de tilltänkta
avelsdjuren. Precis vilken strategi som är
lämplig bör beslutas för varje ras utifrån
just den rasens förutsättningar.
En rimlig lägsta målsättning är att rasens ledhälsa inte ska försämras över
tid. Det innebär i praktiken att genomsnittligt index för de kullar som föds bör
ligga på som lägst 100. För ett genetiskt
framsteg avseende HD/ED bör majoriteten av parningar göras med föräldradjur
vars genomsnittliga index ligger väl över
100. Genom att se till parningskombinationens index, snarare än den enskilda
individens, ökar flexibiliteten i avelsurvalet. Det innebär att man exempelvis kan
kompensera ett något lägre index hos tiken med ett högre hos hanen, eller vice
versa.

Diagrammet är hämtat från SKK Avelsdata och illustrerar den genetiska utvecklingen avseende HD hos rottweiler. Genomsnittligt HD-index för hundar födda
respektive år visar på en positiv utveckling av rasens ledhälsa över tid.
Läs mer på skk.se!
På skk.se, under rubriken Uppfödning/
Hälsa/Hälsoprogram finns mer information om index för HD och ED samt
svaren på de vanligaste frågorna om index. Dessutom finns i boken ”Hundavel i
teori och praktik” ett särskilt kapitel som
handlar om skattning av avelsvärden.

Fugitive's Gale &
Fugitive's Winch.
[Foto: Malin Granqvist]
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Siberian husky

Rasklubben för siberian husky meddelar att följande tävlingar i
skrivande stund är klar som meriteringstillfällen 2016:
Dragprov 250+
Polardistans 300
Dragprov 20+
Polardistans 160, Särna 8-11 mars 2016
Vildmarksracet 2x60, Nornäs 16-17 januari 2016
Polarhundsmästerskapen 2016, Norråker 6-7 februari 2016

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande Camilla Eklund Engvall,
073-040 27 18, sarmik@wildtribes.se

Höstträning. [Foto: Patricia Fürnkranz]

Vice ordförande Helle Bülow Sörensen
076-105 89 71, polarpilen@gmail.com

Sekreterare Pernilla West,
073-049 07 46, sekreterare.sh@sphk.se
Kassör Jenny Larsson,
070-205 65 29, jennylar1@hotmail.com

Ledamot Charlie Lundgren,
076-397 53 30,
Charlie.Lundgren@hotmail.com
Suppleant Agneta Henriksson,
070-376 99 09
kennel-lapicum@hotmail.com

Valp och omplacering/till salu
Ann Wessman, 0651-220 87
annwessman@telia.com

Meriteringssekreterare
Andreas Sande, 070-340 10 31
andreas.sande@tjautjas.se

Domarkontakt Annika Uppström,
070-578 17 16, nordviken@home.se

Representant SPHK valberedning 2016
Nisse Uppström, 070-248 20 05
nordviken@home.se

Valberedning
Runa Jacobsson, 070-358 03 07
runa.jacobsson@geo.su.se
Marie Israelsson, 070-191 63 79
marie@marieisraelsson.se

Webmaster Dalia Ramström,
070-205 48 42, dalia95@gmx.net
Revisorer
Freddie Åkerlind, 0565-604 46
freddie.akerlind@telia.com
Catrine Pulsson,

Vi arbetar intensivt med att få flera meriteringstillfällen och för en dialog med
SPHK hur vi kan lösa både praktiska och ekonomiska hinder. Håll ett öga på
hemsidan där det kommer annonseras så fort flera tillfällen blir klar.
Mvh
Styrelsen Rasklubben siberian husky

Ingenting är som väntans tider och denna höst får vi
vänta på kyla och snö.
När ni nu läser detta har årets rasspecial ägt rum
i samband med Nedre Norras dubbel utställning i
Sollefteå där ett 50 tal siberian huskys visades upp.
Styrelsen har i dagsläget haft 8 styrelsemöten inkl
arbetshelgen och mycket har vi att prata om men
önskar också höra vad ni medlemmar tycker och
tänker. Hör av er med tankar och idéer som vi kan
vidareutveckla.

