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

Nu satsar vi för att bygga upp en arena för slädhundsporten i
Sveg. Inför WSA VM2018 kommer vi att vecka 5 anordna
Nordic Open för att alla ska få testa på VM banorna.
Kvaltävling för WSA VM.
Alla raser är välkomna.!!!!
Extremt bra och roliga banor
Fem meter breda perfekt pistade banor som är utmanade
och tekniska för förare och hundarna. Banor som hundarna
älskar att springa på!

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

Baksida, färg
Insidor av omslaget, färg
1/1 sida, s/v
1/2 sida, s/v
1/4 sida, s/v
Kennelannons, s/v

Klasser:
Sprint och medeldistans.
A, B & C klass
Linklass,

Helår (5 nr)
Ett nummer
10 000 kr
2 500 kr För bokning, kontakta redaktör:
9 000 kr
2 250 kr Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
8 000 kr
2 000 kr
NYTT
4 500 kr
1 125 kr
Radannonser: 5 rader gratis för
3 000 kr
750 kr
medlemmar, därefter 20 kr/rad
400 kr (obs. kalenderår)

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

Nummer 1:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:
Nummer 5:

UTGIVNINGSDAGAR 2018:
Manusstopp 19 jan.
Manusstopp 16 mars
Manusstopp 18 maj
Manusstopp 17 aug.
Manusstopp 2 nov.

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

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

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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:
Sekreterare:
Vice ordförande
Ekonomiansvarig

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

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

		

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

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

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

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

Tävlingsekreterare
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar vi Er alla
Ett till år har gått och mycket roligt att se fram
emot nu när vår säsong är äntligen här igen :)
Till detta nummer var det lite snålt ifrån Er med
både bilder och artiklar. Några av distrikten/rasklubbarna kunde jag ha önskat mer ifrån också.
Men jag hoppas då istället att de höll på och
planerade/genomförde roliga aktiviteter för Er
medlemmar istället.
Jag hoppas att alla har en underbar Jul och att
vi ses på kommande aktiviteter.
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

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

Utställningsekr.:
Anneli Jönsson
		

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

Taiga och maskrosen, Ånnaboda 2017.
[Foto: Nicole Fhors]

Omslagsfoto: Vinnaren av rasmästerskapet, Malamutespecialen i Gafsele 2017: Anders Bergvall
[Foto: Alex Poulsen]
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LEDARSKALLET

hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Hej!
Som ordförande hade jag nöjet att delta på Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige
som genomförs vartannat år. Inom SKK finns det flera klubbar med olika viljor. Av detta
blir det lätt ”politik” i olika frågor. Under mötets gång förstod jag hur viktigt det är att vi
som specialklubb sätter oss in i de frågor och motioner som kommer upp på dagordningen,
även om det är ett stort och tidskrävande material. För SPHK’s del handlar det mycket om
vilka konsekvenser stora som små frågor får för oss i framtiden. Därför måste vi vara med
och försöka påverka det vi kan.
Under lördagskvällen tilldelades SKK’s förtjänsttecken i silver till Eveline Kock för hennes
arbete inom FCI’s slädhundskommitté. SKK’s förtjänsttecken i guld tilldelades Annika Uppström för sitt arbete i bland annat SKK’s centralstyrelse och i prov- och tävlingskommittén.
Annika har varit engagerad i SKK under 10 år. För SPHK är det viktigt att vi har representanter som är engagerade i och närmare SKK’s verksamhet. Förutom Evelines engagemang i
FCI har vi också Ylva Malmberg som idag är ledamot i prov- och tävlingskommittén.
Under den tid jag suttit som ordförande ser jag tydliga och konkreta exempel på att SPHK
håller på att glida isär. Det har långsamt kommit smygande under flera år. Rasklubbarna har
markant ökat sina egna arrangemang. Allt medan distriktens aktiviteter har minskat speciellt
vad gäller provtillfällen, men här finns det också undantag.
När jag i augusti tittade på föranmälda snöaktiviteter/provtillfällen har rasklubbarna 17 dagar
och distrikten 12 dagar. När jag sen räknade igenom samtliga föranmälda aktiviteter för rasklubbar och distrikt visa det sig att rasklubbarna hade 28 dagar och distrikten hade 26 dagar.
Enligt stadgarna är det distrikten som ska arrangera aktiviteter och rasklubbarna som ska
arbeta med ras- och avelsfrågor. I detta finns det givetvis en gråzon, men faktum är att de
har olika huvuduppdrag. SPHK’s stadgar grundar sig på SKK’s typstadgar, dessa är speciellt
utformade för rasklubbar och verksamheter (distrikt).
Ser vi det i sin helhet och sätter in det i ett förhållande, bör var och en förstå att det arrangeras en hel del utanför vad våra stadgar föreskriver. Som jag ser det kan detta få allvarliga
konsekvenser för vår verksamhet i framtiden, därför bör rasklubbar och distrikt fundera över
sina roller.
Det intressanta i detta är att det bjuder in till flera frågor som kan ha en avgörande betydelse
för hur SPHK bör organiseras i framtiden. Det är vi som medlemmar som bestämmer riktningen, men då måste också var och en ta sitt ansvar.
Anders Hörnlund
Ordförande
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Övre Norra
Ingela Forsell/Luleå, Caroline Lundmark/Roknäs, Rebecca Henriksson/Vittangi
Nedre Norra
Naomi Bouwmeester/Åsele, Sjoerd Uitsalg/Svenstavik, Nikolina Ramstedt/
Vilhelmina, Anne Jacobsson/Bjästa, Linda Lindkvist/Norråker, Therese
Hemmingsson/Häggenås, Nils-Andreas Nordin/Njurunda, Pär Miebach/Vilhelmina,
Karin Lindstad/Lillhärdal, Erik Löfgren/Resele, Susanna Löfgren Ahokas/Resele,
Juhani Ahokas Löfgren/Resele, Karoliina Ahokas Löfgren/Resele, Claudia Krist/
Strömsund, Kristina Åhman/Umeå, Jose Valverde/Oviken,
Gävle Dala
Christoffer Lindberget/Älvdalen, Li Sandberg/Alfta, Sandra Ek/Valbo
Mälardalen
Laila Hedlund/Västerås, Moa Karlsson/Huddinge, Mahmoud Alriani/Munsö,
Joakim Isaksson/Kumla, Jeanette Sörensen/Örsundsbro, Sylvie Askö/Tyresö,
Dinara Mansurova/Stockholm, Ida Bäcklund/Sala, Anna Alfredeén Jangestrand/
Nora, Jimmie Liljebladh/Nynäshamn, Klas Lundin/Värmdö, Mikaela Bäckman/
Kungsängen, Filippa Bergman/Trosa, Walther Bergman/Trosa
Västra
Emelie Blom/Göteborg, Niklas Sätterberg/Vålberg, Yang Jiao/Västra Frölunda,
Håkan Nisula/Molkom, Jessica Angelholm/Spekeröd
Södra
Theresa Nybo Jakobsen/Vollsjö, Therese Möllerström/Hyllinge, Jonas Martinsson/
Växjö, Fredrik Andreasson/Karlskrona, Simon Skårstedt/Motala, Robert Persson/
Köpingebro, Peter Svensson/Lagan, Martin Säfquist/Ljungby, Matilda Andersson/
Malmö, George Charkuiani/Malmö, Jenny Burman Karlsson/Halmstad, Madeleine
Grundemar/Bunkeflostrand, Claudia Canete Marecos/Alvesta, David Lundin/
Ugglarp, Jan Klauser/Vejbystrand, Christina Klauser/Vejbystrand, Rickard
Petterson/Viken, Antonio Martinez Quinteros/Jönköping
Härligt med så många nya medlemmar!!

Du som vill bli medlem i SPHK gör så här:
Gå in på SPHK:s sida och titta under ”bli medlem” och gör detta online.
Snabbaste och enklaste sättet. Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.
Glöm inte att ändra din adress i god tid om Ni flyttar och gör detta online här:
https://www.skk.se/sv/medlem/Andra-dina-kontaktuppgifter/
Eva Lindberg/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till huskyglimtens@gmail.com
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12. Banan skall vara uppmätt med GPS och ska vara på minst angiven distans.
13. Identiteten på alla hundar som skall meriteras skall kontrolleras. Det bör
finnas en kopia på varje meriteringsblankett, mot vilket man kan kontrollera
chipnumret vid målgång.
14. Meriteringsblanketten skall vara ifylld med hundens namn enligt stamtavlan.
15. Meriteringsblanketten skall vara undertecknad av föraren.
16. Alla förare skall ha ”Grönt Kort” och tävlingslisens. Lista över samtliga
svenska förare finns på Draghundsportförbundets hemsida.

