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Hej på Er!
Jag vet inte riktigt hur och var jag ska börja denna spalt denna gång. Jag är så oerhört glad över
responsen jag fick på min vädjan om fler bidrag
till tidningen. Det har kommit in många vackra
bilder, roliga artiklar på allt från rallylydnad till
artiklar om Polardistans. JÄTTEROLIGT! Och
tack så mycket. Artiklar som inte fick plats till
detta nummer sparas självklart till kommande
nummer. Likaså med bilderna.
Jätteroligt att se att distrikten och rasklubbarna
hittar på så mycket roligt för medlemmarna runt
om i Sverige. Utställningar, meriteringar och träffar. Passa på nu och visa dig på något av evenemangen. Det är oerhört givande att träffa likasinnade. Är du ny i klubben kan jag garantera att
du blir väl omhändertagen av någon av de mer
erfarna. Passa på och ställ dina frågor och sug
upp all ny information och kunskap.
Med detta sagt, fortsätt nu att skicka in artiklar
och bilder till mig. 5 ggr per år ska vi fylla vår tidning med material. Jag har förstått att Polarhunden är efterlängtad hos medlemmarna och jag är
mycket stolt över att vara delaktig. Och det ska
DU också vara som ser till att jag har någonting
att jobba med. Igen - ett STORT tack.
God Jul och Gott Nytt År
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto: Min vackra lilla tjej, Zola.
[Foto: Victoria Gideonsson]

Simträning med grönlandshundar i sommarvärmen. [Foto: Melissa Hermans]
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LEDARSKALLET
Hej!
SPHK’s styrelse med inbjudna distrikt hade en bra och givande arbetshelg. Ni som
valde att inte delta missade en bra förmiddag med Marlene som hjälpte oss vidare
i tanken om SPHK’s omorganisation. Ett ord som dök upp under helgen var kultur
eller snarare att förändra en kultur. Det är i mångt och mycket det som omorganisationen i grund och botten handlar om. Så länge vi inte kan förändra kulturen inom
SPHK spelar det ingen roll om vi har 2, 4 eller 6 distrikt, det spelar heller ingen roll
om vi väljer att ha distrikt eller kommittéer, så länge vi behåller den kultur vi har
kommer problemet att kvarstå.
Jag tycker det är tragiskt att inget distrikt tagit på sig uppgiften att arrangera Polarhundmästerskapet. En tävling som tidigare var riktigt stor och en höjdpunkt på året
där alla fyra raserna tävlade.
SPHK väntar på att det ska komma en eldsjäl från Västra distriktet med viljan att
bilda en styrelse som gemensamt med medlemmarna arrangerar aktiviteter med råd
och stöd av SPHK’s styrelse. Den som tar på sig uppdraget gör en välgärning för nya
som gamla medlemmar.
Njut av höstmörkret, snart är vintern här. Träna era hundar väl. Det finns få upplevelser som slår den glädje man känner bakom ett spann med glada och vältränade
hundar.
Anders Hörnlund // Ordförande SPHK

Landslagsuppdrag IFSS VM på snö i Bessans,
Frankrike 30/1 – 2/2 (vecka 5) 2019
Då mästerskapet går så tidigt på säsongen är det viktigt att Ni som är intresserade
av att representera Sverige hör av er till elitansvarig eller till respektive kapten i
god tid så vi får en överblick över vilka åkare som kan vara aktuella. Bifoga gärna
info om er själva, resultat och annan för uttagningen relevant information.
Vilka observationstävlingar det blir i nordisk stil kommer annonseras när tävlingskalendern är uppdaterad och för slädhundstil är det Hamar 5-6 januari samt
fjolårsresultat som tas i beaktande.
Malin Sundin Grindal. Elitansvarig SDSF
Malin_sundin@hotmail.com 070-63 98 536
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Sabine Bernegger/Boden, Inna Pilyugina/Moskosel, Jeanette Åman/Gällivare, Robin Engström/
Boden, Liv-Johanna Lindberg/Luleå
Nedre Norra
Emma Larsson/Umeå, Josefine Bergstrand/Östersund, Linnéa Persson/Utansjö, Ann Christine
Edblad/Bispgården, Frithjof Kronblad/Undersåker, Monika Karlsson/Brattnicksele, William
Conte/Kramfors, Hans-Peter Heis/Jörn, Elisabeth Heis/Jörn, Kajsa Selberg Ångman/Umeå
Gävle Dala
Daniel Persson/Grangärde, Terese Lindberg/Hofors, Katarina Esseth Afsèer/Sörsjön
Mälardalen
Karin Uhlin/Stockholm, Lotta Sjaunja/Knivsta, Eliza Kirgios/Sala, Levi Jönsson/Skövde, Marina Dahlgren Hultqvist/Huddinge, Yacine Djoumi/Sollentuna, Marlene Haglund Karlberg/
Örebro, Yvonne Abrahamsson Månsson/Fagersta, Dan Gadea Löwstett/Stenhamra, Emelie
Eklund/Tyresö, Oscar Kjellberg/Vallentuna, Ann Charlotte Lidgren/Rimbo, Sandra Andersson/Ålberga, Ida Pettersson/Lindesberg, Linda Lindholm/Örsundsbro, Sandra Marie Håkonsen Stjernholm/Ramnäs, Margareta Beckenhamn Olsson/Norrtälje, Paolina Moldoveanu/Södertälje, Krister Hansson Reanud/Kungsängen, Emlilia O´keeffe/Heby, Annie Teike/Tystberga,
Jannica Hammarstand/Möklinta, Elisabeth Karlsson/Örebro, Jonathan Nordell/Spånga, Christina Ekström Jaederfeldt/Enhörna, Beatrice Ahlström/Lindesberg
Västra
Sandra Ström/Hovås, Anders Majs/Bengtsfors, Magnus Warberg/Floda, Carina Björkdahl/
Skövde
Södra
Viktor Johansson/Halmstad, Peo Johansson/Båstad, Emma Pavulans Lindestaf/Halmstad,
Amy Vidal/Fjärås, Sara Tobiassen/Eslöv, Helén Vighagen/Höör, Hannah Lanshed/Motala,
Moa Karlsson/Finspång, Gotte Larsson/Halmstad, Charlotte Lager/
Utomlands
Jesper Jepsen/Nörre Snede

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/
Sara Mårtesson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se
Polarhunden 5/2018
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Omorganisation
Utgångspunkten under arbetshelgen är att vi ska behålla distrikten och att vi gemensamt tittar på hur vi kan minska antalet förtroendevalda i våra styrelser samtidigt
som vi försöker behålla en väl fungerande verksamhet. För att få hjälp med detta är
Marlene Karlsson inbjuden som föreläsare. Hon har tidigare arbetat med bland annat
föreningsutveckling. Genom frågor och ett grupparbete utkristalliseras föreläsningen
till en nygammal infallsvinkel.

Vad är kultur och hur ändrar vi på den?
Kultur styrs bland annat av värderingar. Det kan också ses som olika beteendemönster, som vi använder oss av oavsett vad vi har för uppgift. Kulturen i SPHK handlar
mycket om värdering och hur vi som medlemmar i rasklubb och distrikt gör saker
och ting. Här finns stora skillnader på hur olika rasklubbar och distrikt tänker och
handlar runt till exempel stadgar, arbetsprover, tävlingar och arrangemang. En del
håller starkare på sina traditioner än vad andra gör och då kommer det genast att bli
svårare att förändra.

SPHK består av olika öar med rasklubbar och distrikt som var och en jobbar för
sig. Samtidigt finns ett outtalat krav att varje styrelse ska anordna aktiviteter utöver
styrelsearbetet. Därför måste vi i första hand ändra på kulturen inom SPHK. Att förändra kulturen i en verksamhet kommer att ta tid, i all synnerhet då SPHK sträcker
sig över hela landet och är oerhört trögstyrt.

Ska vi förändra bör vi göra det samtidigt och då handlar det om demokrati. Där kommer några att vara vinnare och andra kommer att vara förlorare. Kan vi inte acceptera detta ligger en förändring långt bort. Även historiskt har det funnits stora
kulturella spänningar inom SPHK som över tid blivit bättre, även om det ”bubblar”
här och där. Men detta visar också att kulturen är levande och förändras.

För att kunna göra detta är mötet överens om att vi i första hand måste börja kommunicera och samarbeta över gränserna, både vertikalt och horisontellt. Detta kan
illustreras i form av en pyramid, där den grundläggande verksamheten i SPHK utgörs
av anspråkslösa träffar och aktiviteter som arrangeras av enskilda medlemmar. Detta
annonseras på hemsidan och/eller via sociala medier. Träffarna är lokala och enkla
för att locka nya och eventuellt blivande medlemmar. Detta är en viktig rekryteringsbas för framtiden.

Färändring är en förutsättning för utveckling!

Distrikten utgör mellanskiktet. De bör kunna samarbeta med varandra och med rasklubbarna genom olika arrangemang i form av träffar, seminarier, olika utbildningar
som t.ex. grönt kort, arbetsprover och tävlingar. Det viktiga är att bjuda in och engagera så många medlemmar som möjligt i olika aktiviteter, även de utan styrelseuppdrag.
SPHK är en specialklubb i SKK därför utgör rasklubbarna toppen av pyramiden vars
viktigaste uppgift är att arbeta med rasfrågor där bland annat RAS (Rasspecifik Avels
Strategi) ingår. De utser även representanter som reviderar arbetsprov och arrangerar
en utställning. Samarbetet över gränserna gäller även rasklubbarna både utifrån tanken med resurser men även att ta till vara på varandras kompetens. Det viktiga är
att rasklubbarna engagerar medlemmarna för att väcka intresse för raserna och dess
förmåga.
Summering
• Ändra på kulturen
• Kommunicera med varandra
• Samarbeta vertikalt och horisontellt över gränserna
• Det är viktigt att rasklubbar och distrikt engagerar så många medlemmar som
möjligt även de utan styrelseuppdrag
• En uppsökande organisation underlättar arbetet och utvecklar framtiden
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Anders Hörnlund

Från korrekturläsaren
Det roligt att läsa alla era inskickade artiklar och annat. Det finns en otroligt stor
mängd gedigen kunskap i klubben, både teoretisk och praktisk, om hundar och hundkörning. Dessutom blir jag imponerad av att många själva bygger hund- och rastgårdar, hundkojor och jag vet inte vad till hundarna. Jag tror att våra hundar har det bra
i det här landet, till skillnad från vad jag har sett i andra länder.
Nu när jag ändå är i skrivartagen, vill jag passa på att önska lite också. Det hade blivit
en hel del mindre arbete för redaktören och korrekturläsare om ni kunde:
1.
2.
3.
4.

Skriva i Word.
Använda typsnittet Times New Roman, 12 p, enkelt radavstånd.
Stava hundraser korrekt, nämligen med liten begynnelsebokstav, exempelvis
alaskan malamute, siberian husky, samojedhund.
Skriva ihop svenska sammansatta ord. Om jag blir sjuk, skulle jag föredra
att bli behandlad av en mörkhårig sjuksköterska framför en mörk hårig sjuk
sköterska!
Glada hälsningar,
Louis

Polarhunden 5/2018
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Meddelande från nya medlemsansvarig

Tejja vilar upp sig efter första dagens
vandring i Abisko foto sara m

Hej alla polarfantaster!
Nu när jag tagit över som medlemsansvarig tänkte jag att det är dags att presentera mig.
Jag heter Sara Mårtensson, kommer från Östersund men bor i Luleå med min
sambo, samojedtiken Tejja och sambons aussie(haha). Jag och Tejja lever ett
väldigt aktivt liv där vi tränar drag varje vecka, fjällvandrar och lite annat smått
och gott.
När jag växte upp bodde jag bredvid ett par utanför Åre som hade 15 huskys
som jag från 6 års ålder fick hjälpa till med efter skolan varje dag i flera år och
det är väl redan där som mitt intresse för polarhundar började och jag har det
paret att tacka för det
Jag förstår varför det kallas Polarsjukan. Eftersom min familj är Jämthundsfolk
så blev det ju inga egna draghundar för min del men efter mycket tjat efter en
egen hund så köpte pappa äntligen en hund till mig när jag var 12 år, en liten
blandras på 8 kilo, tack pappa.. inte riktigt vad jag var ute efter kanske, MEN jag
fick lära mig otroligt mycket om
komplicerade hundar, för det
var vad han var, komplicerad.
Hur som haver, 2014 kom min
första dröm i uppfyllelse och jag
fick den stora äran att köpa min
första polarhund, en samojedtik
som fick namnet Tejja. Tejja och
jag fick börja från noll, jag hade
flyttat till Luleå, kände ingen
och skulle börja med draget på
allvar. Det gick ju sådär. Men
under åren som gått har vi kämpat, jag har fått låna in helt underbara samojeder till mitt lilla
minispann och vi har åstadkommit så mycket tillsammans.