[Foto: Sandra Tellström]

Jens Lindberget har avgått ur styrelsen så vi tackar
honom för den tid han var med.
Matti Holmgren är nyinvald i avelsrådet och Camilla, ordförande är kontakt i styrelsen. Visionen är
att bevara vår fantastiskt friska och underbara ras.
Siktet är nu inställt på kommande vinter och de
tävlingar samt meriteringstillfällen som kommer erbjudas, mer om meriteringstävlingar kan läsas på
annan sida i tidningen.
Väl mött i tävlingsspåren i vinter och håll inne med
smällare på nyår!
Hälsningar styrelsen

Revisorssuppleanter
Börje Jansson, Petra Nielsen
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ficiella klasserna. Sju av dessa CK gick till hanhundar och när de ställdes upp för att
tävla om ”Bästa hanhund” blev den ring, som vi tyckte var stor när vi märkte ut den,
liten. Nu var det inga problem med det och våra hundar visade än en gång att de har
blivit så mycket bättre mentalt än vad de var för sådär 20 år sedan. Långsiktigt, uthålligt och målinriktat arbete lönar sig således och det är det hundavel måste grunda sig
på. Gunilla uttryckte också efter utställningen att hon var positivt överraskad över
hundarnas kvalitet.
www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Lennart Andersson, 0171-579 69
073-050 45 49
Paulus väg 4, 746 38 Bålsta
2luba@telia.com

Vice ordförande

Nicole Schwarz, 070-266 20 57
zeckenzwecke@aol.com

Sekreterare

Helen Söderström, 0921-651 31,
076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
hedsvedjan@hotmail.com

Kassör

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

Ledamot

Monica Hjelm, 072-74 33 299
Irkes@telia.com

Suppleant

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

Suppleant

Eva Johansson, 070-272 55 53
Evajohansson74@hotmail.com

Avelsrådet

Maria Lütken, marialutken@yahoo.se
Helénè Ouchterlony,
frankochhelene@telia.com

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
marialutken@yahoo.se

Repr. SPHK valberedning. (2016)

Nicole Schwarz , zeckenzwecke@aol.com

Meriteringssekreterare

Lena Tano, teamasasaq@hotmail.com

Valberedning

Kenth Hjelm, mikka@telia.com
Jan-Olof Högström, jo@framak.se
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Helgen 29-30 augusti genomförde vi vår höstträff i
Herrfallet, Arboga. Eftersom träffen innehöll en officiell utställning var det övriga programmet väldigt
sparsamt och kanske just därför fanns det faktiskt
en hel del tid till social samvaro, vilket jag upplevde
att många tyckte var positivt.
Lördagen började med en specialutställning för
grönlandshundar och domare var Gunilla Sandberg. Lite tråkigt var det att endast 20 hundar
(varav två valpar) var anmälda till utställningen.
Å andra sidan – säg det dåliga som inte för något
gott med sig. På grund av, eller kanske borde jag
säga, tack vare det låga antalet hundar kunde domaren ta mera tid till varje bedömning och då var
det inte minst mera tid till oss utställare (handlers?)
som behövdes. Det är väl ingen överdrift att säga
att vi inte är några större experter på att visa upp
våra hundar. Gunilla hade dock stort tålamod och
glimten i ögat och lät oss hålla på tills hundarna fick
en chans att visa upp sig från sina bästa sidor. Vid
en större utställning hade domaren inte kunnat ge
varje hund lika mycket tid och hundar som nu fick
mycket goda omdömen skulle förmodligen ha fått
betydligt sämre omdömen beroende på att de var
så dåligt visade. Nåväl vi får väl försöka förbättra
oss på den punkten för hundarna var det inget fel
på eller vad skall man tycka när det delades ut 11
CK till de 18 hundar som tävlade i någon av de of-