Riktlinjer för anordnande av meriteringar för
Svenska Polarhundklubben.
1. Meriteringsreglerna skall alltid följas.
2. Meriteringstillfället skall vara godkänt av respektive rasklubb.
3. Ansökan/förfrågan om att få anordna ett meriteringstillfälle skall vara rasklubben tillhanda i god tid, gärna före den 1:a augusti eftersom rasklubbarna skall
anmäla sina meriteringstillfällen/tävlingar/arrangemang till SPHK senast den 1:a
augusti inför kommande säsong. En samordning av SPHK´s arrangemang blir
därmed möjlig att arbeta med vid den årliga arbetshelgen och därigenom kan
vi undvika att olika arrangemang kolliderar med varandra. Målet bör vara att
sprida meriteringstillfällena över landet så lång möjligt är.
4. Målet bör vara att en färdig tävlings-/meriteringskalender för den kommande
säsongen ska finnas till den 1:a november. Kalendern ska publiceras i Polarhunden nr 5 och de olika arrangemangen skall föras in i den gemensamma kalendern
på SPHK:s hemsida.
5. Meriteringsavgiften, 55 kr, ska ingå i startavgiften. Denna avgift går till 1/
SKK:s stambokföring, 2/ till fonderna för Polarhundmästerskapen och Polardistans och faktureras respektive arrangör av SPHK C.
6. Banan skall följa IFSS:s arrangemangsregler gällande skyltning. Dessa regler
finns i en ”arrangörspärm” som går att ladda ner från Svenska draghundsportförbundets hemsida.
7. Det skall finnas en digital våg som klarar 200 kg.
8. Arrangören skall tillhandahålla minst en chipläsare.
9. Arrangören skall tillhandahålla nummerlappar till samtliga startande.
10. Det skall finnas klockor uppsatta i målområdet som visar timmar, minuter
och sekunder i digital form.

17. Minimiålder för hund, se respektive arrangemang samt SPHK:s meriteringsregler.
18. Rekommenderad minimiålder på föraren är 19 år vid meriteringstillfället.
19. När meriteringen är genomförd skall
- meriteringsblanketten signeras av meriteringsledaren och meriteringsdomaren.
- meriteringsledaren fylla i uppgifter om 1/startnummer, 2/ placering, 3/ använd tid, 4/ antal startande och 5/ antal fullföljande.
- meriteringsblanketten skall därefter, inom två veckor, skickas in till rasklubbens meriteringssekreterare (se respektive rasklubbs hemsida).
- resultatlistan innehållande 1/ startnummer, 2/ placering och 3/ sluttid (vid
tvådagarstävling även respektive heattid) för respektive spann, skall undertecknas av meriteringsdomaren.
Därefter skall resultatlistorna skickas in till respektive rasklubb enligt samma
rutin som meriteringsblanketten.
20. När rasklubbens meriteringssekreterare har gått igenom resultaten och fört in
priserna i meriteringsblanketten, skall den tillsammans med resultatlistorna, inom
två veckor, skickas till SPHK´s tävlingssekreterarer (adress, se SPHK´s hemsida).
21. Det är arrangören som ansvarar för att kontrollera att meriteringsblanketterna är korrekt ifylld.
22. Har man frågor kring meriteringar eller meriteringstillfällen så är man välkommen att kontakta rasklubbarnas meriteringssekreterare eller SPHK´s tävlingssekreterare. Kontaktuppgifter, se SPHK´s hemsida.
(Detta dokument är enbart tänkt som en praktisk hjälp vid anordnande av meriteringar)

11. Arrangören skall väga släden/pulka efter målgång och vikten ska noteras på
meriteringsblanketten.
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Ett WSA-VM i sprint, medel- och långdistans på två olika platser
Svenska polarhundklubben (SPHK) är medlem i World sleddog association (WSA),
som bildades 1995. Syftet var att skapa en organisation för registrerade slädhundar
(RNB) med stamtavla i F.C.I. WSA har i dag 32 medlemsländer och är den största
organisationen som står bakom mästerskap på snö och barmark där endast (RNB)
hundar deltar. Inom WSA tävlar B- och C-hundar i egna klasser.
Första veckan i februari 2018 arrangeras Nordic Open i Sveg. En tävling som är ett
förarrangemang till WSA-VM. Detta ger alla som är intresserade en möjlighet att
köra en kvaltävling men också att pröva de tekniska spåren på skidstadion i Sveg.
Under vecka 10 i mars arrangeras WSA-VM i Sveg med sprint och medeldistans på
programmet samt Polardistans i Särna. Polardistans har genom alla år varit en långdistanstävling för endast RNB hundar.
Det är unikt för sporten att tre distanser avgörs under en och samma vecka i mars. Arrangemangen konkurrerar inte med varandra. Det ger i stället deltagarna möjligheten
att kunna välja vad man vill delta i. Men framförallt är det ett fantastiskt tillfälle att
marknadsföra våra RNB-hundar. Det ger också alla deltagare stora möjligheter att
stifta nya bekantskaper med förare och hundar från andra länder.
Polardistans arrangeras för 18e året i rad och har således en förhållandevis lång historia. De har under de senaste åren arrangerat både WSA-EM och WSA-VM. Årets
WSA-VM i långdistans arrangeras för att WSA vill att EM och VM ska genomföras
vartannat år. Med det inte sagt att sprint, medel och långdistans kommer att gå samma vecka kommande år.
En förutsättning för att Nordic Open och WSA-VM ska fungera, är den hjälp arrangören får av SPHK´s distrikt nedre norra som med sina medlemmar lägger ner
mycket tid och engagemang.
Alla arrangemang, oavsett om det är mästerskap eller inte, kräver lojala medlemmar
som vill hjälpa till som funktionärer. Alla är välkomna, även volontärer som inte är
medlemmar men ändå vill hjälpa till och känna på atmosfären runt WSA-VM. Utan
er skulle föreningar aldrig kunna arrangera något. Logga därför in på respektive
arrangörs hemsidor www.sveg2018.com eller www.polardistans.se för mer information.
Väl mött på vinterns arrangemang.
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK
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Vi söker

funktionärer
TILL WSA VM 2018

Häng med och bidra till ett av Sveriges och världens största hundevenemang. Bli en av 100 funktionärer i en härlig gemenskap i hundpåret,
start- och målområdet, på mediacentret.
Med uppgifter som publikvärd, tidtagning, foto och webb, sponsorservice eller VIP-värd har du chansen att skaffa dig en bra erfarenhet och
en oförglömlig upplevelse av Draghunds-VM från första parkett!

INFORMATION OCH ANMÄLAN:
www.sveg2018.com

POLARDISTANS 2018, 6-9 mars
För 18:e året i rad inbjuder SPHK hundförare av registrerade polarhundar (alaskan
malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky) till Polardistans. Polardistans kommer vara arrangör av WSA-VM i långdistans även i år. För att få tävla om VM-titeln krävs att den klubb man tillhör är medlem i WSA, eller att föraren
har ett enskilt medlemskap i WSA.
Tävlingarna genomförs, liksom tidigare år, med start och mål vid Särna Camping i Särna.
Klasser:		PD160
PD300
		Pulka 1-4 hundar
Pulka
1-4 hundar
		Släde B 6 hundar
Släde B
8-12 hundar
		Släde C 6 hundar
Släde C
8 hundar
		Släde B 8 hundar (ej VM-status)
Släde C 12 hundar
		Släde C 8 hundar (ej VM-status)
Grupp B: alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Grupp C: siberian husky

Startavgifter & anmälningsdag
PD160

PD300

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

OBS!

2500 SEK
3000 SEK
4000 SEK

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

3500 SEK
4000 SEK
5000 SEK

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

Startavgiften sätts in på BG 5574-8404, Polardistans, IBAN NO: SE58 8000 0836
8398 4336 6932, BIC/SWIFT: SWEDSESS. Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. Anmälan öppnar 15 september 2017.
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda.
Hemsidan, www.polardistans.se, uppdateras kontinuerligt, så det är viktigt att besöka den regelbundet för att få den senaste informationen.
Frågor besvaras av tävlingsledaren Linda Nordlund, e-post: race@polardistans.se,
tel. 0730 82 95 24.
Svenska Polarhundklubben hälsar alla välkomna till POLARDISTANS!
Den naturliga utmaningen
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18:e året i rad!
SPHK´s LÅNGDISTANSTÄVLING
4-11 MARS 2018 (v 10)
WSA-VÄRLDSMÄSTERSKAP
Funktionär på Polardistans 2018?
Visst låter det roligt och spännande att vara med på en långdistanstävling för polarhundar? Har du möjlighet att vara med? Då lovar vi dig att det kommer att bli
en intensiv och intressant vecka med lite sömn men med många skratt. Du kommer
också att få många nya upplevelser och stor gemenskap. Ju fler vi blir desto lättare
blir arbetsbördan! Vi behöver DIG som kan tänka dig att jobba hårt under en vecka
mot mat och husrum.
Vi behöver funktionärer som bland annat kan hjälpa oss med att:
• arbeta med start- och målområdet samt sköta start och målgång (tider mm).
• arbeta ute på checkpoint med att bygga upp och plocka undan, samt ta emot
och hjälpa de tävlande tillrätta.
• arbeta med att förbereda och genomföra banketten och prisutdelningen
• arbeta i sekretariatet med webb, tidsrapportering m.m. Här krävs erfarenhet
av att läsa svenska och utländska stamtavlor och vaccinationsintyg
• meriteringsansvarig
• assistera domare och veterinärer.
• fotograf
• skoterförare (med egen skoter) som kan hjälpa till med preparering och
märkning av banan. OBS! Det mesta av detta arbete utförs veckan innan
tävlingen!
För mer information om de olika arbetsområdena gå in på www.polardistans.se
under ”Vill du bli funktionär” och läs mer.
Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till race@polardistans.se
Du anmäler som funktionär via formuläret på www.polardistans.se.
Hoppas att vi ses!
Linda Nordlund
Tävlingsledare Polardistans 2018
Polarhunden 5/2017
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www.sphk.se/sodra

http://www.vastra.sphk.se

Ordförande

Ordförande

Ankie Laúrsen, 0708-55 89 12
ordforande.se@sphk.se

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

Vice ordförande

Ledamot/Vice ordf.