Nu efter 5 år uppe i Norrbotten är det dags för oss att flytta hem till Jämtland
igen efter nyår och jag hoppas att jag ska kunna fullfölja mina drömmar om att
ha ett eget fyrspann med samojeder och en vacker dag starta med dessa i Polardistans. Jag hoppas att vi träffs ute i hundspåren!
Vänliga hälsningar
Sara Mårtensson // Medlemsansvarig SPHK

Motionsdags!
När tidningen kommer ut i december så har Ni klubbar ett par dagar på Er att
fundera och skriva motioner till SDSF’s årsstämma 2019.
Stämman är högsta beslutande organ och är det saker som Ni medlemmar tycker
förbundet borde jobba med, så kan en skrivelse eller motion vara en väg att gå.
Styrelsen har bred kompetens men det är klubbarna som delvis påverkar vad vi
ska jobba med och vart sporten är på väg.
Till exempel har det varit mycket diskussion om draglinor efter regeländringen i höstas. Denna ändring har påverkat dem som kör medel- och långdistans
och då är det bra om ett par klubbar som är verksamma inom det skriver ner
i en motion eller skrivelse vad som de anser blev tokigt så att regelkommittén
kan rätta till det. Eller så är det andra regler eller inriktningar som man har
funderingar på! Medlem i Svenska Draghundsportförbundet är Ni genom Ert
distrikts medlemskap och det är medlemsklubbarna som skickar in de motioner
stämman tar beslut om i april.
Motioner sänds till sdsf@draghundsport.se

Precis innan start där jag och Tejja
klarade vårt första DP 10.
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Malin Sundin Grindal. Styrelseledamot SDSF
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Polarhundslag i stafetten på barmarks-SM
När SM-stafetten på barmarks-SM draghund i Botkyrka utanför Stockholm avgjordes fanns i år ett ”rent” siberian husky-lag med på startlinjen.
Det var tre medlemmar i SPHK Nedre Norra tävlande för draghundföreningen Lag
42 Team Sollefteå som deltog i SM-stafetten med tre siberian huskys mot de andra
lagen bestående av A- och B-hundar med enstaka inslag av C-hundar.
”Polarhundslaget” bestod av Erik Löfgren på canicross första sträckan med Wild
Tribe’s Rejsa, Camilla Eklund Engvall på scooter andra sträckan med Wild Tribe’s
Raven och på den tredje och avslutande sträckan Pär Miebach på cykel med Siberian
Adventures Ensley Grey.
– Det var tufft motstånd att tävla mot A-hundar, framförallt när det är masstart,
men förhoppningsvis inspirerar det här fler polarhundsägare att sätta ihop egna lag så
att vi får fler ”polarhundslag” i SM-stafetten nästa år, säger Camilla Eklund Engvall
från Lag 42 Team Sollefteå.
Lag 42 Team Sollefteå var för övrigt den enda klubb som hade hela tre lag i SMstafetten i år (två seniorlag och ett juniorlag). Juniorlaget bestående av Juhani Ahokas
Löfgren, Sebastian Bergblad och Karoliina Ahokas Löfgren tog för övrigt SM-silver i
juniorstafetten.
// Erik Löfgren

19:e året i rad!
SPHK’s LÅNGDISTANSTÄVLING 5 - 9 MARS 2019 (v 10)
”Back To Basic”
Funktionär på Polardistans 2019?
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.

På SM-stafetten i barmarks-SM i Botkyrka fanns i år ett ”rent” polarhundslag på startlinjen med tre siberian
huskys. Det var tre medlemmar från SPHK NN tävlande för draghundföreningen Lag 42 Team Sollefteå
som var med. Från vänster Pär Miebach med Siberian Adventures Ensley Grey, Erik Löfgren med Wild
Tribe’s Rejsa och Camilla Eklund Engvall med Wild Tribe’s Raven. [Foto: Susanna Löfgren Ahokas]
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Du anmäler som funktionär via formuläret på www.polardistans.se.
Hoppas att vi ses!
Funktionärsansvarig Gerda Nihlén Petterson
Polardistans 2019
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SM barmark 12-14/10 2018
SPHK Nedre Norra hade två tävlande vid årets SM i barmark som genomfördes
på Lida friluftsområde utanför Stockholm.

Inbjudan till
POLARDISTANS 2019, 5 – 9 mars
”Back To Basic”
För 19:e året i rad bjuder SPHK in hundförare med registrerade polarhundar (alaskan
malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky) till Polardistans
Tävlingarna genomförs, liksom tidigare år, med start och mål vid Särna Camping.
Tävlingen följer IFSS regler med nationella tilläggsregler och Polardistans tillägg till
IFSS regelverk.
Polardistans MD 160 km

Polardistans LD 300 km

Pulka 1–4 hundar

Pulka 1–4 hundar

Släde B 8 hundar

Släde B 12 hundar

Släde C 8 hundar

Släde C 8 hundar

Malin Granqvist tävlade i klassen DR4C (det vill säga 4-spann med vagn) med
siberian husky. Malin fick en hedrande andra plats med silvermedalj.
Henrik Lövgren tävlade i klassen DCMVB (vilket är linlöpning män veteran)
med en grönlandshund. Henrik sprang in på tredjeplats och fick en bronsmedalj.
Tävlingsarrangemanget var jättetrevligt och fina banor som gav en del utmaningar.
Det var fint väder men temperaturen var onödigt hög för hundarna men vi som
stod på sidan om trivdes i brittsommarvärmen.
Ett stort grattis till Malin och Henrik för väl genomförda tävlingar med mycket
bra resultat.
Lagledare
Magnus Eklund Engvall

Släde C 12 hundar
Grupp B: alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund.
Grupp C: siberian husky.
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda.
Hemsidan, www.polardistans.se, uppdateras kontinuerligt, där finns all information.
Frågor besvaras av Anders Hörnlund +46705611516
Karina Andreasen +46706093326, e-post: race@polardistans.se,
SPHK (Svenska Polarhundklubben)
C/O Paulsson
Nygårdsvägen 114-0
23191 Trelleborg
Sweden

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

Svenska Polarhundklubben hälsar alla välkomna till
POLARDISTANS - Den naturliga utmaningen
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Malin

Henrik
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Kan vi få våra medlemmar lite mer aktiva?

www.sphk.se/sodra
Ordförande
Ankie Laúrsen, 070-855 89 12
ordforande.s@sphk.se
Vice Ordförande/Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson,
072-394 41 20
sekreterare.s@sphk.se
Kassör
Cecilia Almén, 076-345 69 30
I_cecilia_a@hotmail.com
Ledamöter
Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com
Isabell Karlsson Rydell,
070-648 71 01
isabellrydell@hotmail.com
Suppleanter
Niklas Strumbecker, 076-878 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com
Richard Pettersson, 072-733 61 10
rille_12@hotmail.com
Ungdomsansvarig
Niklas Strumbecker
niklas.strumbecker@gmail.com
076-8786933
Valberedning
Christina Bjerstedt-Ohlsson,
(Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson

Ja det är något som vi i styrelsen frågar oss. Vi frågar oss även hur vi ska gå tillväga för att lyckas med
detta. Därför har vi planer på att försöka få igång
lite aktivitetsträffar av olika slag tex dragträffar,
”bara vara” träffar, träffar där vi delar erfarenheter med varandra och hjälper nya medlemmar att
få svar på frågor och funderingar. Vi har dock ett
problem som vi vill ha medlemmarnas hjälp med, vi
behöver någonstans att ha dessa träffar på. Så om
någon medlem har en bra plats eller kan tipsa om
ett ställe så blir vi glada om ni vill berätta det för
oss i styrelsen.
Vi hoppas på att ha vädrets makter med oss denna
vinter och gör ett nytt försök med att starta upp
Nässjö Arctic Race! Kommer att vara meritering
DP10 för Alaskan Malamute och Samojed i pulka
och slädstil. Så boka in trettonhelgen redan nu! Mer
info nedan.
Vi vill även påminna om våra fina klubbkläder och
om våra scooter som vi har till utlåning till våra
medlemmar, se info nedan.

SPHK SÖDRAS VANDRINGSPRIS
Sphk Södras vandringspris är ett pris som årligen
delas ut till en medlem som har utmärkt sig under
den gångna säsongen.
Priset delas ut på Södras årsmöte och vinnaren får
behålla priset till nästa årsmöte. Efter tre vinster får
vinnaren behålla priset.
För att kunna bli nominerad till priset skall man representera Södra vid tillfället man blir nominerad
exempelvis vid tävling, utställning mm.
Vem som helst inom Södra kan nominera en person
till priset. Nomineringen görs till Södras styrelse.
Sista nomineringsdag är en vecka innan årsmötet,
därefter utser styrelsen vinnaren.
Mvh Södras styrelse
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GRATTIS TILL IRENÉ AX OCH MATTIAS ELLSTRÖM!
Den 24-28 okt 2018 var det EM i barmarkstävling! Sphk Södra vill framföra
våra varmaste gratulationer till Irené och Mattias till deras fina pallplatser i denna tävling!
Mvh Södras styrelse

Dogscooter
Funderar du på att köpa en men kanske vill prova först eller bara tillfälligt behöver en till låns kanske för tävling, träning eller liknande så är du välkommen
att boka en hos någon av oss i styrelsen. Kontakta någon av oss i södras styrelse
för mer information om utlåning eller besök www.sphk.se/sodra under fliken
aktiviteter hittar du informationen om dogscooter
Tveka inte att höra av dig om du är nyfiken, tanken är att dessa ska snurra runt
och komma till användning för våra medlemmar och inte bli stående och damma
i någons garage!
Styrelsen

Klubbkläderna!
Nu går det ju att beställa kläder
med klubbtrycket för medlemmar
(kontakta styrelsen för inloggning) och då tänkte vi visa en bild
hur fina kläderna blir med vårt
klubbmärke.
Visst blev det bra?! Här har en av
våra medlemmar i styrelsen valt
att även ha sitt namn på jackärmen, mycket snyggt!
Så vad väntar ni på? Använd länken nedan och lösenordet får ni
såklart efter kontakt med oss! Det
finns jättemånga olika plagg att
välja på och ni får välja fritt vad
som passar er.
/Styrelsen

fotograf: Sofie B Rydberg

Polarhunden 5/2018
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Svenska Polarhundsklubben Södra Distriktet
bjuder in till ”Nässjö Arctic Race”
i Lövhult på Nässjö SKIS anläggning
Trettonhelgen 2019
Lördag 5 - Söndag 6 januari
Lördag 5 januari MERITERING DP10 för Samojed och
Alaskan Malamute i Pulka och Slädhundsstil enligt gällande meriteringsregler. Banan har breda fina spår och är
kuperad med Smålandsskogarnas mått. 2 varv med rundning i startområdet för att få ut minst 10 km.
2 stycken meriteringslistor ska vara korrekt ifyllda och gärna dataskrivna. Fel eller
ej ifyllda = ingen start. Anmälan görs på mail till kassor.s@sphk.se, Uppge namn,
adress, tel, gärna mail och om det är samojed eller alaskan malamute samt att det
gäller DP10.
Sista anmälningsdag/betalningsdag 23 december 2018
Anmälningsavgift 360 kr, BG 865-3883 Märks med namn och DP10.
Alla meriterande ekipage erbjuds gratis start i motionsklass på söndagen.

Obligatoriskt förarmöte
Fredag 4 januari
För meriteringen DP10 kl 19.
Övriga kl 20.
Sekretariatet är öppet
Fredag 18,30-21,00
Lördag 7,30-10,00.
Domare: Sverker Björk
Meriteringsledare: Cecilia Almen
Tävlingsansvarig: Niklas Strumbecker
Vid frågor går det bra att ringa
Niklas 0468-786933 eller
Cecilia 0763-456930.
Visst boende i stugor eller på vandrarhem samt camping finns i direkt anslutning till
spåren. Bokningar görs via Nässjö Turistbyrå, Kent Andersson tel. 0380-51 82 24.
Ange koden ”SPHK”
Med hopp om en snörik vinter här i söder hälsar
SPHK Södra Distriktet er alla välkomna!

Mer info finns på SPHK Södras hemsida/fb och kommer att uppdateras efter hand!

Lördag 5 och Söndag 6 januari
Efter att meriterande ekipage är i mål startar A, C och B-hundar.
Klasser: 1 hund lina, 2-spann släde, 4-spann släde samt motion ca 5,2 km. Anmälan
görs via mail kassor.s@sphk.se.
Sista anmälningsdag/betalningsdag 23 december 2018.
Uppge namn, klass, samt A, C eller B
Anmälningsavgiften är 300 kr för Sphk södras medlemmar och 360 kr för övriga.
För Ungdomar upp till 18 år som tävlar för Södra är anmälan gratis! (gäller ej meritering). Anmälningsavgiften betalas på BG: 865-3883. Märk med namn och klass.

SPHK Södra inbjuder till
officiell utställning för renrasiga polarhundar
Lördagen den 27 april 2019 på Vaggeryds friluftsgård
Domare:
Jahn Stääv – Siberian husky
Annica Uppström – Alaskan malamute, samojedhund, grönlandshund
Mer information kommer i nästa nummer av Polarhunden.

Mer info finns i SDSF tävlingskalender under Övrig tävling samt på SPHK Södras
hemsida/fb och kommer att uppdateras efter hand!
Du medlem i SPHK Södra som känner att du vill vara med och hjälpa till att förbereda inför och under träffen får mer än gärna ta kontakt med någon i styrelsen.
Vi lovar att du kommer sättas i arbete då styrelsen och tävlingskommittén kommer
behöva all hjälp vi kan få. En förening funkar inte om bara några få eldsjälar får
dra hela lasset, vi behöver även dig!
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[Foto: Birgitta Jöneros]

Kurs för Grönt kort och utbildning i drag
Den 20 -21 oktober anordnades en helg för att få Grönt kort och att för
lära sig mer om barmarksdrag. Teoridelen hölls på lördagen hemma hos
Birgitta Jöneros och Ulf Jacobsson i Dalby, Skåne.
Det var tredje året i följd som klubben
arrangerade Grönt-kortkurs i den här
miljön.
Kursledare var som tidigare Sverker
Björk som har nästan ett halvsekels erfarenhet av hundsport.
Nio intresserade draghundsägare med
skiftande erfarenhet samlades denna
morgon i Dalby.
Efter presentation där deltagarna berättade om varför man vill gå utbildningen,
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och var man befinner sig i sin utveckling, började Sverker med ett moment
med hur man tar hand om sina hundar
på bästa sätt. Det handlade mycket om
egenvård, men också om vett och etikett
när man möter andra hundar i tävlingseller träningssammanhang, men också i
vardagen.
Deltagarna fick en ordentlig genomgång
om utrustning för drag och kunde ställa
frågor utifrån sina egna erfarenheter.
Sverker hade också med sig mängder av
selar, linor och annat som man kunde

[Foto: Birgitta Jöneros]

mönstra, känna och klämma på. Utifrån
egen erfarenhet beskrev Sverker hur man
skall sköta och vårda sin utrustning och
vilka prylar som håller bäst och är mest
funktionella i olika sammanhang.