Efter lunch hade vi ett medlemsmöte och där fick vi en redogörelse för rasklubbens
ekonomi, som just nu ligger något över budget. Undertecknad redogjorde för SPHK’s
arbetshelg och då speciellt vad som hade sagts om revideringen av meriteringsreglerna, samt om den eventuella organisationsförändringen inom SPHK (se mer om detta
på SPHK’s hemsida). När det gällde revideringen av meriteringsreglerna kunde jag
konstatera att den diskussion som fördes under arbetshelgen var mycket konstruktiv
och att de som var närvarande alla var besjälade av att hitta lösningar på de punkter
där vi hade olika åsikter.
När det gällde den eventuella organisationsförändringen blev självfallet diskussionen mera av slaget ”brain storming”. De flesta var dock inne på att någon form av
förändring är nödvändig och en framtida organisation liknande förslag 3 (se SPHK’s
hemsida) var vad de flesta trodde på. En arbetsgrupp bestående av tre personer utsågs
och de skall arbeta vidare med frågan.
Medlemsmötet avslutades med att jag informerade om datum för rasklubbens årsmöte, samt datum för meriteringar DP10 och DP60 (i rasklubbens regi), som kommer
att ske i anslutning till årsmötet.
Protokoll från medlemsmötet finns på rasklubbens hemsida, en hemsida som jag
verkligen hoppas att ni besöker med jämna mellanrum. I egenskap av redaktör för
denna sida lägger jag ut ny information av allehanda slag så fort jag får tag på den,
så där hittar ni de senaste officiella nyheterna om vår ras och vad som händer inom
rasklubben. Jag har tidigare vädjat om bilder och annat material till hemsidan, utan
att någon större ström av bilder/material har kunnat iakttas. Jag vädjar därför än en
gång om att ni skall skicka in bilder och material till mig för publicering på hemsidan. Bilderna på hemsidan är i de flesta fall klickbara och klickar ni på den förstoras
bilden vilket de flesta bilder vinner på. Har du inte testat detta tidigare – gör det nu!
När ni läser detta är rasklubbens årsmöte för verksamhetsåret 2015 inte långt borta.
Jag har meddelat valberedningen att jag inte står till förfogande för ytterligare en
mandatperiod, så hjälp valberedningen att hitta en ny ordförande. Jag har trivts med
de styrelser som jag har arbetat med, men med ålderns rätt har jag nu tröttnat på
formalia och vill ägna mig åt mer jordnära aktiviteter.
Lennart Andersson
Ordf.
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57

Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
meriteringar i Hamra 15-17 januari 2016

ska anges på betalningen. Anmälan kan även ske på plats liksom betalningen av
startavgiften.

GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - DP 60 (2 x 30 km)

Rasklubbens styrelse har beslutat att göra ett tillägg till reglerna för säsongen
2015-2016 som innebär att mittstång får användas i slädhundstil vid meriteringar.

Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute*/ och samojedhund*/.
Heat 1: fredagen den 15/1. Första start kl. 10:00, vid bystugan.
Heat 2: lördagen den 16/1. Första start kl. 10:00, vid bystugan.
Förarmöte och lottning av startordningen hålls i bystugan torsdag 14/1 kl. 21:00.
KLASSER
Pulka stil: 1-4-spann.
Slädhundstil: 1-6 hundar.
Vikter: samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.
ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan görs till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com. På anmälan skall
1
/namn, 2/e-postadress, 3/körstil och 4/ras, anges. Frågor kan ställas via mail eller
telefon till Lennart på 0171 579 69, eller 073 050 45 49.
Pris: 550 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass
ska anges på betalningen.
Sista anmälnings- och betalningsdag: fredagen den 27 december 2015.
Efteranmälan möjlig fram t.o.m. onsdagen den 13 januari. Avgift efteranmälan:
100 kr (totalt 650 kr).