Isabell Karlsson Rydell
isabellrydell@hotmail.com

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

Sekreterare

Sekreterare

Gerda Nihlén Pettersson
sekreterare.s@sphk.se

Kassör

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

Ledamöter

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

Cecilia Almén, 0763-45 69 30
kassor.s@sphk.se

Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

Suppleant

Sofie Blomberg Rydberg
sofies_knott@hotmail.com

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

Utställningskommitté

Suppleant

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

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

Tävlingskommitté

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

Utställningsansvarig

Anna Kling, 070-29 89 81
Gånghester

Medlemsansvarig

Lazy Lupus Kit Walker. [Foto: Nicole Fhors]

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

Aktivitetskommitté

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

Ungdomsansvarig

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

Materialansvarig

Kommittéerna ansvarar för de material
som tillhör respektive kommitté

Valberedning

Sammank: Christina Bjerstedt-Ohlsson
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
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SPHK Södra inbjuder till officiell
utställning för renrasiga polarhundar.

Revisor/revisorsuppleant
Lappland Dream Bacardi innan snön dök upp.
[Foto: Victoria Gideonsson, Riverhuskies kennel]

Vakant

Valberedning
Vakant

Lördagen den 28 april 2018
vid Vaggeryds friluftsgård
Mer information kommer i nästa nummer
av Polarhunden.
Polarhunden 5/2017
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Hej alla medlemmar!

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Revisorer

Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Revisorssuppleanter
Tomas Dal
Pernilla Geresflod

Valberedningen

Charlotta Ludwigsson, 070 – 770 61 63
Eva Ohlsson, 070 – 536 80 17
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I skrivande stund ligger årets första riktiga frost
som ett krispigt täcke av förväntan över trädgården.
Sakta kryper temperaturerna nedåt här i Mälardalens distrikt och det märks på hundarna; snart är det
vinter! Många är vi som nu ligger i full träning, ja
säkert har flera av oss redan varit ute på barmarkstävlingar runt om i landet. Framför oss ligger nu den
kalla, härliga tid som många utav oss längtar efter
hela året, polarhundar som hundförare.
Den 11-12 november håller vi Grönt Kort-kurs i
Fjällnora och vi ser fram emot det med förväntan. Intresset och trycket på anmälningar har varit oerhört
högt, fullbokat nästan direkt, vilket har varit väldigt
roligt att se! Vi inser att intresset för att köra och tävla med hund växer snabbt därute och är därför igång
med att planera nästa kurs i grönt kort redan innan
den inplanerade i november har gått av stapeln.
I Mälardalens styrelse är vi i full färd att planera
nästa års arbete och aktiviteter. Snart kommer det
vara dags att kalla till årsmöte och vi hoppas på att
få se er där. Tillsammans vill och hoppas vi kunna
ordna ett givande år för våra medlemmar. Vi vill
passa på att rikta ett tack till er medlemmar som
visar intresse! Vi välkomnar era tankar, idéer och
efterfrågan på aktiviteter. Ni behövs för att skapa
och utveckla ett levande distrikt!

S UCH (Polar Champ) Nord V-07 Tinkas Janka. Ägare Gösta Karlberg. [Foto: Katinka Mossin. Bild reg:
Mats Gelotte.]

Vi vill också säga väl kämpat till alla er som deltog i
årets barmarks-SM i Falun. Ett extra stort grattis till
Roger Alm som tillsammans med huskyn Tazzlandets
Valla sprang hem ett brons i linlöpning och Elisa Perkiö som knep ett silver med sitt samojedspann!
Slutligen vill vi i Mälardalens styrelse önska er alla
en riktigt god avslutning på 2017. Vi önskar er alla
en God Jul och ett Gott Nytt År tillsammans med
era fyrbenta vänner! Vi ses och hörs under 2018!
Nicole Fhors,
Suppleant SPHK Mälardalen

Polarhunden 5/2017
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SPHK GD inbjuder till officiell utställning för alaskan
malamute, grönlandshund, samojedhund och
siberian husky i

Orsa SÖNDAG 8 april 2018
Domare: Siberian husky & grönlandshund: Christina Bjerstedt Ohlsson;
samojedhund, alaskan malamute och evt siberian husky: Sonny Ström

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Team Israelsson Sally busar i trädgården. [Foto: Nicole Fhors]

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

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

Suppleanter

Jessica Cerny, Järbo
jessica@varghvites.com 073-628 09 79
Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

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

Kylan och vintern ligger troligen i halva distriktet
medan resten av oss kämpar vidare med barmarksträningen och drömmer om vinterns äventyr. I samband med Fäboddraget kommer det bli ett DP60 för
åtminstone grönlandshund.
Ni som är nyfikna på att prova att tävla missa inte
vår minitävling 30 december, där vi kör 6,5 km med
en eller max två hundar.
Valberedningen letar efter en ny kassör och någon
som vill ta över som ordförande om ett år. Vet du
någon som skulle vara bra till dessa poster tveka
inte att kontakta valberedningen.
- Krister

Fäboddraget 17-18 februari 2018
2x30 km i naturreservatet Koppången 3mil N om Orsa. Beroende på antal anmälda och eventuell meritering så kan det bli individuell start, massstart eller kallstart. Kallstart innebär att alla har samma starttid men att
då ska hundarna fortfarande stå oselade på stakeout. Lätt myr och skogsterräng. Eventuellt kommer kortare bana att erbjudas.
Anmälan via mejl till ylajarvis@gmail.com senast 10 februari
Anmälningsavgift 400 SEK. +70 SEK för de som meriterar DP60.
Alla som fullföljer får den traditionsenliga Gustafspinglan.
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Anmälningsavgift:
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)
180 SEK
Vuxna hundar
350 SEK
Veteranklass 8-10år
180 SEK
Veteranklass (över 10 år)
gratis
Flerhundsrabatt: Från och med tredje hund betalar man 180 SEK per
hund.
Anmälan till utställningen

E-post till ylajarvis@gmail.com eller post till Malin Sundin Grindal. Näset 2.
79492 Orsa
Använd utställningsblanketten som finns på http://sphk.se/download/sphk/blanketter/tavlingsanmalan-t2.pdf

Sista anmälnings-/betalningsdag 2018-03-10
Betalas till SPHK Gävle Dalas plusgiro 93 24 27 -8
Observera att det är aprilväder som gäller. På fredag och lördag planerar
vi att arrangera DP10 och eventuellt DP60 på snösäkra Koppången 3mil
norr om Orsa. Kan bli i pannlampssken eller tidig morgon beroende på
väder och temperatur.
Anmälan till utställningen är bindande
Övrig info:
Frågor om anmälan: Malin Sundin 070-63 98 536 ylajarvis@gmail.com
www.sphk.se/gavle-dala

VÄLKOMNA
Polarhunden 5/2017
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Nu sitter du med Julnumret i din hand och har en
spännande säsong framför dig. Det är ju nämligen
2 VM 2018 i Sverige. Kan ni förstå hur stort det
egentligen är? Jag kan knappt förstå att det ens
händer.
www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Annica Andersson
Rettigsvägen 7, 843 31 Bräcke

Sekreterare / Ledamot

Magnus Eklund Engvall
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå

Men innan vi är framme vid VM så kommer vi i
Nedre Norra att arrangera ett KM mer om datum
och inbjudan kommer på hemsidan så håll utkik
där. Samt Nordic Open i Sveg som även kommer
att vara Polarhundsmästerskapen. Håll koll på
hemsidan för det också.

Kassör / Ledamot

www.sveg2018.com
www.sphk.se/nedrenorra

Ledamot

Under 2018 kommer Nedre Norra att försöka engagera er medlemmar med följande aktiviteter:

Ledamot

*”Vård i Det Vilda” i samarbete med SKK & Jägarförbundet.