Efter några timmars gnuggande och pappersexercis gjorde Sverker en gedigen genomgång av grupparbetet och deltagarna
fick svara på frågor men också möjligheten att fråga.

Ett rejält pass med teori kring hur tävlingar fungerar följde sedan. Hur ser det
ut på en tävlingsplats? Vilka är de olika
funktionärernas uppgifter? Hur markeras banorna? Vad betyder skyltarna och
hur placeras dessa? Paralleller drogs också med tävling på snö.

Efter en lång dag med mycket stillasittande var det nog rätt så mosiga men välutbildade deltagare som lämnade Dalby
denna lördag.
Ulf Jacobsson

Efter lunch gick man ut och tittade på
hur en draglina för 8 hundar är konstruerat och fick titta närmare på scooter,
kickspark och släde och därefter följde
ett långt pass med grupparbete kring allt
som gåtts igenom och en rejäl dos med
tävlingsregler.
Polarhunden 5/2018
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Dragträning och teori
Söndagen den 21 oktober samlades ett tiotal dragintresserade med varierande erfarenhet vid Källstorp utanför Svalöv i västra Skåne.
Jimmy och Elsa Forsvarg hade ordnat
kringarrangemanget och Cecilia Almén
höll i utbildningen.
Gruppen samlades vid ett vindskydd i en
höstfin hage, med sol och lagom temperatur för den här aktiviteten.
Cecilia berättade på ett initierat och engagerat sätt om hur hon ser på de olika
inslagen i barmarksdrag. Det handlade
mycket om hur man får mest ut av sina
hundar genom att träna rätt och samtidigt vara rädd om hundarna. Hur undviker man skador? Hur lägger man upp
träningen både för sig själv och hundarna? Hur undviker man konflikter
med hundar och hundägare? Vilka prylar skall man ha och hur skall de skötas?
Massor av praktiska tips och möjligheter
att fråga och diskutera.
Efter detta långa teoripass i höstsolen
kunde alla som ville, köra en fantastiskt

fin bana på 7 km i ett åker- och hagområde. En bana som var lätt att följa utan
markeringar och som var lagom kuperad. Det fanns också goda möjligheter att
på ett säkert sätt träna omkörningar.
Förutom några mindre incidenter med
lintrassel och liknande, gick det hela
alldeles utmärkt. Detta trots mycket varierande erfarenhet från deltagarna. Det
var några som kört barmark länge och
deltagit i tävlingar och någon som aldrig
provat på drag tidigare. Bättre kan det
väl inte bli.
Dagen avslutades med grillning och kaffekokning kring en öppen eld vid vindskyddet och här kunde man fortsätta att
utbyta erfarenheter, både av dagen teori
och körning och tidigare upplevelser.
Det tycktes vara nöjda deltagare som
lämnade Källstorp och som säkert är
sugna på att utvecklas vidare inom barmarksdrag.
Ulf Jacobsson
Foto: Birgitta Jöneros
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INBJUDAN TILL SPHK SÖDRA - NÄSSJÖ ARCTIC RACE
Trettonhelgen 5-6 januari 2019.
MERITERING DP10 för alaskan malamute och samojedhund.

Lördag 5 jan
Meritering DP10 för alaskan malamute och samojedhund i Pulka och Slädstil
Med första start kl:9,00. Banan har breda fina spår och är kuperad med Smålandsskogarnas mått och är på 2 varv med rundning i startområdet för att få ut
minst 10 km.
Därefter startar övriga klasser med A-, B- och C-hundar.
Där banan är ett varv dvs. ca 5,2 km.
1 hund lina - 2 spann släde - 4 spann släde - Motion
Söndag 6 jan
A-, B- och C-hundar. Banlängd ca 5,2km
1 hund lina - 2 spann släde - 4 spann släde - Motion
Obligatoriskt förarmöte är på fredagen.
För meriteringen DP10 kl 19.
För övriga kl 20.
Sekretariatet är öppet fredag 18,30-21,00. Lördagen 7,30-10,00.
Domare: Sverker Björk
Meriteringsledare: Cecilia Almen
Tävlingsansvarig: Niklas Strumbecker
MERITERING:
2 stycken meriteringslistor ska vara korrekt ifyllda och gärna dataskrivna.
Fel eller ej ifyllda = ingen start.
Anmälan görs på mail till kassor.s@sphk.se, Uppge namn, adress, tel, gärna mail
och om det är samojedhund eller alaskan malamute samt att det gäller DP10.
Sista anmälningsdag/betalningsdag 23 december 2018
Anmälningsavgift 360 kr, BG 865-3883 Märks med namn och DP10.
Alla meriterande ekipage erbjuds att starta gratis i motionsklass på söndagen.
Övriga A-, B- och C-hundar
Anmälan görs via mail kassor.s@sphk.se.
Sista anmälningsdag/betalningsdag 23 december 2018. Uppge namn, klass, samt
A, C eller B
Anmälningsavgiften är 300 kr för Sphk södras medlemmar och 360kr för övriga.
För Ungdomar upp till 18 år som tävlar för södra är anmälan gratis! (gäller ej
meritering)
Anmälningsavgiften betalas på BG:865-3883. Märk med namn och klass.
Vid frågor går det bra att ringa Niklas 0468-786933 eller Cecilia 0763-456930.
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BIS Uppfödargrupp

SPHK (Västras) Officiella utställning på Tånga Hed 180901
Tack till alla er som kom till utställningen på Tånga Hed den 1 september! Det var roligt att se så många på utställningen, sammanlagt var det
76 hundar. Jens Myrman dömde siberian husky och Arild Berget dömde
alaskan malamute, samojedhund och grönlandshund. Tack till domare,
ringsekreterare samt sponsorer!
Det blev en härlig dag med många trevliga möten. Det är sådana här dagar som
är belöningen för allt jobb man lägger
ner i ett sånt här arrangemang.

Nedan: BIS Bruks 2 och BIS 2

I år genomfördes utställningen på Tånga
Hed genom SPHK centrala eftersom Västra distriktet ligger vilande då vi inte fått
ihop någon styrelse.
Västras främsta aktivitet de senaste åren
har varit utställningen på Tånga Hed.
Jag kommer att hålla i den nästa år också
men skulle verkligen uppskatta om Västra kom igång igen. Nästa års utställning
är den 7 september 2019 och förberedelserna är igång men jag skulle uppskatta
Polarhunden 5/2018
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att ha en styrelse i Västra att jobba tillsammans med.
Finns det någon som är intresserad av
styrelseuppdrag så hör gärna av er till
mig. Anna Kling - 0707-29 89 81
BIS Finalerna 180901

BIS Bruks 3 och BIS 3

BIS Valp
1 Tornarsuk Replay Aiyana, alaskan
malamute
2 Snötrollens Zima Qaxi, samojedhund
3 Snow Gums Nanuuq, grönlandshund
BIS Uppfödargrupp
1 Kennel Snowstreams, siberian husky
BIS Veteran
1 Snowstreams Inachis Io, siberian husky
2 Kvarnlyckans Alisia, samojedhund
3 Shan-Calees Thriller, grönlandshund
BIS Bruks
1 Wintervargars Hungry Heart, alaskan
malamute
2 Snowstreams Melitaea Athalia,
siberian husky
3 Slaghalls Salt Of The Earth, samojedhund
4 Ulloriaq Av Tasermiut, grönlandshund

Ovan: BIS Bruks 4 och BIS 4
Nedan: BIS Bruks 1 och BIS 1

BIS
1 Wintervargars Hungry Heart, alaskan
malamute
2 Snowstreams Melitaea Athalia,
siberian husky
3 Slaghalls Salt Of The Earth, samojedhund
4 Ulloriaq Av Tasermiut, grönlandshund

När du får tidningen i din hand så är det alldeles
straxt att fira jul och nyår. I skrivande stund så håller vi tummarna att vi i Mälardalen har bästa förutsättningarna att träna våra hundar med det vi tycker
är roligt, det vill säga inte konstant regnande och 10
plusgrader men inte blå-is som gör det omöjligt att
ens rasta våra 4-fotade vänner.
En ständig och återkommande punkt på våra styrelsemöten är vilka aktiviteter vi vill genomföra
i distriktet. Viljan finns men tiden för oss i styrelsen att ensamma planera och genomföra aktiviteter känns som den största boven. Föreningslivet ser
annorlunda ut idag eftersom alla har fullt upp med
arbete, egna hundars träning och familj. Om vi alla
medlemmar tänker på att bjuda in varandra i egna
planerade aktiviteter så skulle klubben kunna bli levande igen, likt det var för 20 år sedan.
Styrelsen skulle önska att alla ni som planerar och
genomför aktiviteter tillsammans med andra i egen
regi kan tänka er att ”öppna upp” för fler och nyttja
klubben på något sätt. Om ni bjuder in Mälardalens
medlemmar så kanske klubben tex kan bjussa på
fika och att någon av oss kan vara med och ta emot
nya medlemmar. Vi måste hjälpas åt =)
Ni vet väl att vi gärna tar emot era önskemål att
hitta på olika aktiviteter, stora som små tillsammans
med er medlemmar?
Vi har några utmaningar att lösa för våra träffar. Det
är inte helt enkelt att hitta platser för våra träffar i
och med att vi kommer med släp och många hundar
som låter men om du vet någon bra träffpunkt som
inte stör allmänheten för mycket eller så hör av dig
till oss i styrelsen om du har något förslag.
Till dig som är ny medlem i SPHK, hör av dig till oss
i styrelsen och berätta vad du är intresserad av och
var du bor så ska vi försöka förmedla kontakt.
Har du frågor eller funderingar så vore det superkul
om Du/Ni hör av er till oss. Tillsammans är vi en
levande klubb. Väl mött!

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

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

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

Johanna Lekhammar, 076 – 877 34 6
Nickbo 284, 744 95 Vittinge
geminaarts@gmail.com

Suppleant

Mikael Olander, 070 – 831 04 92
Älvkvarnsvägen 2, 197 93 Bro
mickey.olander@speedmail.se

Revisorer

Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Revisorssuppleanter
Tomas Dal
Susanne Dal

Valberedningen

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

Hälsningar Helene Larsson, ordförande Mälardalen
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BIS placering Vilsta 2018. [Foto: Michael Berglöv]

Hälsningar från Mats Jonsson
Vill först av allt tacka för att jag fick förtroendet att döma er utställning
i Eskilstuna, de polara spetsarna ligger mig varmt om hjärtat. Jag bodde
under många år i slutet av 80-talet i Stångviken i Jämtland och arbetade
under den tiden i Lillholmsjö där jag fick möjlighet att se era hundar
arbeta praktiskt i spåret.
Vill även rikta ett stort tack till rasklubben för siberian husky som bjöd in mig
att stanna över natten för att bevista deras specialutställning på söndagen där
Jesper Andersson dömde, att just Jesper
dömde är extra kul för mig eftersom vi
är kurskamrater från utställningsdomarutbildningen 1996.
Jag hade en mycket trevlig dag med
många utmärkta rasrepresentanter i ringen, ringsekreterarna och den domarelev
som tjänstgjorde utgjorde en extra krydda för mig. Flertalet av de hundar som
ställdes ut var utmärkta representanter
för rasen, detta gäller både siberian husky och grönlandshund. Som ni förmodligen märkte så mätte jag mankhöjden på
samtliga deltagande hundar, det finns en
anledning till detta, jag har under de senaste åren kunnat se en tendens till att
siberian husky börjar bli större, jag har
inga problem med att de ligger på maxhöjd eftersom det är vad den ursprung-
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liga rasstandarden medger, men när
mankhöjderna är 2-6 cm högre än detta
så börjar jag undra var vi är på väg? När
jag dessutom påpekar detta för hundägaren så medger de att detta är för att få
snabbare hundar? Det finns en anledning
till att rasstandarden är skriven som den
är, jag ber er att följa den och inte ändra
den för att få till en hund som faktiskt
inte motsvarar bakgrund och ändamål
för rasen. Förutom mankhöjden så finns
alla polara detaljer på plats, korrekta tassar, ögon och öron, det finns några individer som har en något kort svans vilket
inte är ändamålsenligt.
Även om det kan tyckas att jag låter
negativ så är det enbart av välvilja, rasens
bakgrund och ändamål är av yttersta vikt
för mig och jag är inte beredd att göra
avkall på detta.
Mats Jonsson