Har du frågor om meriteringsreglerna? Kontakta rasklubbens meriteringsansvarige:
Lena Tano, tel. 070 337 04 38, e-post: teamasasaq@hotmail.com
Observera kraven på medlemskap för ägaren och föraren av hunden/-arna vid
meritering (pkt. 5.1 i meriteringsreglerna).

V ä l k o m n a!
/ Förutsatt att respektive rasklubb har godkänt detta (se din rasklubbs hemsida).

*

Världens längsta Husky? Tre synkade pojkar på väg till Storulvån. [Foto: Petter Hillborg]

GRÖNLANDSLÖPET – DP 10 (10 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute*/ och samojedhund*/.
Förarmöte och lottning av startordningen hålls bystugan fredagen den 16/1 kl.
17:00.
KLASSER
Pulka stil: 1-spann.
Slädhundstil: 1-spann.
Vikter: samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.
ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan görs till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com. På anmälan skall
1
/ namn, 2/ e-postadress, 3/ körstil, 4/ ras och 5/ och om det gäller meritering,
anges. Anmälan kan även ske på plats. Frågor kan ställas via mail eller telefon
till Lennart på 0171 579 69, eller 073 050 45 49.
Pris: 200 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass
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GEMENSAM MIDDAG kl 18:00.
I år äter vi den gemensamma middagen på restaurangen i Hamra. Tacobuffé
kommer att erbjudas. Anmälan till buffén görs till 2luba@telia.com senast den
27/12. Pris 110 kr/person. Betalning för middagen ska göras till PG 517513-8
senast 27/12 (ange namn och antal personer på inbetalningen).
LÖNDAG 17/1
GRÖNLANDSLÖPET – DP 10 (10 km).

Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
vinterträff i Hamra vecka 2 - 2016
Hamra är en högt belägen by som ligger längs väg 310 mellan Västbacka (E45)
och Los, norr om Orsa Finnmark. Här finns milsvida skogar och bra hundkörarterräng. Årets träff börjar torsdagen den 14/1 och avslutas söndagen den 17/1.
Den som vill komma tidigare för att få köra mera hund har möjlighet till det. Här
finns både kortare och längre spår, 10-30 km eller mer om skoterleder är OK.

BOENDE
Boende bokas direkt hos Hamra Konferens & Vildmarkscenter, tel. 0657-350
86. Du kan hitta information om olika boendealternativ på www.hamravild.
com. Det finns inte så många bäddar så det är bra om ni kan komma överens om
att bo tillsammans så att vi fyller upp stugorna. Boka gärna i god tid!
Boende bokasTILL
direkt hos
Hamra Konferens
& Vildmarkscenter,
tel. 0657-350
86. Du kan
VÄLKOMNA
HAMRA
– VILDMARK
I NORRA
DALARNA!

hitta information om olika boendealternativ på www.hamravild.com. Det finns inte så många
bäddar så det är bra om ni kan komma överens om att bo tillsammans så att vi fyller upp
stugorna. Boka gärna i god tid!

Vi kommer att ha tillgång till bystugan*/ från torsdag kväll. Där kommer
årsmötet och den gemensamma middagen att vara och där finns det möjlighet att
gå in och värma sig, träffas och prata eller vad man nu känner för m.m. Här finns
också möjlighet att göra upp eld utomhus för den som vill grilla.
*/ Koordinater 61o39’35.00”N, 14o59’56.14”Ö .
PROGRAM
TORSDAG 14/1
Sekretariatet i bystugan öppnar kl 17:00. Registrering och efteranmälan.
Förarmöte och lottning av startordningen för GRÖNLANDSHUNDSMERITEN,
DP 60, kl. 21:00 i bystugan.

Vägbeskrivning

N

Mot Hamra nationalpark

Enars torp

310 mot Västbacka

FREDAG 15/1
GRÖNLANDSHUNDSMERITEN – DP 60 (2 x 30 km), heat 1.
Efter tävling är det fritt fram för egen träning i spåren.
ÅRSMÖTE – SPHK’s rasklubb för grönlandshund kl. 18:00 i bystugan.