Jan-Olof Högström
Arklo 135, 860 40 Indal
Frida Brändström
Fårskäret 247, 914 91 Nordmaling
Camilla Eklund Engvall
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå

1:e Suppleant / Vice ordförande

Alf Hallén
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson
Rettigsvägen 7, 843 31 Bräcke

Revisor

Jan Nordlöf
Tängtorpet 224, 836 95 Ås
Lars Åke Lindström, 070-593 58 05

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen
Kristen Snyder

Valberedning
Vakant

Eveline Koch
Raftälven 228, 830 60 Föllinge

*Valpkurser och Allmänlydnadskurser (önskemål
från 1-hundsägare) Vi ska försöka tillgodose behovet då vi har några instruktörer i vårat distrikt.
*Inofficiell utställning under våren.
*Omkörningar och provapådag.
Kom gärna med förslag och önskemål på vad ni
skulle vilja att vi hittar på.
Kanske är du själv en eldsjäl som brinner för ett
särskilt område inom hunderiet och skulle vilja
hjälpa till? Vi har ju alla olika erfarenheter och
kunskaper som vi kan lära varandra. Vi är mycket
tacksamma för den eller de som vill kan och vågar
hjälpa till att föra klubben framåt.
Älskar du att berätta historier framför lägerelden
eller knyta linor, eller är du en sådan som gillar
att peppa andra? Ni alla är hjärtligt välkomna att
hänga med oss i Nedre Norra.
God Jul Önskar Styrelsen i Nedre Norra
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Malamutespecialen i Gafsele 2017. [Foto: Alex Poulsen]

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

Ett glatt gäng runt lägerelden. [Foto: Eva Nätteldal]

Kassör

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

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

Ledamot

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

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

Suppleant

Sofie Grahn,
fie.grahn@gmail.com

Suppleant

Petter Larsson,
Petter.larsson@hotmail.com

Valberedning

Dagträffen. [Foto: Emma Marklund]

Höstträff i Boden - Här var det drag!
Nu är vintern på gång. Sitter just nu helt slut efter ett besök på Lycksele djurpark med barnen där
sonen bland annat har uttryckt vid matningen av
vargarna, att de inte var så spännande. Det såg ut
som det gör när du matar hemma mamma. Så de behövs inte ett besök tydligen där när vi har vilda djur
hemma. Skämt åsido, men i all hundträning inför
kommande vinter med allt som det innebär och med
julen som nu kommer med stormsteg så kom ihåg
att ta hand om er själva och familjen. Bakom varje
vinnande koncept finns en god grund att stå på. Så
jag hoppas att vi ses på spåret och lycka till på alla
arrangemang som ni beger er på, oavsett om det är
till fjälls eller i pistade tävlingsspår.

I år lyckades vi i övre norra pricka in ett
högtryck inför vår höstträff. Detta innebar att solen sken, det var vindstilla och
det var minusgrader dygnet runt.
Inför årets träff hade vi tänkt ha en tidsträning men det visade sig att den inte var
så intressant. Vi fick bara fyra som anmälde sig till start. Så dagarna före träf-

fen så uteslöt vi det momentet och helgen
fick innehålla hundkörning och trivsel
utan tidtagning.
Återigen så kan vi konstatera att när hösten är här då vill vi köra hund. Vi hade
många deltagare och åskådare, och vi
hade storlek på ekipage från en hund och
förare till 12-spann med herrejessus tryck

Mvh Sofia Wallin kassör SPHK Övre Norra

Olga Widén,
Johanna Burström
johannabrannstrom@hotmail.com

Några av Elisabeth Lönnbergs siberian husky
[Foto: Eva Nätteldal]
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Emma Marklunds samojeder
[Foto: Eva Nätteldal]
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Boel Malmström gör sig klar för en sväng med sina samojeder och alaskan malamute
[Foto: Eva Nätteldal]
Helen Söderströms grönlandshund
[Foto: Eva Nätteldal]

i ekipaget. Under lördagen var det 18 olika ekipage som gav sig iväg längs vägar
i tallhed och björkskog. Jag hade varnat
lite på Facebook för det fanns en del större vattenpölar längs sträckorna men det
var inget bekymmer för varken hundar
eller förare. Vi hade flera deltagare som
körde lite längre än vad de vanligen gör.
Vi fick öva på möten och jag kan säga
att både hundar och förare klarade utmaningarna toppenbra! Kylan ökade under
em/kvällen så till söndagsmorgonen hade
vi 7 grader kallt och jag kan säga att det

mesta hade frusit under natten, både vattenpölar, gasreglage och bromsvajrar på
fyrhjulingar. Allt var ju blött och lerigt…
innan det frös, men allt fixade sig och vi
kom iväg med våra fordon trots kylan
även andra dagen.
Resonemangen var många kring elden
och det som är så fantastiskt det är att
vi kan umgås och köra hund oavsett om
målet med säsongen är Finnmarkslöpet,
en första fjälltur eller motionskörning i
hemmiljö.
Ha det gott så ses vi i spåret!

//Helen

Elisabeth Lönnberg och Petter Larsson kommer in med sina hundar efter en sväng i spåret
[Foto: Eva Nätteldal]
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Bilder från dragträffen som SPHK Övre Norra hade i Boden vid Aldersjön.
[Foto: Emma Marklund]

Bilder från dragträffen som SPHK Övre Norra hade i Boden vid Aldersjön.
[Foto: Emma Marklund]
Polarhunden 5/2017
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Gamla myter och nya fakta om polarhundar
av Louis Liljedahl
Ibland hör man från ägare av polarhundar, att just deras ras är många,
många tusen år gammal, att polarhunden är närmast släkt med vargen,
samt att det är tack vare just polarhunden som människan har kunnat
befolka jordklotets allra hårdaste klimatzon – Arktis. Inget av detta har
emellertid stöd i forskningen. Istället kan dagens polarhundar endast
spåras tillbaka ungefär 1000 år, polarhundar lär inte vara närmare
släkt med vargen än någon annan hundras, och slutligen har det funnits
eskimåkulturer som har klarat sig utmärkt utan hund!

Hundar i Arktis
I en del äldre forskningsrapporter kan
man förvisso läsa att hunden var en förutsättning för livet i Arktis, men detta
antagande baserades på ett antagande i
analogi med dagens eskimåkultur, som
ju generellt är, eller åtminstone förr var,
beroende av sina hundar. Nyare arkeologisk forskning visar däremot på en annan, mer nyanserad bild av människans
historia i norr.
De amerikanska kontinenterna befolkades genom ett flertal migrationsvågor
från Asien. De tre senaste bestod av eskimåfolk, nämligen Paleo-eskimåer (eller
Ur-eskimåer) som kom in för ca. 4 500

år sedan, Dorset-eskimåer för 2 500 år
sedan samt Thule-eskimåer, som anlände
för 1 000 – 800 år sedan. Paleo-eskimåerna hade kanske slädar men få hundar,
men eftersom man inte funnit någon
dragutrustning för hundar från detta
folk, anser man att människorna själva
har gjort det arbetet, om de nu händelsevis hade slädar. Från Dorset-kulturen
har man endast gjort något enstaka fynd
av hund, och därför tolkar man det som
att hunden i princip saknat betydelse för
dessa människor. Från Thule-perioden,
däremot, finns det stora mängder hundfynd och även för första gången bevis för
att hunden drog slädar i den nordamerikanske delen av Arktis.

Thule-eskimåernas revolutionerande harpun. A.
Med lös spets, som stannade i bytesdjuret, som
således säkrades. B. Tidigare harpunspets, som
lättare kunde lossna från bytesdjuret.

Den senaste invandringsvågen av eskimåer startade från östra Aleuterna i
Alaska för mellan 1 000 och 800 år sedan. En klimatförändring till varmare
förhållanden ledde till att isen i Berings
sund gick upp under sommaren, något
som inte hänt i tidigare, kallare skede.
Därmed blev det möjligt för bl.a. valar
att gå igenom sundet och fortsätta sin
vandring längs Nordamerikas norra kust

ända fram till Grönland. För Thule-folket innebar detta, att de kunde följa kustlinjen österut i jakt på framför allt val.
Dessutom hade de utvecklat en ny teknik
för harpunspetsar samt introducerat en
ny båttyp, den stora umiaken, som kunde
ta ett tjugotal personer. Den sista nyheten
var att de använde de sig av hunden som
transportmedel. Med dessa effektiva nymodigheter tog de sig ända till Grönland

Eskimåkulternas utbredning i tid.
Umiak, Thule-eskimåernas stora transportbåt.
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Modernt eskimåspann från Grönland.
Foto Jane Pedersen, 2016.

på mycket kort tid. En del forskare anger
tiden till några hundar år, medan färska
studier visar på ännu kortare tid, kanske
en generation eller ännu snabbare.
Förklaringen till att man kunde hålla
hundar i större mängd jämfört med tidigare kulturer var, att valjakt gav så mycket mer mat till människor och hundar, än
vad tidigare jakt gjort, som handlade om
vildren och småvilt. Före motoriseringens tid hade dagens inlandseskimåer i
exempelvis Alaska normalt 1-2 hundar
per jägare, medan kusteskimåerna kunde
hålla 3-5 hundar tack vare att de jagade
bättre bytesdjur av de mer energirika
marina däggdjuren. I östra Arktis kunde
en jägare ha över ett dussin hundar i sitt
spann.