Utställningen I Vilsta, Eskilstuna 6 oktober 2018
Detta året hade vi bytt plats till Vilsta Friluftområdet som ligger centralt
i Eskilstuna. Området bjöd på generösa grönytor och gott om plats för
boende där även våra hundar var välkomna att bo inomhus.
Det var 148 st hundar anmälda på alla 4
raserna och det var hela 14 st grönlandshundar anmälda vilket var väldigt roligt.
I ring 1 dömde Mats Jonsson siberian
husky och grönlandshund och till sin
hjälp fanns ringsekreterare Åsa Domarhed & Åse Rönnblom Gustafsson tillhanda. I ring 2 dömde Hannie Vink från
Nederländerna samojedhund och alaska
malamute och här hjälpte ringsekreterare
Anna Rydell & Ann-Christine Oscarsson
till att hålla ordningen.
Polarhunden 5/2018
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Segrande ur respektive ras blev:
SIBERIAN HUSKY BIS 1
BIR - SE UCH NO UCH SE(POLAR)CH Snowstreams Mustela Eversmannii
SE56768/2012 f. 2012-09-14 e; Macadamia of Jedeye u; Snowstreams Tradus
Ruficollis Uppf/äg; Ylwa Malmberg, Norrtälje
BIM - Snowstreams Melitaea Diamina SE44852/2016 f. 2016-07-10 e;
Snowstreams Tradus Philomelos u; Fenrisulven Brynhild Uppf/äg; Ylwa Malmberg, Norrtälje
SAMOJEDHUND BIS 2
BIR - Snötrollens Yuki Eluk SE48773/2013 f. 2013-07-24 e; Snötrollens Geardni
Aniuk u; Snötrollens Nimbly Sorba Uppf; Linda Almqvist & Fredrik Petri, Linköping Äg; Sara Jonsson, Dyltabruk
BIM - Snötrollens Tresna Nikita SE27554/2017 f. 2017-04-03 e; Drifandi Kiro
av Fannhvit u; Snötrollens Geardni Aneira Upp; Linda Almqvist & Fredrik Petri,
Linköping Äg; Camilla Nyström, Bålsta
GRÖNLANDSHUND BIS 3
BIR - Kallasgårdens Umanaq SE50888/2014 f. 2014-08-20 e; Stuor-Irekes Arnaqmiut u; Kallasgårdens Niaq Uppf/äg; Gösta Karlberg, Rättvik
BIM - Ebba-Grön SE20639/2017 f. 2017-02-16 e; Kalaallit’s Born To Run Kimiq
u; Kimassok’s Ittuat Isa Uppf; Eva Johansson, Äg; Carina Olsson, Torshälla
ALSKAN MALAMUTE BIS 4
BIR - Biisaiyowaq Tiqaani SE18823/2017 f. 2017-01-18 e; Tanana Red Qilaq u;
Cheenik’s Wilhja Into The Wild Uppf/äg; Ida Törnwall, Köping
BIM - Terra Polar’s In Usu Castor SE40390/2016 f. 2016-04-20 e; Terra Polar’s
Aktive Robin u; Terra Polar’s Zeloso Targa Uppf; Kristian & Tove Tveiten, Äg;
Ida Andersson, Lillkyrka

Vilsta är ett populärt friluftsområdet för
kommunens invånare och helgen bjöd
på vackert väder och en stor loppis på
området så det var väldigt välbesökt och
därmed väldigt mycket folk i alla spår. Vi
hade sett ut ett kortare spår som inte var
så välbesökt, men tyvärr så drog utställningen ut på tiden och det vart omöjligt
att få till den dragaktivitet som vi hade
planerat för. Vi ber om ursäkt att det föll
bort.
Vi skulle gärna vilja få till lite ”vid sidan”
om aktiviteter men behöver i så fall hjälp
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Stort tack till er alla som bidrog till en trevlig utställningsdag, väl
mött på vårens utställning i Ånnaboda den 30 maj 2019. Inte minst
till våra trevliga sponsorer

MR Koppel i Hindås https://www.mrkoppel.se/
Keramik Ag design hittas
på Facebook
Oinakka http://www.oinakka.com/

av er medlemmar. Har Du/Ni några ideér
och känner att ni kan bidra till en dragaktivitet, nosework eller kanske en second
hand försäljning så är Du varmt välkommen att höra av dig till oss i styrelsen.
Tillsammans bygger vi aktiviteterna.
Utställningsdagen avslutades tillsammans med en gemensam middag på restaurangen. Superkul att det var så många
som ville vara med till lite socialt umgänge och summering av dagen.

Polarhunden 5/2018
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Gävle Dala styrelsepresentation

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

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

Suppleanter
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

Krister Mattsson

Jag heter Mattias och är ny i styrelsen för Gävle
Dala. Många har nog sett mig som funktionär på
våra tävlingar. Jag har dock ingen tidigare erfarenhet av draghundar men har haft jakthundar och ägnat närmare ett decennium till motorsport. Folkrace
och rally. Även då inom service, funktionär och som
handler.
Det som gjort mig väldigt förvånad av draghundsporten är svårigheten att få funktionärer till
tävlingar och utställningar. Inom motorsporten har
nämligen de flesta klubbar krav på sina medlemmar
som tävlar på hemmaklubbens tävlingar att de måste bidra med 1-2 funktionärer. Man kan också som
tävlande exempelvis hjälpa till vid besiktning av bilarna innan tävling eller göra andra uppgifter. Allt
detta gör man solidariskt för att det ska kunna bli
några tävlingar överhuvudtaget! Nästa tävling går
ju hos någon annan klubb och då kan man ”bara”
tävla om man vill det.
Alla kan bidra med något även om man tävlar! Allt
ifrån Parkeringsvakt innan tävling till chipkontroll
efteråt eller ta ett pass vid korvgrillningen. Den egna
handlern kan också bidra som funktionär. Om man
frågar tävlingsledningen vad de vill ha hjälp med
så får man garanterat ett uppmuntrande svar! För
rent krasst är det så att det inte kommer bli några
tävlingar överhuvudtaget om det inte finns funktionärer…
Mattias Hult Grindal

Inbjudan till melland(r)agsträffen på Koppången
35 km norr om Orsa
Vi återupprepar fjolårets succeträff! Mellandragsträff på snösäkra Koppången
3,5 mil Norr om Orsa. SÖNDAG 30/12 -2018 Lätt myr och skogsterräng. 2-3
skoterbredd i skogen och bredare på myrarna om det inte kräksnöar och blåser
igen.
En träningsträff på tid med fokus på social samvaro och ha kul med våra hundar.
Ingen prisutdelning men klubben bjuder på korv eller hamburgare när nummerlappen lämnas åter.
Alla kör samma bana på ca. 6,5 km. Valfritt färdmedel, skidor, pulka, släde etc.
OBS max 2 hundar per ekipage men möjlighet att köra flera varv/ekipage finns.
OBS Parkeringen vid stugan är trång så samåk gärna och släpvagnsekipage får
stå på E45 parkeringen 110 m norr om stugan. Eventuellt sätter vi ett maxantal
på antalet anmälda (läs: fordon som behöver parkering)
Mer info: Malin Sundin Grindal 070-639 85 36

Datum att boka upp!
•
•
•
•
•
•

30 dec Mellandagsträffen Koppången Orsa.
26-27 jan Vildmarksracet lång medeldistans. Nornäs
9-10 feb Nornäsdraget sprint och medeldistans. Nornäs
1-3 mars SM sprint och medeldistans. Gafsele
V10 Polardistans. Lång medeldistans och långdistans. Särna
Mars. Fäboddraget 2*30 km Koppången Orsa

NORNÄSDRAGET 9-10 februari 2019

Utställningar

Vi upprepar det populära samarrangemanget mellan Vildmarkens draghundklubb och SPHK Gävle Dala. Nornäsdraget i byn Nornäs ca. 10 mil norr om
Mora. (Så letar Ni boende kolla även Särna, Sälen och Älvdalen). Snösäkert område med lätt myr och skogsterräng.

•
•
•

14/9 -2019 Grönlandshundsspecialen officiell utställning. Mora
15/9 – 2019 SPHK Gävle Dala officiell utställning. Mora
29/8 -2020 SPHK Gävle Dala officiell utställning. Ljusdal

Medeldistans kör delvis samma bana som Vildmarksracet går på. Sprint kör på
Nornäs fasta hundspannsleder. I området finns det även skidspår och skoterleder
så var uppmärksam på skyltning. Sprint släde 2*5, 2*10, 2*15 km och medeldistans släde 2*60km.
ALLA raser välkomna. Anmälan via www.draghundsport.se
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www.sphk.se/ovrenorra

www.sphk.se/nedrenorra
Bild från dragträffen. [Foto: Emma Marklund]

Ordförande

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

Kymcanis Mosura. [Foto: Annika Andersson]

Vice ordförande

Sekreterare/Ledamot

Frida Brändström, Nordmaling
070-688 44 05
sekreterare.nn@sphk.se

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

Kassör/Ledamot

Passar på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt
År.

Vintersäsongen är på gång, nu planeras det för fullt
så hundkörarlivet går ihop med familjelivet.

Ledamot

Vi har varit väldigt dåliga på att skriva i Polarhunden
det här året och ber om ursäkt för att vi inte varit
så duktiga.

Ledamot

I skrivande stund har många påbörjat höstträningen
på allvar, några har tävlat i barmark, andra har varit
på utställning.

Vintern bjuder på meriteringar, inplanerade vinterturer till fjälls samt klubbevenemang. Kom ihåg vår
inplanerad vintercamp i Boden då vi övar praktiskt
på vintercamp. Ett perfekt tillfälle att se över utrustning, rutiner och dela erfarenheter med varandra.

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

Magnus Eklund Engvall, Sollefteå
070-373 70 40
magnus@wildtribes.se

Camilla Eklund Engvall, Sollefteå
073- 040 27 18
sarmik@wildtribes.se

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

2:e Suppleant

När tidningen publicerats så har SPHK NN’s
utställning gått av stapeln, vi hoppas på en
resultatlista i nästa tidning. Nedre Norra kommer
att ha 2 tävlingar under nästa år, en i Sveg (samma
bana som VM 2018) och en i Åsarna (samma bana
som VM 2008)

Nicklas Nilsson, Bräcke
070-650 52 13

Fota fota och fota när ni är ute

Revisorer

Hoppas att vi ses under kommande evenemang.

Jan Olof Nordlöf
Frits Bakker

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen
Lotta Eriksson

Ordförande

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

Vi har även haft vår populära höstträff i Aldersjön
Boden och det var många som kom, och många som
tältade. Det är så kul att denna träff blivit så stor.
Hör av er ni som varit för ris och ros så vi kan fortsätta att möta upp önskemål från er medlemmar.
Vi måste även gratulera de som varit och kört både
SM och EM i barmark hela vägen härifrån norr
till tävlingarna i söder. Och bra har det gått för er.
Grattis och väl kämpat.

Sekreterare

Boel Malmström
boelresor@hotmail.com

Kassör

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

Ledamot / Webmaster

Eva Nätteldal, 070-632 53 96
eva.natteldal@gmail.com

Ledamot

Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com
Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com
Lene Krewer, 073-829 89 52
denlene@hotmail.com

Suppleant

Petter Larsson,
Petter.larsson@hotmail.com

Valberedning

Vänliga hälsningar
Styrelsen SPHK NN

På tal om tävlingar kom ihåg att betala in tävlingslicens så ni har det gjort inför vintern.

Johanna Burström (sammankallande)
johannabrannstrom@hotmail.com

Olga Widén,

Ha de gott i spåren så syns vi.
Övre Norra styrelse.

Valberedning

Anne Rosander (sammankallande)
Eveline Koch
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Bilder från en mycket trevlig dragträff
vid Aldersjön i Boden som SPHK Övre
Norra höll i för tredje året i rad i höstas.
Stämningen var på topp hela helgen som
alltid vid dessa evenemang. Förutom att
köra hund så fikades det och berättades
en hel del historier runt lägerelden där
många tips och råd delades ut. Vi fick
höra allt ifrån fantastiska fjällhistorier
till spännande tävlingserfarenheter.
På lördagen var vi ca 25 ekipage som
startade och några färre på söndagen.
12 stannade kvar och övernattade i tält/
husvagn.
Emma Marklund
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ISälvSleden

1

www.isalvsleden.se
2

3

4

5
2

Isälvsleden
Jag har en ganska påhittig syster, hon hade läst om isälvsleden, flera
mountainbikers hade skrivit lovord om denna led. Sagt och gjort, vi skrev ut
den enkla pdf-kartan vi kunde hitta ( www.isälvsleden.se ) och gav oss iväg.

6

7

Isälvsleden, entréer:

Leden startar i Vindeln vid idrottsplatsen
och går sedan genom ett skogslandskap
format av inlandsisen, och slutar i Åmsele.

Solen sken och det var väldigt varmt, uppför genom snårig sly/gräs och skog. Behöver jag säga att det var jobbigt? Vi missade att den runda symbolen som fanns

1

Åmsele camping

2

Valfrid Paulssonreservatet

3

Hällnäs centrum

4

Vindelns fritidscentrum

8

9
3

Sevärdheter utmed leden:
1

Juvikkammen – en av
Sveriges största sanddyner.

2

Djupviks naturreservat –
gammal tallskog och dödisgropar.

3

Sundkammen – mäktig rullstensås
genom Åmträsket.

4

Västre Skärträsket – dödisgrav med
stenåldersboplats och världsunik skalbagge.

5

Valfrid Paulssonreservatet –
tallurskog och vattenfyllda åsgropar.

6

Missutjärn – vattenfylld dödisgrop och trivsam
övernattningsstuga.

7

Lerfallet – miniatyrlandskap med aktiva slamvulkaner.

8

Avanäsheden – vackert böljande dynlandskap.

9

Hjukenåsarna – naturreservat med rullstensåsar
och utsiktsplats.