Kyrka

S

Stugby

Bystugan

Hemsjön

LÖRDAG 16/1
GRÖNLANDSHUNDSMERITEN – DP 60 (2 x 30 km), heat 2.
Efter tävling är det fritt fram för egen träning i spåren.
Förarmöte och lottning av startordningen för GRÖNLANDSLÖPET, DP 10, kl.
17:00 i bystugan.

Restaurang
Mot Björkberg

310 mot Los
Hundgård

VÄLKOMNA TILL HAMRA – VILDMARK I NORRA DALARNA!
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SPHK:s rasklubb för grönlandshund inbjuder till

Vildmarksträff
Varför inte boka in 18-20 mars för en resa till Jukkasjärvi för att umgås med likasinnade i ett område som har de allra bästa förutsättningarna för hundkörning i
Sverige. Målet med träffen är att under informella former träffa likasinnade och
deras hundar och njuta av några härliga dagar tillsammans.
PROGRAM
Torsdag 17 mars
För de som kommer långväga, eller vill komma några dagar tidigare och behöver
övernattning innan turen startar så finns det möjlighet att tälta hos oss eller boka
plats i flerbäddsstuga hos White Trail Adventures.
Bokning sker direkt via Info@whitetrailadventures.com.
Fredag 18 mars
Vi träffas i Jukkasjärvi kl 09:00 och åker sedan ca. 23 km till sjön Sevvu-Saivo.
Där vi sätter upp tält/lavvun att bo i under helgen. TA MED EGET TÄLT!
Lördag 19 mars
Vi arrangerar olika aktiviteter för den som vill. Spår finns för dem som föredrar
att göra något på egen hand.
Söndag 20 mars
På söndag packar vi ihop, städar och beger oss tillbaka till Jukkasjärvi.
Allmänt:
- Det finns tillgång till bastu, värmestuga & utedass finns. Elverk för uppladdning av diverse batterier. Ta med egna laddare!
- Lunch & middag äter vi gemensamt över öppen eld. Ta med egen mat och
dryck!
- En symbolisk summa á 200 kr /person för uppkörning av spår & ved.
- Allt deltagande sker på egen risk.
- Även andra raser är välkomna!
- Frågor om träffen: Eva 070-2725553 eller Maria 073-5436670
- ANMÄLAN SENAST 31-01-2016 via PM till Eva eller Maria.
Mail: evajohansson74@hotmail.com eller vandrarna@live.se
VARMT VÄLKOMNA!
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[Foto: Sandra Tellström]

Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546, 070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se

Uppfödning av arbetande alaskan malamutes
www.sulviken.se/team-snowquest

Medlemsannonser
GRÖNLANDSHUND
Kennel Asasaq planerar valpar mellan
SeUCh PolarCh Shan-Calees Thriller
(Diini) och SeUCh PolarCh Tinka’s Örnippaa (Örni) till sen vår 2016. Båda
föräldrarna är duktiga ledarhundar med
både god mentalitet och god fysik med
riktigt fina vägvinnande rörelser. De har
tävlats framgångsrikt i mitt spann. Valparna bör bli av den högre men lättare
modellen.
www.asasaq.se
teamasasaq@hotmail.com
070-337 04 38
Lena Tano (Lonnolainen på facebook)
Vårvinter i Njunjes. [Foto: Boel Malmström]
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Hundfoton tagna i Rogenområdet i mars 2015.
[Foto: Björn Andersson]

KENNEL FENRISULVEN

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
Freddie Åkerlind
Nytomta gård, ED 80
686 94 Rottneros

Vid val av tält…

Välj smart.

keron gt
Mycket starkt, pålitligt och rymligt 4-säsongers tält i vår black
label linje. Perfekt för året runt användning och krävande äventyr
i olika miljöer. Finns i 3 och 4 personers utförande.
Christina Nisula/samoyedadventure.blogspot.com

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