Eskimåhund från norra Kanada. Foto Richard Harrington, 1949.
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Polarhundens ålder
När man ”tillverkar” en ras brukar det
ske genom att korsa redan befintliga raser eller så renodlar man en lantras. Omkring 1880 började man i England att
föra stamtavlor över sina hundar, som
man bedrev selektionsavel på, för att
efterhand få dem godkända som raser.
Ingen ras är äldre än så. Däremot kan
s.k. lantraser vara ordentligt gamla, som

exempelvis eskimåhunden, med sina ungefär 1 000 år. En lantras är en domesticerad regional typ, som genom anpassning till en viss miljö isolerats från andra
hundpopulationer. Våra polarhundsraser
härstammar från lantrasen eskimåhund,
ur vilken man valt individer med de egenskaper som man bestämt skall vara rasspecifika, och sedan har man bedrivit selektionsavel på dessa. Man har på så sätt
minskat genpoolen med allt vad det innebär av positiva såväl som negativa konsekvenser. Flera av polarhundsraserna
startade med förvånansvärt få individer.
Exempelvis lär alla nu levande rasrena
samojedhundar härstamma från endast
tolv individer. Ursprungsmaterialet för
alaskan malamute var ännu mindre, sex
hundar, som man selektionsavlade på i
30 år innan ytterligare ca. 30 nya individer kom in i genpoolen för rasen.
Frågan hur gammal polarhunden är,
d.v.s. vilken ålder denna lantras har, är en
helt annan femma. Man har inte kunnat
knyta samman dagens polarhundar med
Paleo-eskimåernas. Däremot kan de genetiskt spåras tillbaka till Thule-hunden,
d.v.s. 1 000 – 800 år. Man kan således
Polarhunden 5/2017
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av andra forskare bero på inblandning
av varg efter hundens domesticering. Vår
egen genetiker, Peter Savolainen, som är
specialist just på varg och hund, säger:
”Det är inte korrekt att vissa hundraser är “närmare vargen.” Våra data av
hund och varg över hela Eurasien visar
att det skett en liten andel varginkorsning
över hela detta område, alltså inte endast
bland de arktiska raserna.”
Att polarhundar kan se ut som varg beror på att naturfolk inte bedriver selektionsavel, där man favoriserar visst utseende, utan hunden skall för dem uteslutande göra ett arbete. I kalla trakter är
det framför allt klimatet som avgör vilka
individer som kommer att överleva. Där
behövs en viss typ av päls, öron, ögon
etcetera, och eftersom de usprungliga
hundarna förmodligen såg ut som vargar, fick de polara hundarna behålla sina

yttre, varglika egenskaper. Dessutom tillkommer, som sagt även det faktum, att
varg naturligt blandats med polarhundar
under historiens gång.
Källor
Brown, S., C.M. Darwent, E.J. Wictum
and B.N. Sacks, 2015. Using multiple
markers to elucidate the ancient, historical and modern relationships among
North American Arctic dog breeds. Heredity (2015), 1–8.
Morey, D.F. and K. Aaris- Sørensen,
2002. Paleoeskimo Dogs of the Eastern
Arctic. Arctic, Vol. 55, No. 1 (March
2002) P. 44–56.
Savolainen, P. 2017, muntlig kommunikation.

Polaris
HUNDSLÄDAR & TOLKBÄLTE

Eskimåflicka med hundvalp. Foto Richard Harrington, 1949.

säga att denna typ av hund ungefär är 1
000 år gammal. De erkända polarhundraserna, däremot och i likhet med alla andra hundraser, är som sagt ganska färska.
Exempelvis blev samojedhunden erkänd
som ras 1912, siberian husky 1930 och
alaskan malamute 1935.
Släktskapet med vargen
Hur är det slutligen med påståendet att
polarhundar är den hundtyp som är närmast släkt med vargen? Idag forskas det
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mycket i ämnet ’När, Var och Hur kom
tamhunden till?’ Hela tiden ändras hypoteser och teorier efterhand som nya rön
kommer i dagen. Senaste nytt är att vissa
forskare föreslår att tamhunden inte alls
har utvecklats ur dagens vargart, utan
tamhunden och vargen härstammar båda
från en numera utdöd vargart. Malamuten tillsammans med några andra raser
anses i vissa publikationer som närmast
besläktade med varg, baserat på DNAresultat. Dessa slutsatser förklaras dock

Polaris Tolkbälte

Med lättöppnad hake och grenband
Enkelt att ta på och av även med skidorna på.
Tillbehör: Fickor för vätska, mobil, kamera, gps, mm.
Enkla att haka på.

Släden ﬁnns i två storlekar för Nordisk körning
Tillbehör: Fauna slädsäck

BORNS SNICKERI, RÄTTVIK

Gösta Karlberg 070-6214386
www.kallasgarden.se kallasgarden@telia.com
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Malamutespecialen 2017 i Gafsele.

På bilden syns ”Team Mihakias” med följande hundar: Mihakias Great Lionhearts O’Nelly (#2 brukstik
& #3 i kön), Mihakias Iceflower Jura (Bästa unghundstik & BIR), Mihakias Iceflower Islay , Mihakias
Iceflower Skye samt en superlycklig uppfödare.
Ännu en gång Tack för ett lyckat arrangemang

I början förstod jag inte, men plötsligt gick det
upp för mig hur mycket Boo tyckte om min ”lilla”
flicka. Hur ofta händer det att en opälsat tik på 15
månader sätts upp som BIR?
Bäst i ras: Mihakias Iceflower Jura, bäst i motsatt
kön blev den vackra röding: Tanana Red Qilaq.
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När jag anmälde våra hundar till malamutespecialen i Gafsele var tanken att
jag ville ge unghundstikarna lite bra och
nyttig prägling på att möta andra hundar,
träna att köra i en tävling tillsammans
med andra teams och få en rejäl bedömning av hundarnas värde av domare Boo
Lundström. Han är en domare som anses
vara en av ”rasens stora” och att få ett excellent av honom är mycket värt.

med båda bästa unghund, BIM-veteran
med ck, BIR samt dessutom bästa avelsoch uppfödareklass. Hur glad kan man få
vara som uppfödare?

Det skulle visa sig att bli till mycket mer
än som så och jag stod i slutet av dagen

Text: Kirsten Poulsen,
Foto: Alex Poulsen, Team Mihakias

Stort tack till klubbens styrelse som hade
arrangerat specialen i fina omgivningar
och tillika hade fixat till med både fina
sponsorpriser och så fint väder att vi kunde njuta av att tälta på platsen.
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Malamutespecialen i Gafsele 2017.
[Foto: Alex Poulsen]

De tre unga tikar: Islay, Jura (BIR på
specialen )och Skye (single-lead)
gjorde en mycket bra debut när de
körde de 9,4 km på drygt 42 minuter
på inte alltid lättframkomliga skogsvägar. Det räckte till en andraplats
med små 7 minuter upp till vinnaren;
Anders Bergvall. Det unga trespannet
som till vardags går i fyrspann med
Mulle är mycket lovande och jag ser
fram emot de kommande tävlingar
med entusiasm.
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Frida Tenghede körde Mihakias Hillbilly Jerry-Lee till en fin andra plats i rasmästerskapet med endast 38 sekunder till vinnaren. De hade ett super race och ”Mulle”
visade på stor dragiver och mycket fint temperament på spåret. Jag är så glad för
att jag fick hem denna goa kille igen.
Tack för all hjälp med träning och på specialen, Frida!

Hej på er

Isabell Karlsson Rydell och samojedspannet går i mål på Nybrodraget 2017.
[Foto: Nicole Fhors, Raxeira’s]

Vi är i full gång med planeringen av vintersamlingen
och hoppas att få se så många som möjligt av i Furudal. I övrigt önskar vi er en fin träningssäsong och
hoppas få se många av er i spåren i vinter.
http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

Godkända meriteringstillfällen för säsongen
2017/2018 är:
Hamra
19-20/1-2018
DP60
Hamra
DP10

21/1-2018

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

PM- Sveg
2-4/2-2018
osäkert ännu men om det blir är det DP20+

Kassör

Lomsjöhed
ev möjlighet för DP10

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

Ledamöter

Monica Berglöf, 073-612 47 29
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd
monika_101@hotmail.com
Anna Palmblad, 070-795 26 88
Hulta Lugnet, 511 99 Sätila
anna.palmblad1@gmail.com
Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

Suppleanter

5-6/2-2018

Furudal
10-11/2-2018
DP10 och Dp20 pulka och släde
Furudal
DP60

12-13/2-2018

Beaver Trap Trail Norråker
DP100+

22-25/3-2018

Koppången
DP60

6-7/4- 2018

Koppången
DP10

7/4 – 2018

Lotta Johansson
lotta.d.johansson@gmail.com

Polardistans Särna
6-9/3-2018
DP100+ och DP250+ pulka och släde

Karin Olsson, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
musherkarin@gmail.com

VM sprint /MD Sveg
9-11/3-2018
osäkert ännu men om det blir är det DP20+
Då det tyvärr fortfarande saknas en del information ber vi er att hålla koll på hemsidan för
exakta uppgifter om provtillfällena.
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INBJUDAN TILL

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

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

VARMT VÄLKOMNA!