10
4

10 Vindelforsarnas naturreservat – forslandskap med
strövstigar, hotell, camping och sommarcafé.
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vid ledmarkeringarna, faktiskt var där
cykel och gångleden delar sig (pinsamt).
Men tack vare vårt misstag hittade vi en
vacker tältplats vid Yttersjön. Jag valde
att sova i hängmatta istället för tält.
Mör i kroppen och aningen blöt på grund av nattens dimma, startade vi med
att plurra i myrhål på vår väg ut mot
cykelleden. Livet och cyklingen blev lite
enklare på rätt led. Spännande stigcykling
varvat med grusväg, sandväg gjorde att vi
tog oss fram ganska fort.
(Bilden på grusvägen med fatbike)
Väl framme i Hällnäs tappade vi bort
leden helt, men vi hoppade på den igen
bakom växthusen. Jättefin skogsterräng
att cykla i efter Hällnäs, jag rekommenderar att starta där. Vi bestämde att rulla
på fram till vindskyddet och kallkällan i
Bäckebo. Till vår stora förskräckelse var

38

Polarhunden 5/2018

kallkällan TORR! Vi tappade modet en
aning, men beslutade att cykla till närmsta sjö så hundarna skulle få bada.
Sol varmt och många tunga uppförs/
nerförsbackar var slitsamt. Cykeln blev
väldigt bångstyrig och svårhanterlig eftersom jag hade all packning på pakethållaren, learning by doing... Visst hade vi
kunnat packa smartare, varit bättre tränade och mera pålästa, meeeen det gick ju
bra ändå, bara ta det lugnt.
Eftersom vi hade så lite vatten hoppade
vi över lunchen och lagom till middagstid
kom vi fram till Missutjärn och Friluftsfrämjandets koja. Vattnet i tjärnen är
enligt infoskyltarna klart och rent efter
att det har filtrerats genom marken. Intressant att läsa om tjärnen som är en
dödisgrop. Man får övernatta i stugan
och betalar efter samvete via Swish.

Efter Missutjärn flöt det på fint. Svalare
väder och riktigt fina cykelleder. Med
gott humör, god vilja och samarbete så
blev det en fröjd att cykla.
Mot slutet av leden får man ro i 75-100
meter. Naturligtvis skall man lämna en
båt på varje sida. Stor del av leden går nu
på grusväg, runt Abborrträsket, inte så
upphetsande, men enkelt. Kalhygge/stig
och sandvägar i övrigt, riktigt trivsamt.
Väl framme i Åmsele virrar vi bort oss
totalt, men tar gamla skoterleden ner
till Byavägen. Klockan 14.05 (vardagar
skoltid) går den en buss tillbaka till Hällnäs-Åmsele. Kliv på vid affären, hundar
är tillåtna på bussen.
Jag är så otroligt glad att vi åkte på detta
äventyr, även om vi fick slita hårt! Känslan när hunden blir din bästa kompis när
det går tungt går inte att beskriva med ord!
Polarhunden 5/2018
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Jag har haft problem med Råsto att han
far fram som ett lokomotiv i 120 km/h,
de problemen försvann under denna tur!
Vilken underbar turkompis jag har i
Lappfjällens W Dreamcatcher Råsto!
Ja alla ni som turar med era hundar
förstår nog vad jag pratar om. Nu när
träningsvärken gått över så längtar jag
bara ut igen, till nästa äventyr, men det
blir nog till vintern.
Mvh Ingela och Råsto

9-årige Alve Eklund Engvall uppmärksammades av Kickbike Sverige i sociala medier när han tävlade
på barmarks-SM med siberian huskyn FI BCH Wild Tribe´s Raven. [Foto: Erik Löfgren]

Alve på väg mot eget sponsorkontrakt…?
9-årige Alve Eklund Engvall från Granvåg utanför Sollefteå tävlade i
klassen yngre ungdom på barmarks-SM draghund i Botkyrka med familjens siberian husky FI BCH Wild Tribe´s Raven och uppmärksammades
då av Kickbike Sverige med inlägg på både Facebook och webb.
Till saken hör att Alve vann en splitterny
Kickbike på lotteri vid barmarks-SM i
Falun hösten 2017. När han fick en alldeles egen Kickbike bestämde han sig för
att försöka vara med på SM själv och gå i
mamma Camilla Eklund Engvalls fotspår
(hundspår). Så under året som gått har
han tränat så ofta han fått tillfälle.
När årets barmarks-SM draghund arrangerades i Botkyrka utanför Stockholm i mitten av oktober i år stod Alve
på startlinjen med sin silverglänsande
Kickbike och siberian huskyn FI BCH
Wild Tribe´s Raven.
Rosy.
[Foto: Åsa Kardell.]
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I år var Alve ensam startande i klassen
yngre ungdom för scooter. Så Alve fick

tävla mot sig själv och lyckades med att
bedriften att förbättra tiden när han körde andra etappen. Och förhoppningsvis
kan han inspirera fler barn och ungdomar att börja tävla med sina polarhundar så att han får några att tävla mot på
barmarks-SM nästa år.
Extra roligt att representanterna som
fanns på plats för Kickbike på SM uppmärksammade Alve och hans framfart på
sin Kickbike i sociala medier där de skrev
om Alve och hans intresse att köra hund
med scooter/sparkcykel.
Vem vet. Kanske är ett sponsorkontrakt
på gång för den 9-årige mushern från
Granvåg, Sollefteå..?
Erik Löfgren
Polarhunden 5/2018
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Vi bygger för framtiden..
Min dröm om att få köra de riktiga långa tävlingarna ligger fortfarande
långt bort, väldigt långt bort.

Det känns som att åren går och går men
jag trampar på samma ställe. Jag sätter
mig ner och funderar, men vad är mitt
mål?
Jo det största målet i mitt liv är redan
avklarat, Freja
Freja född 31/5-18

Men ett annat mål jag har är att genomföra
FL-1200 med renrasiga siberian huskies.
Men för att ens få starta i FL-1200 så
måste jag ha genomfört ett FL-500. Det
är alltså 500 km, 50 mil vi pratar om.
Mellan Norråker och Mora är det 502
km, det är långt att köra med bil
I Sverige har vi BTT (Beaver Trap Trail)
som är 350 km, vilket är Sveriges längsta
tävling. BTT går som tur är i min hemby
Norråker. Så lyckligtvis har jag tillgång
till de spåren direkt från hundgården. Så
vi börjar alltså på hemmaplan. Men för
att veta att jag klarar distanserna mm så
börjar vi med BTT 250.
Vägen till min dröm är lång, vi pratar
alltså om år. Vägen från sprint till medeldistans tyckte jag var lång, det tog en
säsong. Men vägen från medeldistans till
långdistans är lång, riktigt lång. Men nu
när jag satt mig ner och funderat så kan
jag också sätta delmål. Ska jag nå min
dröm så tror jag dessa delmål är jätteviktiga. Planen är att sätta några delmål och
när de är nådda, så utvärderar vi och sätter nya delmål.
Så vad är mina mål för denna säsongen?!
• Köra in valparna
• Komma ut på tävlingar
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Foto: Pasi Kanerva. Beaver Trap Trail Classic 2016.

•
•
•
•

Träna checkpointrutiner
Hålla mig till min egna träningsplan
Åter igen träna checkpointrutiner
Hålla mig till min egna träningsplan.

med att utvecklas tillsammans med hundarna och Träna checkpointrutiner.
Vi bygger för framtiden.
/ Linda Lindquist

Jo det skriver jag ner och tycker det är
mycket viktigt, speciellt nu. Man ser fler
och fler lägger ut på sociala medier att
man är ute och tränar, vilka distanser
man är på/har nått och vilka hastigheter
man håller/toppar m.m. OCH jo jag har
känt en viss stress att jag också måste ut
och jaga kilometrar för att alla andra gör
det. Därför har jag satt som delmål att
hålla mig till min egna träningsplan...
Nu när jag har mina delmål så har jag
faktiskt slutat stressa med jakten om kilometrarna. Det får gå som det vill, valparna ska få köras in ordentligt utan stress
och utan press. De blir klara till BTT i
mars och kan då tävla, MEN.... NEJ, vi
väntar tills nästa säsong. Just bara för att
de ska få tid att utvecklas. Så inför denna
säsongen kan jag bara njuta och jobba
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Rallylydnad
Har varit medlem i polarhundklubben ett tag under tiden när jag å min
siberian husky Bea tävlade i Rallylydnad. Men nu gör vi ett litet uppehåll så vi lär oss något nytt så det inte blir tråkigt. Tycker det är skoj att
få hem er tidning i brevlådan, tyvärr så är det mestadels utställning och
drag som gäller i artiklarna. Varför skrivs det inte om något annat också?
Huskys kan så mycket annat.
Vi tränar som sagt rallylydnad, agility och konster. Vi lär oss allt på egen hand när
det faller in. Hon älskar detta och förstår väldigt fort vad jag menar.
Här kommer några bilder på min bättre hälft.
Agility

Här har vi lärt oss att hoppa på 3 ben som om hon skulle vara ”skadad”

Hopp över ben
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Hon kan buga, snurra, gömma sitt huvud
mellan mina ben, krypa, sicksack m.m
Ha en underbar helg.
Glada hälsningar Sara å Bea

www.malamuteklubben.se
Ordförande och webbansvarig

Björnlunken 2018

”Sitt fint”

Karina Andreasen, 070-609 33 26
Syrenstorpsvägen 20, 837 32 Järpen
nighttrail@nighttrail.com

Det visade sig vara en riktigt mysig och lättsam
träff. Det är faktiskt lite pirrigt att ge sig iväg på
något nytt när man inte känner så många . Vi var
där fredag till söndag och tältade dom nätterna.

Amanda Vikner, 073 080 17 19
Paksuniemivägen 253, 981 91 Jukkasjärvi
sekreterare.am@sphk.se

Det fanns 2 st cp där man stannade, vid den sista
var det en längre paus med grillning, kaffe och bulle.
Lo och jag klarade hela rundan och det va ju en
merit för oss såklart.
Alla på träffen var väldigt hjälpsamma och lättsamma och det var inga problem med någonting om
man behövde hjälp eller råd om någonting.
På lördagskvällen blev det middag och uppfödarmöte. Intressant att lyssna på även för mig som är
helt grön i polarhundsvärlden.
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Vice ordförande

Packade bilen och åkte uppåt mot Nornäs och våran
första Björnlunk som Malamuteklubben anordnar
varje år.

På lördagen var det själva dragrundan på 3 mil. Jag
var lite osäker då jag och min malamute Lo inte var
riktigt uppe i dom distansera än. Men det var inga
problem att få skjuts av någon om man har tvungen
att avbryta.

5-åriga Walther står och beundrar sin rosett han och Ellen
vunnit på sin första utställning
tillsammans. [Foto: Filippa
Bergman]

Peter Hultgren, 070-260 62 33
Österbacka 11, 622 67 Tavelsjö
ordforande.am@sphk.se

Sekreterare

Kassör

Lisa Lithammer, Telefon: 070-283 37 24
Vasagatan 40, 722 15 Västerås
lisa.lithammer@gmail.com

Ledamot

Göran Dernebo, 070-292 03 70
Rothagevägen 59, 792 90 Sollerön
gorandernebo@hotmail.com

Suppleant

Mårten Karlberg, 070-376 81 77
Pelles väg 17, 135 58 Tyresö
Marten@tulpankungen.se

Suppleant

Therese Zetterlund Iwefors,
073-546 68 31
Häljum 122, 86294 Njurunda
therese.iwefors@hotmail.se

Det här kommer bli en årsgrej för oss att göra.
Det var verkligen en supertrevlig träff och väldigt givande att lyssna på alla dom som hållit på i
evigheter med detta och skapa nya kontakter med
dom som har samma intresse.
Tack för denna superträff och hoppas vi ses nästa år!
Polarhunden 5/2018
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Hej
I skrivande stund är vi redan inne i november och
kan inte annat än konstatera att året har gått väldigt fort. Ett händelserikt år där vi jobbar på många
fronter samtidigt.

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

Anna Palmblad, 070-795 26 88
Hulta Lugnet, 511 99 Sätila
anna.palmblad1@gmail.com

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

Sofia Svalling, 070-996 29 05
Slåttergatan 24, 667 34 Forshaga
svartisens@hotmail.com
Elisa Perkiö, 070-788 05 03
Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

Suppleanter

Anneli Jönsson
Karin Lundwall, 076-848 09 48
Allfarvägen 65, 784 42 Borlänge
Klalarin@live.se
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Något vi haft stort fokus på i år är att komma tillrätta med klimatet i klubben. Ett ämne som många
länge pratat om i kulisserna. Och styrelserna under åren har ofta på rekommendation valt att besvara olika anklagelser eller drev i olika sociala medier med tystnad. En metod som tyvärr inte varit
framgångsrik varför vi nu istället valt att ta upp ämnet för diskussion och låta medlemmar få möjlighet
att möta varandra och styrelsemedlemmar med sina
funderingar och tankar. Många gånger handlar ju
mycket om missförstånd av olika saker eller mellan
olika personer.
I sittande styrelsen under året har vi diskuterat och
ventilerat detta många gånger med goda diskussioner och högt i tak. För mig som ordförande är
detta ett hjärteämne då jag tycker det är viktigt att
vi alla hjälps åt att komma bort från det som varit
och att vi istället tillsammans blickar framåt. En del
i detta arbete är att jag som ordförande har försökt
hinna med att träffa några olika medlemmar från
olika håll personligen för att sitta ner och diskutera
klimatet i klubben, vänt på lite stenar tillsammans
och byggt en massa broar. Vill säga ett stort tack till
er som jag hunnit träffa och prata med. Många av
dessa samtal har lett till timlånga pratstunder och
mycket skratt. Personligen har jag uppskattat att
fått lära känna er lite mer och vi har delat våra olika
tankar kring allt från klubbklimatet till rasfrågor.
Intressant och lärorikt från allas håll.
Personligen tror jag det är viktigt att vi fortsätter
bygga dessa broar mellan oss vilket vi gör genom att
lära känna varandra bättre utanför tävlingsarenan.
Vissa av er jag hunnit prata med menar att det är
lätt att bilda sig en uppfattning om någon på hörsägen och enstaka händelser som sedan leder till att
man får en förutfattad mening om varandra. Ni
som resonerat så här har också sagt att ni tror att
det beror på att vi egentligen inte känner varandra

och det skulle bli bättre om alla gav varandra en chans och lära känna varandra ordentligt. Detta tror jag också är viktigt varför jag vill uppmuntra er alla att hjälpa till
att skapa detta genom att vi bjuder in varandra till träffar och träningar under året
utanför rasmästerskapet och de officiella tävlingarna och utställningarna. Jag tror
att vi alla skulle må jättebra av att träffas under avslappnade former och bara träna
lite hund, grilla lite korv och prata massa hund tillsammans. Sånt skapar så mycket
vikänsla och samhörighet och vi lär känna varandra på ett helt annat sätt. Jag vill
verkligen rekommendera er alla att var och en ta sitt ansvar och bjud in klubbens
övriga medlemmar till spontana träningsträffar, det behöver inte vara mer komplicerat än att höra av er till oss i styrelsen och be oss lägga ut en blänkare om var och
när ni tänker ses och vad ni skall göra så fixar vi så det kommer ut på vår hemsida
och FB-sida omgående.
Något jag personligen tycker är viktigt är att vi kan vara överens om att det är ok
att vi har olika åsikter i olika sakfrågor och att det är helt okej. Och att vi aldrig gör
sakfrågor till personfrågor, samt att vi alla lär oss att respektera varandras olikheter
och tyckanden men att vi ändock kan samlas runt samojedhunden och ha roligt tillsammans.
Ibland är det lätt att tro att man själv sitter på den sanning som majoriteten står för.
Kanske möter man och diskuterar med liktänkande och man bejakar varandra. Man
känner sig kanske inte hörsammad och tror att en minoritet blir positivt särbehandlad. Kanske känner man så i och med att man inte sitter på hela sanningen och ser
helheten från olika håll. För jag kan lova er att det finns ett brett spektrum med tyckanden och åsikter om det mesta och när man jobbar i en styrelse är det viktigt att man
först och främst arbetar med rasen och dess förvaltning i fokus och sedan försöker
hitta bra kompromisser mellan det breda spektrumet av åsikter och tyckanden. Här
vill jag att ni alla tar med er förståelsen av att detta gör att vi förmodligen aldrig kommer kunna göra alla nöjda samtidigt och oftast kanske ingen grupp blir helt nöjd i
och med att vi försöker hitta kompromisser mellan de olika åsikterna. Mellanlägen
där så många som möjligt kan känna att det känns ok även om man inte fått gehör
för allt man vill och tycker.
Jag har också under våra pratstunder förstått att det råder olika uppfattningar kring
vissa händelser inom klubben. Här vill jag bara be er om en sak. Var transparent i ert
dömande av varandra och kom ihåg att det alltid finns en annan version av sanningen
och en annan upplevelse av det som hände än den just du sitter på. Vi måste vara
ödmjuka inför varandra och jag önskar från djupet av mitt hjärta att vi alla kan vara
lite mer förstående och toleranta mot varandra. Och framför allt vill jag be er om
att saker som händer mellan individer, på ett möte eller liknande får stanna där, det
hör inte hemma i sociala medier där läsaren presenterar en version av sanningen som
sedan leder till långa drev och misskreditering av andra individer. Sådant leder alltid
till att vissa som läser det eller på annat sätt får det till sig och känner sig träffade mår
väldigt dåligt. Jag vill också be alla er som läser om händelser inte bara hakar på och
bidrar till dessa drev utan istället om händelsen intresserar er hör er för om den andra
sidans upplevelse och version av vad som hände innan ni dömer någon eller en grupp
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individer, det finns alltid två sanningar om vad som egentligen hänt. Lika väl som det
finns två eller fler tolkningar av det som samma personer varit med om.
Utvärdering RAS för samojedhund
Det har nu gått 5 år och är därför dags för en stor översyn av vårt RAS-dokument.
Vi har ett RAS som har ansetts som ett föredöme från SKK sida. SKK har ofta använt
vårt RAS som förlaga för andra klubbar i hur ett bra och välarbetat RAS skall se ut.
Vi har fått många lovord från SKK och dess genetiker vilket är jätteroligt. Arbetsgruppen för detta projekt har hunnit haft några inledande möten där vi kommit fram
till att vi i stort bör bevara den kvalité vi har i vårt dokument vilket innebär att vi
inte bör behöva göra några större förändringar mer än att se över fakta om något
ändrats, uppdatera hänvisningar till olika styrande dokument hos SKK då dessa har
förändrats sedan vi införde hänvisningarna i RAS, statistiken behöver uppdateras, vi
behöver göra en ny hälsoenkätsundersökning om rasen och vi behöver se över målen
och strategierna för att försäkra oss om att vi har ändamålsenliga mätbara mål som
går att tillämpa vid kommande års-utvärderingar, vi behöver besluta oss för vad vi
vill ha för rekommendation kring avelsverktyget HD-index, samt behöver vi justera
våra valpförmedlingsregler i förhållande till tidigare uppfödarmötens beslut om att
luckra upp kravet på ögonlysning. Arbetsgruppen för RAS har satt ihop två digitala
enkäter som vi hoppas att så många som möjligt engagerar sig i att besvara. Först en
generell om RAS där vi vill ha in era tankar och idéer för att kunna sammanställa och
göra klart dokumentet för översyn på kommande uppfödarmöte. Sedan vill vi också
att alla hjälps åt att sprida länken till vår hälsoenkät och att ni uppmuntrar alla era
valpköpare, vänner och bekanta som äger rasen att fylla i denna.
Gemensamt avelsråd inom SPHK
Som ni vet sedan tidigare så har SPHK beslutat att skapa ett gemensamt avelsråd för
de fyra raserna . Detta för att skapa möjlighet till kunskapsspridning mellan raserna
och att vi lättare skall finna kompetenser inom klubben till nytta för fler än bara
den egna rasen. Jag tycker detta är ett välkommet projekt som förhoppningsvis kan
göra att vi bygger nya broar mellan raserna och rasklubbarna så vi kan nyttja varandras kunskaper och erfarenheter i vårt arbete att bevara våra polara rasers särart.
För samojed sitter jag, Camilla Nyström, som representant. Projektet är i uppstartningsskedet och SPHK har beslutat att samtliga representanter inom avelsrådet skall
genomgå SKK fördjupade avelsfunktionärsutbildning. En utbildning som pågår just
nu. Denna utbildning bedrivs genom distansstudier via SKK nya utbildningsportal, en
utbildning i genetik och avelslära som sträcker över hela höstterminen. En utbildning
som bygger på SKK nya bok ”HUNDAVEL I TEORI OCH PRAKTIK”.

Ovan: Solliden kennel, Sveriges första kennel med systematisk uppfödning av Samojedhundar.
Startade sin verksamhet 1907.

Några historiska tillbakablickar
Avslutningsvis vill jag i denna ovanligt långa ledare dela med mig av lite nordisk
Samojedhistoria. Som många av er vet har jag ett djupt rotat intresse och oerhört stor
kärlek till rasen som grundade sig redan när jag var mycket liten. Redan som liten
ryckte jag till mig all litteratur jag kom över kring rasen och dess historia. När jag var
liten var en stor anledning till mitt intresse att studera rasen på djupet att jag trodde
att vi genom att kartlägga sanningen om rasens vara och inte vara skulle avhjälpa
alla konflikter inom rasen och sanningen om dess vara och inte vara. Men med åren
har jag förstått att det inte är så enkelt och olika konflikter blossar upp med jämna
mellanrum. Men återigen hoppas jag från djupet av mitt hjärta att vi alla oavsett vad
vi anser om rasens vara eller inte vara kan gå mot en ljus framtid där vi accepterar
och respekterar varandra som individer oavsett vad vi tycker i sak. Jag vill verkligen
att sakfrågor skall stanna vid just sakfrågor och aldrig eskalera till personfrågor. Vi
måste kunna tycka olika och ändå ha roligt tillsammans.
Med vänliga hälsningar
SPHK Samojed ordförande Camilla Nyström

Samojedernas vintersamling 2019
Mycket av arbetet i rasklubben kretsar också som vanligt kring förberedelserna för
kommande års vintersamling, ett arbete som vi påbörjar redan bara veckor efter att
årets samling avslutats. Vi jobbar som vanligt hårt med att skapa en fin vecka till
allas glädje. Och som vi tidigare har berättat har vi läst utvärderingarna och gjort
vissa justeringar utifrån dessa. Vi hoppas på ett fantastiskt trevligt arragemang kring
vintersamlingen 2019 där vi ser fram emot att träffas och ha kul tillsammans.
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Samojeds höstträff
Helgen 15–16 september var det Samojeds årlig höstträff. i 14 år har den
varit i skånska Visseltofta. En underbart ljuvlig rofylld plats där gästvänliga Lisbeth & Börje Gellert låter oss husera. Stort Tack till dem.
Helgen startades lite mjukt på lördagen
med att ett tappert litet gäng samlades
för lite hundkörning på en uppmärkt
bana i skogen. Några testade kickbike för
första gången, testade även på att vurpa
och landa i en vattenpöl. På kvällen blev
det grillning och en massa hundprat tillsammans med vårt värdpar.
Tanken med helgen har varit att man ska
träffas, prata hund, testa på drag och
eventuellt någon annan hundaktivitet,
ha uppfödare/medlemsmöte och även arrangera en officiell utställning för rasen.
Hur underbart det än är i Visseltofta så
är det inte optimalt med boendet där vilket många har klagat på och anger som
ett skäl till varför man inte åker dit. Men
det kommer bli ändring på det!
Nästa år, 14-15 september 2019, flyttar
arrangemanget till Degeberga Stugby.
Degeberga ligger strax söder om Kristianstad. Nu finns det inga ursäkter för
att komma och ha roligt tillsammans. Vi
hoppas att det i framtiden ska bli en helg
ingen vill missa, men det kräver då att vi
gör det tillsammans. Degeberga stugby
har ett antal sexbäddsstugor, nästan alla
är hundtillåtna. Men åter till årets Visseltofta.

började sin bedömning tackade hon för
inbjudan, något hon uppskattat att få.
Hon sa också något mycket bra och tänkvärt nämligen att hon dömer hundarna
för DAGEN, känner igenom hundarna
ser på deras rörelser etc. och ger sin kritik på dem. Men ni ska inte GLÖMMA
att det är samma underbara hund ni har
med hem vad det än blir för bedömning
idag som ni hade med er hit!
När dagen var slut och alla fått sin bedömning var någon jätteglad, någon nöjd
och någon väldigt missnöjd. Precis så
som det brukar vara med andra ord. Att
få kritik på sin hund kan vara känsligt.
Alla vill vi att domaren ska tycka att just
min hund är den finaste, bäst av de alla
och ibland händer det att min vinner allt
men nästa gång är det någon annan som
står först.

Bir Bim Bruksklass

Bir Bim bästa bruksmeriterade

Bir Bim Championklass

Bir Bim Hedersveteran

Bir Bim Unghundsklass

Bir Bim Valp

Bir Bim Veteran

Bir Bim Öppenklass

Oavsett hur det går är det ändå samma
underbara hund man har med hem!
Foto: Marita Olsson
Vid pennan:
Christina Bjerstedt-Ohlsson
& Anneli Jönsson

Söndagen var det utställning, dagen bjöd
på härligt väder med sol men inte för
varmt för våra fyrfotade vänner. Där var
37 anmälda hundar, dömde gjorde Ann
Carlström, debut på rasen. Innan hon
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Så här blev resultatet av dagen:
Valpklass
BIR Swedsam´s Love Is In The Air
BIM Team Takotna´s Roald Amundsen
BIR Unghundsklass
BIR Bivvillis Black Pearl Pepper
BIM Newsam´s Enid Blyton
BIR bruksklass
BIR White Unicorn´s Love Isn´t Easy
BIM White Unicorn´s That´s Me
Bäst placerade
Bruksmeriterade
BIR Deejasome Helt Underbar
BIM Imponente Italio
Bsta öppenklass
BIR Deejasome Lustans Lakej
BIM Deejasome Linje Lusta
Bästa champion
BIR Imponente Italio
BIM Slaghalls Bera

Veteranklass
BIR Deejasome Helt Underbar
BIM Swedsam´s Fahrenheit
Bästa hedersveteran (över 10 år)
BIR Julesno sgt Pepper
BIM Swedsam´s Xeptionella Stella
Bästa hanhundsklass
BH-1 BIR Deejasome Lustans Lakej
BH-2
Bivvilis Black Pearl Pepper
BH-3
Imponente Italio
BH-4
Swedsam’s Fahrenheit
Bästa tikklass
BT-1 BIM Deejasome Helt Underbar
BT-2
Deejasome Linje Lusta
BT-3		
Swedsam’s Karisma of
		