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

Dragprov 60, Furudal. OBS mörkerkörning.

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

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

RALLYLYDNAD

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

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

märk med rally samt ert namn.

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

märk med skidor samt ert namn.

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

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

630

Linkörning/motionsklass 480
DP10

330/tillfälle

DP60

730

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

BARNRACE
Måndag 12/2 2018. KL 10.00.

UNGDOMSDRAG MED SAMOJED

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

Lördag och söndag 10-11/2 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pris och meny anslås på hemsidan.
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Ovan: Samojeder på Ånnabodas utställning, 2017. [Foto: Nicole Fhors]
Till vänster: ”Barn med hund”, Ånnaboda 2017. [Foto: Nicole Fhors]
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Så var det äntligen november. Snart kommer allas
vår favoritsäsong och snart är det dags för våra slädar att dammas av och kontrolleras inför vinterns
alla äventyr. Vissa har redan påbörjat sin slädsäsong, medan vissa får vänta några månader till innan det vita guldet vackert pryder marken vi går på.

www.malamuteklubben.se
Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Ledamot/Kassör

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

Ledamot

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

1: a Suppleant

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

2: a Suppleant

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

Meriteringssekreterare

Michelle Ohlsson (se ordf.)

För min egen del så har jag tagit det där med livet som draghundsägare till en helt annan nivå
nu. Jag tog mina 5 hundar och flyttade till Kiruna! Långt ifrån familj och tryggheten, långt ifrån
vad som en gång har varit mitt hem. Nu har vi ett
nytt hem, och jag min flock. Vi trivs som fisken i
vattnet här, och jag är så spänd på vad framtiden har att erbjuda oss här uppe i Norrbotten!
I malamuteklubbens styrelse har vi haft en fullspäckad höst med bland annat planering och genomförande av själva Björnrundan. Planeringen av
malamutespecialen med några ”rookiesar” i styrelsen har varit en lagom utmaning för oss, men det
gick ju det också - tack vare att vi har ett härligt
sammansvetsat samarbete i styrelsen, och med det
vill jag verkligen tacka vår ordförande Michelle
för allt du ställt upp med. Det är såklart väldigt
tråkigt att du avgår från din roll snart - men vill
tacka för att du tillsammans med Ida har lärt upp
oss nykomlingar att bli bra styrelsemedlemmar!
Jag är helt bombsäker på att nästa styrelse blir
minst lika bra! Är någon sugen på att ”hänga”
med oss? Hör av er till mig på sekreterarmailen!
I skrivande stund är den största delen av styrelsen
och många medlemmar på väg till Malamutespecialen! Själv missar jag den i år, men hoppas att alla
medlemmar lägger upp bilder för att mätta resterande medlemmars nyfikenhet och önskan att vara
på plats. Hoppas ni får en underbar helg!
Och hörrni, missa för allt i världen inte malamuteveckan v. 6! Inbjudan finns här i Polarhunden.
Ha en underbar träningshöst/vinter med era hundar.
Snart är höstens mörker över och vi går mot snötäckta fjäll och skogar. Kanske ses vi i spåren.
Hälsningar från Sekreterare Amanda

46

Polarhunden 5/2017

Björnrundan 2017
”Intill en sjö ligger den mysiga Salixbyn utan tillgång till el och rinnande vatten. Där bor vi tillsammans i sann vildmarksanda för att kvällstid
samlas runt elden och dela roliga historier och erfarenheter.”
Så stod det i inbjudan och så var det sannerligen. Vilket mysigt ställe! Redan under fredag kväll var brasan igång och när
”kvällsvrålet” hade lagt sig och alla hundar var matade och boxade för kvällen
var det riktigt magiskt när månen sken
över de i mossa inbäddade små stugorna
med rykande skorstenar.
Lördag morgon bjöd på kallt och klart
väder. Kl. 9 var det bangenomgång och
därefter selades hundarna och ekipagen
körde iväg i obestämd ordning. De som
skulle köra hela den 3,7 mil långa rundan
hade mest bråttom iväg. Vid första checkpoint, efter ca. 12 km, ställdes det ut en
hink med bullar. Då det var lite ont om
funktionärer så lämnades hinken obevakad så det gällde ju att komma fram dit
medan det fanns bullar kvar. De som valde att köra ”bakvarv” de 7 km till andra
och sista checkpoint tog det lite lugnare i
starten. Andra checkpoint låg efter ca. 30

km för de som körde hela rundan. Där
grillades det korv till lunch och bjöds på
kaffe/te och mer bullar för den som var
sugen eller behövde lite extra energi de
sista 7 km tillbaka till stugbyn. Det var
härligt väder större delen av dagen men
någon liten regn- och hagelskur fick deltagarna uthärda. De flesta verkade nöjda
med dagens tur och på kvällen bjöds det
på kolbulle vid brasan.
Totalt var det ca. 35 personer som på ett
eller annat sätt bidrog till denna mycket
trevliga helg. Ekipagen bestod av alltifrån
cykel med en hund till ett spann med typ
18 hundar. Björnrundan är ingen tävling
utan snarare en gemensam tur både för
nybörjare som erfarna och det konceptet
levdes det verkligen upp till. Med en sådan trevlig start på säsongen kan den ju
inte annat än bli fantastisk!
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Varmt välkomna till SPHK’s Rasklubb för alaskan malamute

Malamuteveckan 2018
Grövelsjögården. Vecka 6 (3-10 februari)
Malamuteveckan hålls på Grövelsjö-gården, perfekt belägen 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 vandrarhem som vi har hyrt helt för oss
själva, där bor man i två eller fyrbäddsrum.
I priset ingår sex middagar (ej lördag/ankomst dag), frukost samtliga dagar, alla
kvällsaktiviteter, kvällsfika, barnaktiviteter, gemensamma turer och allt annat
smått och gott under veckan. Allt detta till ett fantastiskt pris.
2900 kr/person
2400 kr/barn (4-15år)
ANMÄLAN
Anmälan sker till anmalanam@sphk.se Först till kvar gällande platserna, sista anmälnings-dagen är 22 december. Du betalar en anmälningsavgift på 900 kr senast
20 dagar efter anmälan, resterande 2000 kr betalas senast 10 januari. Din anmälan
är bindande, men din plats kan överlåtas till någon annan.
HUNDKÖRNING
Under hela veckan så erbjuds hundkörning på skoterspår i vacker natur i varierade
distanser. Vi ordnar med gemensamma turer för nybörjaren likväl den erfarna.
Vi äter lunch på fjället och njuter av hundar i sitt rätta element tillsammans med
gamla bekanta och nya vänner.
ADVENTURETRAIL
Lättsam tävling äventyrstävling för gammal och ung, för den med många eller få
hundar. Alla kan vara med på ett litet äventyr på fjället där en vinnare koras på
slutet

BARNAKTIVTETER
Bakkväll. Skattjakt! Lära sig köra hundsläde. Läxstudio (med lärare).
KVÄLLSAKTIVITETER
Kvällstid kommer vi för den som vill ordna med gemensamma lättsamma aktiviteter anpassade till deltagarna. Exempelvis är redan nu inbokat en filmkväll med
popcorn och workshop för valpträning och sommarträning. Söndag kväll den 4
februari är det rasklubbens årsmöte.
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. 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.
Varmt välkomna till en SUPER vecka!

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
kallar till årsmöte 2018
Tid: Söndag 4 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 7 januari 2018.
Dagordning enligt stadgar och utkommer senast 2 veckor innan mötet.
Sekreterare: Amanda Vikner, sekreterare.am@sphk.se
Varmt välkommen!

DRAGPROV
”Dragprov 10” anordnas söndag den 4 februari.
Startavgift 250 kr. Anmälan senast 27 januari, efteranmälan mot en extra kostnad
på 100kr.
Motionsklass: 150 kr
”Dragprov 60” anordnas torsdag och fredag den 8-9 februari.
Startavgift 450 kr. Anmälan senast 31 januari, efteranmälan mot en extra kostnad
på 100 kr.
Motionsklass: 150 kr
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så att vi fick använda restaurangen inne på Tånga. Väl där kunde vi lyssna på två
spännande och tänkvärda föreläsningar av Annica Uppström och Karsten Grönås.
Tack alla som var där för ert tålamod. Jag ber än en gång om ursäkt för allt strul
med att hitta dit och sedan byte av lokal. Till slut så avslutades till sist dagen med en
grillkväll i ösregn.

Siberian husky

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

Vice ordförande Linda Nordlund,

Rasspecialen för siberian husky i Tånga Hed 2017,
BIM Svartedalens Husky Tanana, BIM Starax Maximus The Mad.

Vi drömmer väl alla om en vit jul och jag hoppas att vi alla skulle kunna få det i år.

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

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö
070-548 93 09
vanervind@gmail.com

Kassör Jenny Larsson,
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
070-205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

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

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

Suppleant Kenneth Svensson,

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

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

Revisorsupleanter:
Börje Jansson 070-2958972
Nisse Uppström 070-2482005
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På söndagen var det dags för själva utställningen. Karsten Grönås dömde hanhundar
och Annica Uppström dömde tikarna. Det var många fina hundar på plats. Efter
spännande finaler korades till slut Starax Maximus The Mad till årets vinnare av
rasspecialen, ägare Iréne Ax och Kenneth Svensson. BIM blev Svartedalens Husky
Tanana ägare Malin Sundin Grindal. Bilder från finalerna finns publicerade på
hemsida. Vi säger grattis till alla vinnare och tack till domare, ringsekreterarpersonal,
utställningsansvarig, alla funktionärer, utställare, besökare och sponsorer. Jag vill
även rikta ett tack till personalen på Tånga Hed för all hjälp i alla de situationer som
uppstod under helgen.

Så sist men inte minst vill jag önska er en riktigt GOD JUL!
Nu närmar sig vintern med stormsteg. I stora delar
av landet är det redan vitt. Här i de södra delarna får
vi nöja oss med regn och lera. Vi klagar inte, så länge
vi slipper isen. Rasklubben sitter för närvarande
och kämpar med att få till meriteringstillfällen.
Se separat artikel om detta. Det är inget lätt jobb.
Therese Lindahl och Linda Nordlund som har lagt
ner otaliga timmar på detta ska ha ett stort tack.
Det har redan gått ett par månader sedan vår
rasspecial i Tånga. Tack till alla er som kom och
visade era fina hundar eller bara tittade. Jag skulle
vilja sammanfatta Tånga med att ”det blir aldrig
som man tänkt sig.” Ett vagnsrace var inplanerat,
allt var förberett men vädrets makter rår ingen på.
Den här lördagen i september valde solen att varmt
lysa på oss. Det blev en allt för hög temperatur för
våra polarhundar. Så vagnsracet blev inställt.
Därefter var det dags för föreläsning. Lokal var
bokad, en större sal med en projektor så att
föreläsarna skulle kunna visa sina presentationer.
Det började med att lokalen låg inne på en
fotbollsarena där det samtidigt hölls en match.
Det gjorde det svårt att hitta till lokalen. Väl inne
i lokalen visade sig att projektorn inte fanns inne
i den stora salen utan i ett pyttelitet rum. Alla som
ville lyssna rymdes inte och syret räckte knappt till.
Efter stor frustration och ett par samtal löste det sig

Siberian husky

SPHK:s Rasklubb för siberian husky
Inbjuder till Årsmöte
I samband med Polardistansveckan i Särna,
Söndag 4/3 2018 , Kl:14.00.
Lokal i Särna meddelas senare på hemsidan.
Passa på att göra din röst hörd! Du är viktig för klubben!
Varmt välkommen!
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Cecilia Almén och hennes huskies på målrakan, Nybrodraget 2017.
[Foto: Nicole Fhors, Raxeira’s.]

Meritering Dp100
Anordnas för grönlandshund, samojedhund
och alaskan malamute.
www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande
Helen Söderström, 0921-651 31,
076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
ordforande.grl@sphk.se

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

Kassör

Rasspecialen i Arbåga

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

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

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

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

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

Meriteringssekreterare

Hej!

I detta nummer av polarhunden kan jag tro att vi
kan läsa många frestande annonser om trevliga arrangemang, tävlingar och meriteringar för den period som är här nu – vintersäsongen!
För vår rasklubb har hösten först handlat om en
rasspecial i Arboga, ett lyckat arrangemang med rekordmånga deltagande hundar, så vi med en liten
ras blir såklart överlyckliga för ett ökat intresse för
den typen av arrangemang. Sen har hösten handlat
om förberedelser för ”stora Stockholm” som i läsande stund är avklarad så där får vi hoppas och
tro att arrangemanget blev lyckat och montrarna
välbesökta. Förberedelser för vinterns meriteringstillfällen är också igång och där har vi vinterträffen
i Hamra och Beaver Trap Trail som vi jobbar främst
med, se annonser på annan plats i tidningen.

Lena Tano, teamasasaq@hotmail.com

Valberedning
Ulla Andersson, 0171 57 969
Josefine Dömstedt.
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Livet med grönlandshund är så mycket mer än tävling och meritering så vi i styrelsen för rasklubben
för grönlandshund vill nu önska er alla en fin vintersäsong och …
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Meriteringstillfälle dp100 för grönlandshund, alaskan malamute och
samojedhund.
Plats: Norråker
Datum: 22-24/3-2018
Klasser: Pulka- och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. Vikter: Obligatorisk utrustning enligt tävlingsreglerna för Beaver trap classic.
Förarmöte torsdag kväll 22/3, lottning av startordning samt bangenomgång
och regler.
Start för meritering 23/3, beräknad målgång 24/3. Mer info om tider kommer i PM samt på hemsida.
Gällande ANMÄLAN OCH STARTAVGIT: Anmälan görs på särskild
blankett, se http://sphk.se/dokument/blanketter/

Tips: spara ner dokumentet på datorn, stäng ner filen och öppna upp
den på nytt, data skriv sedan all info och skriv ut. Lättare vid ”inskrivningen” i sekretariatet med dataskrivna anmälningar.
Den skall sändas till Sofia Wallin, sekreterare.grl@sphk.se. Startavgift: 600 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass ska anges på betalningen. Anmälnings- och inbetalningsdag med lägre avgift fram till 19/2-2018 .
Anmälan möjlig fram t.o.m 18/3. Höjning på efteranmälan: 500kr = 1100 kr.

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

Välkomna!
Polarhunden 5/2017
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Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
Grönlandshundmeriten och Grönlandslöpet
i Hamra 19-21 januari 2018
1. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - Meritering Dp 60 (2 x 30 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och *samojed.
Heat 1, fredag 19/1 och heat 2, lördag 20/1.
Förarmöte hålls i bystugan torsdag 18/1 kl 21:00. Lottning av startordning och bangenomgång.
Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter: enligt meriteringsreglerna
ANMÄLAN OCH STARTAVGIFT
Anmälan görs på särskild blankett, se http://sphk.se/gronlandshund/godkanda-meriteringstillfallen/ och den skall sändas till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com.
Startavgift: 450 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass
ska anges på betalningen.
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: söndag 31 december 2017.
Efteranmälan möjlig fram t.o.m. söndag 14/1. Avgift efteranmälan: 100 kr (totalt 550 kr).
2. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN – Meritering Dp 20+ (2 x 12 km)
Meriteringstillfälle för siberian husky.
Heat 1, lördag 20/1 och heat 2, söndag 21/1.
Förarmöte hålls i bystugan fredag 20/1 kl 16:00. Lottning av startordning och bangenomgång.
Klasser: slädhundstil 4- och 6-spann.
ANMÄLAN OCH STARTAVGIT:
Anmälan görs på särskild blankett, se http://sphk.se/gronlandshund/godkanda-meriteringstillfallen/ och den skall sändas till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com.
Startavgift: 350 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt
klass ska anges på betalningen.
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: söndag 31 december 2017.
Efteranmälan möjlig fram t.o.m. söndag 14/1. Avgift efteranmälan: 100 kr (totalt 450 kr).
3. GRÖNLANDSLÖPET – Meritering Dp 10 (10 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och *samojed.
Meriteringen genomförs söndag 21/1.
Förarmöte hålls i bystugan lördag 20/1 kl 16:00. Lottning av startordning och bangenomgång.
Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter: enligt meriteringsreglerna.
ANMÄLAN OCH STARTAVGIT:
Anmälan görs på särskild blankett, se http://sphk.se/gronlandshund/godkandameriteringstillfallen/ och den skall sändas till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.
com.
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Startavgift: 200 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass
ska anges på betalningen.
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: lördag 31 december 2016. Efteranmälan möjlig
fram t.o.m. 15:30, lördag 21/1. Avgift efteranmälan: +50 kr (totalt 250 kr).
*Förutsatt att rasklubben godkänt meriteringstillfället
GENERELLT: Meriterings- & tävlingsledare: Ej beslutat 2017-11-03.
Meriterings- & tävlingsdomare: Eva Nätteldal
Förarmötet är obligatoriskt för alla startande.
C-spannen startar först söndag och eventuellt även lördag.
Det kommer att finnas kaffe, korv, hamburgare och fika att köpa
vid bystugan.
OBS! Vid meritering gäller följande:
Ägare: Vid dragmeritering får hund som ägs av medlem i SPHK eller i av SKK erkänd
utländsk specialklubb som motsvarar SPHK delta. Om fler än en person äger hunden ska
samtliga vara medlemmar i någon av ovanstående klubbar.
Förare bosatt i Sverige: Krävs medlemskap i SPHK. Föraren ska dessutom ha giltig licens
samt grönt kort utfärdat av organisation godkänd av SPHK. Förarens ålder ska vara
minst 16 år på första provdagen.
Förare bosatt utom Sverige: Krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk specialklubb
som motsvarar SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första provdagen.
GEMENSAM MIDDAG
Vi kommer att ha en gemensam middag på restaurangen i Hamra. Anmälan till middagen
skall göras direkt till restaurangen och betalning kan ske i samband med middagen på
restaurangen. Man kan anmäla sig till middagen via e-post: info@hamravild.com eller
tel. 0657-350 86.
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.
FUNKTIONÄRER
2018 års Vinterträff kommer även i år att bestå av 3 olika meriteringar (Dp60, DP20+
och Dp10) SPHK’s samtliga fyra raser kommer att delta och detta ställer naturligtvis ett
extra stort behov av funktionärer. Ju fler funktionärer vi blir, desto mindre arbetsamt
blir det för dem som är funktionärer och desto mer kan vi göra i form av mellantider
på Dp60, snabb rapportering till nätet osv. Vi ber därför dig som kan ställa upp som
funktionär, en eller flera dagar, att du anmäler detta till Helén Söderström,
e-post: ordforande.grl@sphk.se eller Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com.
Ju tidigare du anmäler dig, desto bättre, men bättre sent än aldrig.
Alla som har anmält sig till meritering/tävling kommer att få ett PM ca en vecka före
meriteringen.
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Rasspecialen i Arboga 16 september 2017
Vartannat år så har rasklubben en rasspecial och detta år var arrangemanget på Herrfallets camping utanför Arboga. Där har vi varit tidigare
och tydligen många andra rasklubbar och hundföreningar.
I år hade vi för rasklubben ett rekordhögt
antal anmälda hundar, 37 stycken, vilket
är jätteroligt både för oss som arrangör
men även för deltagarna och åskådare.
Förutom en fin och trevlig utställning där
Christina Bjerstedt Olsson och sekreterarna gjorde ett toppenarbete där vi grön-
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landshundsägare inte alltid vet när man
ska in och ut ur ringen och om man ska
komma tillbaka igen och när man ska
göra det. Stämningen var god och som
ringsekreteraren ropade ut vid ett tillfälle
”Men så härligt det är att se att ni grönlandshundsägare hjälps åt på utställnin-