Akasha
BT-4		
Slaghalls Bera

Bir Bim
Bästa uppfödaregrupp

Bästa uppfödargrupp
Kennel Deejasome

Samojeder på sommartur.
[Foto: Camilla Nyström]
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RASFÖRVALTNING

Samojedspecialen från domarens ögon
Att få döma en Samojedspecial är en stor ära men också en svår uppgift. Eftersom det var första gången så gäller det att kunna standarden med alla rastypiska
viktiga detaljer, som påverkar hundens funktion i förhållande till vad den ska
utföra för arbete. För mej som kommer från jagande hundar är anatomin, kontra
funktion mycket viktigt men det gäller att inte glömma bort typen och helheten,
så samojeden förblir en samojed.
Det gäller att värdera fel och förtjänster, samt använda sig av hela skalan av
kvalitetspriser när det är aktuellt. Viktigt att komma ihåg att många missuppfattar färgernas betydelse i det nya systemet med excellent (utmärkt), very good
(mycket god), good (god är en hund som motsvarar rasens standard och vars
exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär) och sufficient (godtagbar).
Röd och blå färg, där ligger ofta kvalitetspriset från CK ner till ett förstapris. Gul
färg är lika med god och symboliserar ofta ett andra pris och är fortfarande ett
mycket bra kvalitetspris, sufficient har grön färg och symboliserar ett tredjepris
och nedåt.
Vad är det som avgör vilket kvalitetspris hunden ska få, jo det är typen, helheten,
proportioner och de rastypiska detaljerna samt hundens anatomi. Och naturligtvis hundens dagsform. Allt detta ska värderas och bedömas. Saknas några av de
ras-typiska viktiga polara egenskaperna och/eller att anatomin inte är korrekt så
kommer det att påverka kvalitetspriset.
Våra utställningar är och ska förbli ett sätt att utvärdera avelsresultatet och då är
det domarens skyldighet att genom kvalitetspriset särskilja hundarna åt.
Jag tycker att kvalitén på era samojeder var hög, sommarens värme hade påverkat pälsarna, vilket är synd med tanke på att dels är det viktigt ur en funktionell
aspekt, men också viktigt för helhetsintrycket. De hundar som erhöll CK-kvalitet
var fina representanter för sin ras och visade många utmärkta rastypiska kvalitéer utifrån mitt sätt att uttolka standarden.
Det tar lång tid att lära allt om en ny ras men jag tyckte det var fantastiskt roligt
att få göra min debut i Skåne och har lärt mej mycket.
Tack
Ann Carlström

56

Polarhunden 5/2018

Sammanställt av: Camilla Nyström.
”Bevarande genom kunskap och utbildning”
För ett långsiktigt, målinriktat och hållbart bevarande av rasen!!!

Samojediskt folkslag med
sina draghundar ca 1876.
(Bildkälla: ”En nittioårings
minnen” av: Eugen
Hemberg).

SPHKs absoluta huvudverksamhet är att
driva ett bevarande och förvaltande av
våra polara raser. SPHK’s huvuduppgift
är att förvalta våra rasers specifika egenskaper, inte att göra om de polararaserna
till allmänna sällskapsraser eller som nymodiga sporthundar till allmänt bruk.
Här nedan vill jag belysa lite vad rasförvaltning handlar om och vilket komplext
ämne det är, denna artikel får ses som
en kort sammanfattning av ett komplext
ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
Ett ämne jag studerat i många år och
skrivit flera hundra sidor om på annan
plats. Det krävs ett stort arbete och gott
samarbete mellan många uppfödare för
att förvalta det specifika hos våra raser.
I förvaltningsarbetet kan draghundssporten upplevas ta stor plats inom klubben
vilket inte är märkligt då den idag utgör
vårt huvudsakliga verktyg för att testa
våra hundars förmåga att arbeta fysiskt

i arktiskt/subarktiskt klimat. Polarhundarna är inga raser som i förvaltningsarbetet skall testas mot grenar som lydnad
eller andra modesporter även om dessa
aktiviteter kan utgöra glädjestunder för
hunden och dess ägare. Vi behöver skilja
lite på det allmänna hundägandet/allmän
hudsport och arbetet kring rasförvaltning.
Nedan kommer samojedhunden bitvis
att användas som exempelras men metoden och idén kring ämnet rasförvaltning
går att applicera på samtliga polara raser.
Arbetet med att bevara uråldriga rasers
genetiska resurser kan delas upp i två
övergripande områden:
In situ bevarande – bevarande i dess naturliga livsmiljö, dess ursprungsmiljö.
Ex situ bevarande – bevarande utanför
ursprungsmiljön.
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Ex situ bevarandet kan sedan i sin tur
delas upp i in vivo – levande djur och in
vitro – kryobevarande = bevara genom
djupfrysning i flytande kväve, t.ex. sperma, embryon, vävnad.
I många fall kan man konstatera att våra
nyttoraser är och har varit långt mer än
bara sällskap till människan, deras uppgift har naturligtvis primärt varit funktion och ändamålsenlighet i arbete för
människan och tillsammans med människan. Den ekonomiska bakgrunden har
varit att djuren har fungerat i en historisk
kontext under specifika förhållanden vad
gäller fodertillgång, djurhållning och villkoren i det omgivande landskapet. Samt
också beroende på vilken nytta man haft
av hunden i förhållande till försörjningssätt. Dessa raser har ofta motsvarat ägarens förväntningar vad gäller användbarhet och hanterbarhet. Djur som har varit
undermåliga vad gäller funktion/ändamålsenlighet eller svårhanterliga på något sätt har troligen slaktats ut. Sammantaget har man fått en population med
god funktion och ändamålsenlighet i förhållande till insatsen och en population
som är ordentligt anpassad till de lokala
villkoren. Detta gäller för ursprunget hos
både Samojedhunden och övriga polara
och subpolara raser.
Lokalt måste man även konstatera att
många av de lokala raserna också har
kommit att bli mycket nära förknippade
med olika regioners kulturella identitet.
Exempelvis de polara och de subpolara
raserna är omistliga kulturella element
i sådana miljöer och en viktig del i den
lokala identiteten hos urbefolkningen i
de regioner där dessa hundar har sitt ursprung. Den ”genuina” kulturhistorien
på platsen är nära sammankopplad med
det levande kulturarvet, biologiska kulturarvet, i form av såväl de lokala hus-
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djursraserna som de lokala lantsorterna
av odlingsväxter. Ett bevarande av dessa
polara raser och även andra husdjursraser har därför en mängd olika syften.
Våra polara raser bör således ses som en
genuina Sibiriska lantraser, ett levande
kulturarv.
För att fungera som arbets- och nyttodjur på den sibiriska tundran krävdes en
speciell fysisk byggnad och anatomi samt
framförallt den rätta mentaliteten och
egenskaperna för att arbeta hårt och ge
det yttersta under extrema förhållanden
och liten tillförsel av mat, här har den
totala fysiologiska sammansättningen
betydelse. Som nyttodjur tjänade dessa
hundar de samojediska folken så som
jakthundar, drag/frakthundar och på senare tid i vissa områden även som renvallare. Samojedhunden är idag ett arv från
svunna tiders överlevnad på den Sibiriska
tundran. Rasentusiaster, uppfödare och
utställningsdomare av idag har ett stort
ansvar för att bevara dessa hundar så
som de en gång var utformade, både vad
det gäller byggnad och konstruktion (en
konstruktion som möjliggör hårt arbete i
ett artiskt klimat) samt mentaliteten för
arbete och funktion. Allt det som krävdes
för att dessa hundar skulle fungera som
drag/frakt hundar, jägare och renvallare
i Sibirien, vilket leder till ett förvaltande
och omhändertagande av det Sibiriska
kulturarvet.
I SPHK’s stadgar kan vi läsa:
§ 1 Mål: ”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.”

Vilket kan brytas ner till följande punkter:
• Främja avel av mentalt och fysiskt
sunda hundar. De ska vara bruksmässiga samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar. Vi skall bevara en
hel polarhund inte bara delar av den.
• Att vi både fysiskt och mentalt skall
bevara polarhundarna, inte förändra
eller göra om raserna.
• Att vi skall bibehålla rasernas polara
egenskaper i funktion, anatomi och
mentalitet = Polarhund.
• Bevara och utveckla polarhundarnas
specifika egenskaper. Det som gör raserna unika och skiljer dem från andra raser. Dess polara egenskaper och
anlag för brukbarhet.
• Att bevara de rasspecifika mentala
egenskaperna.
• Verka för utveckling av praktiskt
bruk av polarhundarna som bl.a.
draghundar. Vilket innebär att bevara de allmänna anlagen för brukbarhet samt specifikt draghundsanlagen i
avelsselekteringen.
• Samtliga fyra polara raser skall vara
ett naturligt val för den aktiva och friluftsälskande valpköparen.
VARFÖR RASFÖRVALTNING
Våra ursprungliga raser (lantraser/naturraser) har utvecklats till följd av en
lång tids anpassning till vissa geografiska
områden, miljöer och klimatiska förhållanden likväl som människan under tusentals generationer på ett naturligt sätt
format dem för ett visst bruk/funktion
för människan med särskilda fysiologiska krav. Detta ställer stora krav på våra
uppfödare att förvalta ett arktiskt bruksdjur och inte göra om våra polarhundar
till rena sällskapsraser avlade efter tycke
och smak.

Rasklubbens ledord i rasförvaltningen
bör vara det bevarandeuppdrag klubben
har genom sina stadgar och även I förhållande till kennelklubbens mål och visioner, att bevara rasen så intakt och oförändrad som möjligt inför framtiden både
vad det gäller utseende och egenskaper
unika för ett polart anpassat arbetsdjur.
Varför är det viktigt att rasklubben arbetar för att bevara polarhundens typiska
drag, karaktärer och egenskaper, bland
annat tack vare att:
• Rasklubbarna har ansvaret att förvalta och bevara raserna som arktiska
brukshundar med hög prestationsförmåga för framtiden. Dessutom är Norden samojedhundens hemland, vilket
innebär att Sverige dessutom gemensamt med de övriga nordiska länderna bär ansvar för rasen inom FCI.
• Raserna är av gammal ålder, och kan
härledas tusentals år tillbaka i tiden i
polartrakterna.
• Raserna har ursprungligen använts
som nyttodjur för människans vardagliga överlevnad.
• Raserna har unika och säregna egenskaper.
• Raserna har funnits i västvärlden under lång tid relativt oförändrade inom
stor del av populationen.
• Raserna är en del av ett Arktiskt kulturarv och bär på en lång historia.
• Raserna bör även i framtiden kunna
brukas för sin ursprungliga uppgift.
• Raserna är utsatt för hot som på sikt
kan utplåna dess typiska drag, karaktär och egenskaper.
Genom att testa varje generation inom
det rasspecifika användningsområdet och
mäta deras kapacitet mot övriga individer inom populationen så kan vi förvalta
de goda bruksegenskaperna. Att överlåta
detta till slumpen gör att vi snabbt riskePolarhunden 5/2018
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rar att tappa de beteenden som skapar de
egenskaper vi söker för god prestation.
En vacker hund som inte har skallen för
att jobba kommer inte ta oss någon stans
(i Sibirien hade den individen förmodligen inte levt vidare), en för ögat mindre
vacker hund men med rätt skalle och
attityd för fysiskt arbete i selen har vi
stor nytta av, lika så hade polarfolken i
Sibirien oavsett om det handlade om en
draghund, jakthund eller en renvallare.
Då polarhundarna är några av våra få
uråldriga hundraser bör visionen med
rasfövaltning vara att ”bevara rasernas
särart och de egenskaper som krävdes
av hunden för att utför sitt ursprungliga arbete, dvs polarhundens alla unika
egenskaper i utseendet och i den mentala
delen) och hållbart nyttja den genetiska
variation som förekommer inom och
mellan populationerna i allmänhet och
nationella sådana i synnerhet”. Det är
också nödvändigt att ta till särskilda bevarandeåtgärder för att bevara de äldre
bruksraserna med en arbetande bakgrund
som inte längre används i kommersiellt
bruk för mänsklig vardaglig överlevnad,
häribland polarhundarna!
För att uppnå detta måste visionen brytas
ner till ett antal mål och delmål som ska
vara ”ändamålsenliga, mätbara och realistiska”. Föremålet för bevarande och
hållbart nyttjande av genetiska resurser
kan vara rasspecifika karaktärer (utseende/exteriör som gynnar fysisk prestation)
och egenskaper för funktion och ändamålsenlighet (mentala anlag för brukbarhet). Åtgärderna för att uppnå dessa mål
kan skilja sig åt beroende på vad vi ska
bevara och/eller nyttja hunden till!
Våra kunskaper om den ras vi har att
göra med är avgörande för att vi ska
kunna lyckas med detta bevarandear-
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bete som rasklubben enligt sina stadgar
skall arbeta för, bevarandet av våra polara rasers särart och specifika egenskaper. Kunskapsläget bör ses över och vid
behov förbättras genom utbildning och
erfarenhetsbaserad inlärning efter lång
tids brukande av sina hundar. Bevarandet bygger till stor del på frivilliga insatser från djurhållare, rasföreningar och
avelsorganisationer. Det är djurhållarna
som sköter merparten av det praktiska
bevarandet i form av uppfödning, meritering, utvärdering och uppföljning. Det är
också dessa engagerade människor som i
samarbete med sin rasförening eller avelsorganisation har hand om avelsarbetet
och hjälper till att sprida information om
rasen och bevarandearbetet till den stora
massan. Det finns intresse och pågående
forskning om biologisk mångfald och
genetiska resurser vid bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms
Universitet för den intresserade inom ämnet populationsgenetik att fördjupa sig i.
Olika medier och utbildningsformer bör
nyttjas för att föra ut kunskap om rasernas särart och hundhållning i allmänhet.
För att tydliggöra behovet av åtgärder har
specialklubben SPHK under många år arbetat aktivt för att vidta åtgärder på de
håll där våra polarhundars polara särart
varit på väg att gå förlorade, de egenskaper som är nödvändiga för hårt fysiskt
arbete under lång tid i gott tempo. Här
bör kravet ligga i att hunden jobbar bra (i
ett högre tempo under lång tid) och inte
bara att den jobbar (i Sibirien kan vi vara
säkra på att polarfolken uppskattade att
färdas i så höga hastigheter som möjligt
till och från jaktmarker och hemmet).
Utgångspunkten i ett bevarandearbete
är dokumentation och karaktärisering.
Det innebär att man identifierar vilka
genetiska resurser som finns i landet och