gen” då var vi flera som fått stöttning och
hjälp av varandra.
Inför kvällen så hade vi bokat in Veterinär Emmy Sundström hon höll en
föreläsning om Avel-arv och miljö, en
jättebra föreläsning med inriktning på
den mindre hundrasen och kloka ting
gällande tankar kring avel. Jag kan inte
återge föreläsningen men jag kan rekommendera er andra att boka in Emmy vid
något tillfälle.

Som alltid vid hundarrangemang så tar
det lite kraft och tid men det ger alltid en
påfyllning av energi och särskilt trevligt
är det att få lära känna nya grönlandshundsägare.
Tack till er alla som kom till vår rasspecial och gjorde dagen och kvällen så trevlig!
//Helen
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Får man ta med sig hunden in i himlen?
Så lyder en känd fras från en låttext och
tyvärr är det ju så att det inte är så det
ser ut i verkligheten. När någon dör så
blir allt kvar. Som djurägare har man ett
ansvar för att djuren har det bra så länge
man själv (och de) lever. Det ansvaret
borde förlängas till även efter att man
själv är borta. Alldeles för få har en katastrofplan eller ens en tanke på vad som
kan hända ens egna eller vänners husdjur
när det fruktansvärda händer. När någon avlider. Framförallt när det sker helt
oväntat och ”mitt i livet”.
För att underlätta handläggningen och en
snabb omplacering av hundar BÖR alla
hundägare göra en lista över sina hundar
och vilka personer som är betrodda att ta
beslut över hundarna och vad man önskar ska ske med ens husdjur. Skriv alltså
ett ”hundtestamente”. Vill man kan man
i det även göra en värdering av djuret och
skriva in det som bilaga i det riktiga testamentet så det inte blir några oklarheter
kring värdering och arv. Även om man
inte har ett testamente så bör alla ha ett
hundtestamente. Vad vill Du ska hända
med dina hundar om det händer dig något? Avlider, lever men utan medvetande
eller demens? Allt kan hända och det kan
gå fort!
När en större kennel blir utan ägare
p.g.a. dödsfall kommer ofta Länsstyrelsens djurskyddshandläggare in i bilden.
De bör kontakta rasklubb (eller lokal
draghundsklubb om det gäller draghund
oavsett ras) så att hundar får en så bra
möjlighet som möjligt att få nya passande hem. Men många hundar möter en
mycket oviss framtid. En hund anses som
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en vara och ägs efter ett dödsfall av dödsboet. (Om ägande kan styrkas vilket inte
alltid heller är det enklaste. (Skriv alltid
köpe-, foder- eller låneavtal!)). Handlar
det bara om enstaka hundar så blir det
nog oftast omplacering inom familjen eller avlivning. Men när det kommer till
riktigt stora kennlar så kan det bli knivigare. Det är inte lätt att snabbt omplacera ett tvåsiffrigt antal hundar. Det kan
bli väldigt svåra bedömningar och tyvärr
inte alltid hundarnas välbefinnande kommer först. Ibland hamnar hundar hos
djursamlande föreningar och adopteras
ut till vem som helst som visar intresse
eller öppnar plånboken. Även hundar av
raser och en bakgrund där det sundaste
beslutet hade varit att låta hela flocken
somna in, tillsammans. En död hund lider inte, men en hund som levt hela sitt
liv utomhus i en flock tillsammans med
bara ett fåtal människor ska inte behöva
sitta inomhus i en box i flera månader
(år?) för att ”rehabiliteras” till sällskapshund. Den bör omplaceras i flock till likasinnade arbetande hem eller avlivas.
När någon dör tenderar dessutom väldigt
många att låtsas att de var bättre vänner
med den döde än de var i verkligheten.
Några kanske tar chansen att komma åt
hundar eller utrustning från dödsboet
trots att de under kennelägarens levnad
inte alls gillade ägaren, hundarna eller ville befatta sig med den blodslinjen.
Detta är saker som ens efterlevande som
kanske inte alls är inne i hundvärlden har
en aning om.
I mitt eget fall skulle det vara fruktansvärt för mig och mitt livsverk om en

djurförening eller rasklubben fick något
som helst inflytande över mina hundars
framtid så jag har skrivit ett ”hundtestamente”. En lista över vilka hundar jag
äger idag (uppdateras regelbundet) och
var jag vill att de ska få bo om det händer
mig något. Några av mina hundar har jag
även skrivit att de ska avlivas. För att det
är ett bättre alternativ än att hamna i omplaceringskarusell. Mina anhöriga ska

inte behöva ta de svåra besluten. Jag som
ägare till djur har det ansvaret. Även efter
min död. Jag tror att Ni som står på i mitt
hundtestamente anar det och jag är helt
säker på att Ni liksom jag, inte vill att fel
personer ska komma över mina hundar
om det fruktansvärda inträffar.
Malin Sundin Grindal. Ylajärvis kennel.
Racing Siberian husky.

Vi har allt för drag.
SELAR • SALVA •SOCKOR• DRAGLINOR

www.haromi.se 08-653 13 00
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Lappland dream Bacardi njuter av att det äntligen blir minusgrader ute! [Foto: Victoria Gideonsson]
Isandes trailrunner Scott är familjens lilla clown. Full av en glädje som smittar av sig!
[Foto: Victoria Gideonsson]

Isandes trailrunner Zola poserar så fint vid första snön för säsongen, 5 månader gammal. [Foto: Victoria Gideonsson]
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Lappland dream Bacardi är inte så nöjd över att Isandes trailrunner Scott snart vuxit förbi henne, han
är här ca 5 månader gammal. [Foto: Victoria Gideonsson]

DRAGHUND
VÄLKOMMEN TILL SVEG 8-11 MARS 2018
1500 HUNDAR FRÅN MER ÄN 20 LÄNDER
VI GARANTERAR ETT RIKTIGT HUNDLIV!
Endast SPHK kan anmäla svenska deltagare till WSA WM.
Kvalificering: Kvaltävlingar gäller för samtliga deltagare.
Se SPHK hemsida för kvaltävlingar och övrig information om den
svenska uttagningen.

Uppfödning av arbetande alaskan malamutes
www.sulviken.se/team-snowquest
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INFORMATION OM VM HITTAR DU PÅ:
www.sveg2018.com

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
Eva Lindberg
Vedbyvägen 72
264 37 Klippan

Vill du ha en bra tur?

Välj rätt tält!

keron
Mycket starkt, rymligt och mångsidigt
fyrasäsongerstält i vår black label-serie.
Perfekt för vilket äventyr som helst – året
runt. Finns som 3- och 4-personerstält.

Fjellkullorna Ida och Mimmi

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