kartlägger var de finns och hur många de
är. Genom att därefter karaktärisera raserna kan man identifiera rastypiska drag
och lyfta fram egenskaper hos varje ras.
Nästa område är bevarande och hållbart
nyttjande. Syftet med det området är att
minska förlusten av genetisk variation
och bevara den genetiska bredd som
finns inom rasen samt de karaktärer och
egenskaper som är typiska för rasen. Det
behövs noggranna planer över hur arbetet ska utföras, översiktliga bevarandeprogram och detaljerade avelsplaner för
att bevarandet ska bli långsiktigt. För att
kunna öka kunskapen för arbetet med
att bevara och förvalta rasernas specifika
karaktärer, egenskaper och den genetiska
basen för framtiden behövs information
och utbildning. Detta är viktiga verktyg
och det finns flera potentiella målgrupper insatserna vänder sig till, så som kennelklubben, rasklubbar, exteriördomare,
uppfödare, hanhundsägare, rasentusiaster och den vanliga hundägaren. Det kan
behövas en inventering av informationsbehovet. Eftersom vi förmodligen saknar
en del kunskap som underlag för bevarandeinsatser behövs det ett program för
respektive ras framtida utveckling vilket
kennelklubben idag har lagt en grund till
genom framtagandet av de rasspecifika
avelsstrategierna. Detta program består
idag av det så kallade RAS-dokumentet
(Rasspecifik avelsstrategi för respektive
ras). Detta program bör innefatta genetik,
hälsa, egenskaper, funktion, kulturhistoria
samt mål och riktlinjer för framtiden. Ett
sista nyckelområde är internationellt samarbete som syftar till att öka det globala
och nordiska samarbetet inom en viss ras.
Det behövs eftersom arbetet med förvaltningen till stor del bygger på samarbete
mellan olika intressenter. Samarbetet och
nätverksbildandet sträcker sig över alla
nivåer, från djurägare , rasklubbar, kennelklubbar samt inom och mellan länder.

VAD BEHÖVER VI KUNNA OCH
KÄNNA TILL?
För att förvalta en ras bör man vara väl
förtrogen med rasens historia, utveckling över tid, dess specifika användningsområde och vad som krävs för denna
funktion både anatomiskt och mentalt.
Likaså bör man ha en god kunskap och
kännedom om klubbens verksamhet och
det arbete som bedrivits under många år.
Man bör också ha klart för sig vad som
skiljer det rasspecifika från det allmänna
hundägandet. Man bör ha god kunskap i
ämnen som populationsgenetik och hur
populationsstrukturen inom rasen ser ut.
Kunskap kring grundläggande genetik
och sjukdomslära bör också finnas. Likaså är det lämpligt att man skaffar sig
själv lång erfarenhet av att bruka hundarna (gärna många individer och flera
generationer) till det de i grunden var
ämnade för regelbundet och över flera
säsonger, först då kommer man att förstå
skillnaden mellan individer som bara tar
sig fram och de individer som jobbar på
riktigt.
RASERNAS HISTORIA (Samojedhund)
Vilken kultur skall vi då bevara? Det råder
i vart fall knappast något tvivel om att draghunden bör få vara den främsta kulturen
att ombesörja ett bevarande för. Varför då?
Jo funktionen som draghund är flera tusentals år gammal likaså är i och för sig också
funktionen som jakthundar, om inte ännu
äldre. Dessutom var det funktionen som
draghund som gjorde dem intressanta
för människan i väst då polarforskare så
som Nansen, Amundsen med flera presenterade dem för västvärlden efter att hundarna gjort nytta som dragare under
deras expeditioner. Men hur är det nu med
de övriga kulturerna och användningsområdena? Vilka kan vi bevara och vilka bör
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vi bevara för att vara rättvisa mot rasen?

UR – jakt och slädhunden
med ett mindre inslag av
renvallaren.
Vi skall titta lite specifikt på samojedhundens forntid och historia. Och vad står
det om användningsområdet i standarden?
• FCI standard anger slädhund och sällskapshund som användningsområde.
• FCI kategoriserar in samojedhunden
under sektion 1 Polarhundar (Slädhundsspetsar) i grupp 5 Spetsar och
urhundar.
Vidare knyts rasen genom standardtexten till de Samojediska folken i Sibirien.
Brukad som slädhund, jakthund, renvallare och vakthund. Rasens upprinnelse
knyts också till polarexpeditionerna samt
Killburn Scott.
Detta innebär att vi måste titta på och beakta följande:
• Kartlägga från vilka geografiska områden och vilka polarfolk som ursprungshundarna i majoritet kom
ifrån. Samt hur brukades dessa hundar och hur såg de ut?
• Vad krävs av exteriören/anatomin
för att hunden skall leva upp till sina
ursprungliga funktionsområden och
klara av att överleva i sin ursprungliga arktiska miljö?
• Vad krävs beteende- och egenskapsmässigt för att hundarna skall leva upp
till sina ursprungliga användningsområden på ett tillfredsställande sätt?
• Många polarexpeditioner kom att
välja Samojediska och Ostjakiska
hundar för transport som dragare.
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• I rasstandarden knyts rasen till familjen Killburn Scott som sägs etablerat
stora delar av rasen i västvärlden. Hur
såg deras stam av avelshundar ut som
de också upprättade den första engelska rasstandarden efter?
Samojedhunden är en uråldrig gammal
sibirisk lantras. Den är unik genom sin
polara anpassning både vad gäller överlevnad och funktion. Arkeologiska benfynd och lämningar/rester av dragselar
har bekräftat att hundar använts som
dragare i västra Sibirien så långt tillbaka
som 7.000 år och långt innan dess grundlades jaktfunktionen (att jaga för människan) hos hunden. I centrala Sibirien norr
om Bajkalsjön för ca. fyra tusen år sedan
har man hittat lämningar som tyder på
att slädar brukades. Gamla klippmålningar visar att det skall ha varit Samojederna och Korjakstammarna samt andra
nomadstammar så som Tjuktjerna som
skall ha drivit med detta. (Dominique
Cellura - Slädhundar kylans resenärer).
Med nuvarande utseende är den omvittnad sedan hundratals år tillbaka, tidiga
Sibirien resenärer beskrev dem i mer eller mindre omfattning i sina verk med en
fast förankring i västra Sibirien framför
allt mellan Ob- och Jenisejfloderna i rollen som framför allt jakt och draghund
och på andra ställen i Sibirien förekom
liknande hundar också som renhundar,
ett viktigt nyttodjur i den polara urbefolkningens tjänst. Dessutom fungerade
hundarna som väktare då de talade om
när främlingar anlänt eller om inte allt
stått rätt till, likväl som de kunde användas som värmekällor under riktigt kalla
vintrar då man tog en eller flera hundar
med sig in i tälten, det sistnämnda förmodligen inget man i aveln selekterade
dem specifikt för.
Att klargöra rasens naturliga och ur-

sprungliga användningsområden är
omöjligt i ett rasförvaltningshänseende
utan att ta hänsyn till rasens ursprung
och historia. Allting hänger ihop i en röd
tråd. Rasens historia och ursprung ger
oss också svaren på vilka användningsområden vi bör fokusera på och bevara i
ett rasförvaltningshänseende, vilket i sin
tur också ger god vägledning i hur hunden bör vara konstruerad anatomiskt för
att ha de bästa möjliga förutsättningarna
att klara av dessa arbeten och prestera
högt.
Hunden har under lång tid i historien
varit det primära färdsättet hos samtliga arktiska och polara kulturer under
vintertiden, så även hos de Samojediska
folken och dess grannfolk. Men när tamrenen ökade i numerär och blev expansiv
och storskalig (någon gång under 16001950-talet) fick hundarna ytterligare ett
användningsområde. Renen var billigare
för många av de arktiska kulturerna att
hålla som dragdjur då de åt enkel föda
så som renlav på marken. Medan hunden
krävde en köttdiet vilket betyder att jägarna var tvungna att föra hem kött både
till familjen och till hundarna. Detta är
troligtvis en av anledningarna till att vissa stammar har kommit att nyttja renen
som dragdjur i så stor utsträckning som
de idag gör. Men traditionen att nyttja
hunden som dragdjur levde fortfarande
kvar även när tamrenshållningen expanderade. Renen var avsevärt billigare
att hålla. Men känslan av ensamhet för
renskötaren är allt för stark. Och dessutom var hunden oersättningsbar under
jaktturerna då de nyttjades som dragare
ut till de avlägsna jaktmarkerna för att
sedan släppas lösa för att hjälpa till att
lokalisera och ställa villebrådet och sedan när det var dags att vända hemåt
återigen kunna spännas framför släden
och nyttjas som dragare av det fällda

villebrådet tillbaka. Polarfoken behövde
snabba hundar som tog dem hem till familjerna så fort det var möjligt efter en
jakttur. Enligt Vladimir Beregovoys beskrivningar av samojedhundarna från
Jamal så nyttjas de än idag som jägare,
dragare och renvallare.
FÖRANKRING AV RASENS FUNKTIONSOMRÅDE
Rasens funktionsområde finns förankrat i FCI’s katalogisering av polarhundarna i grupp 5 sektion 1 slädhundar.
I dess rasstandarder anges slädhunden
och i rasernas historiska kartläggning
anges jakt och draghund som de äldsta
ursprungliga arbetsområdena. Vikten
av hänsynen till hundars funktion tydliggörs i SKK’s stadgar och grundregler,
avelspolicy samt i målformuleringen
(stadgarna) av hur arbetet med de polara raserna skall bedrivas i SPHK’s regi.
Ordet funktion är ledord i mycket av
SKK’s verksamhet och genomsyrar nästan alla styrande dokument som berör
avel med rashundar. I och med detta bör
rasklubbarna ta fasta på rasens funktion
i sitt arbete med RAS (rasspecifik avelsstrategi) under kategorierna population,
hälsa, exteriör och mentalitet. Detta ur
framförallt fyra aspekter, en sund och
livskraftig populationsstuktur, allmän
fysisk och psykisk välfärd i ett aktivt liv
(friluftsliv, diverse hundsporter m.m.)
likväl som förutsättningarna för funktionen för det bruksområde rasen är ämnad
för och överlevnad i det klimat rasen är
skapt för. Ur den hälsomässiga aspekten
bör rasklubben lägga vikt vid att påtala
betydelsen av en hållbar konstruktion fri
från belastnings- och förslitningsskador.
Rasklubben värnar om en konstruktion
som inte hämmar hunden i något användningsområde. Konstruktionen skall
bl.a. ge hunden de bästa möjliga förutPolarhunden 5/2018
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sättningarna för långvarig fysisk prestation utan skador. Rasklubben bör göra
uppfödarna uppmärksamma på att den
funktionella konstruktionen gynnar hunden både i vardagen och under fysiskt
tungt arbete i olika situationer, aktiviteter och hundsporter varför funktion bör
likställas med sundhet.
EGENSKAPER SOM GÖR EN ARBETANDE POLARHUND?
Utseendet är inte inte allt. Den mentala
inställningen till arbete avgör om huden
kommer jobba över huvud taget.
-

-

Vilka beteenden skapar dessa egenskaper?
Hur bedömer vi dessa?
Skalle och mental inställning till arbete. Finns viljan att jobba i selen naturligt hos hunden?
Polara egenskaper, en hund som både
skall kunna jobba, prestera och överleva i arktiskt klimat. Inte bara det
ena eller det andra.
Ett atletiskt utformat djur. En kropp
som möjliggör fart, uthållighet och
styrka.
Är egenskaperna arvbara?
Hur bevarar vi dessa?

Var och en bör vara kritiskt granskande
i förhållande till sin egen hund. Här får
man aldrig låta känslor styra. Den egna
hund kommer alltid vara väldens finaste
men utgör kanske inte en del av avelsmaterialet som på ett bra sätt för rasen
framåt. Detta ansvar har både tikägare
och hanhundsägare som upplåter sin
hund till avel.
En hund blir inte vad man gör den till hur
många gånger vi än försöker upprepa detta istället för att se över vår avel och vilka
egenskaper vi söker och hur vi selekterar
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för dem. Selekterar vi för de beteenden
som ger de egenskaper vi söker kommer
vi för varje generation att befästa dessa
mer och mer samt så kommer chansen
att öka att vi också får det resultat vi
önskar. Att inte medvetet selektera för
egenskaper som gynnar funktion och polar överlevnad i harmoni med varandra
gör att vi riskerar att tappa dessa på bara
några få generationer. Att börja selektera
hundar med helt andra egenskaper än de
som gynnar den rasspecifika funktionen
gör också att man snabbt riskerar att
skapar en ny hundtyp med andra egenskaper men med ett snarligt utseende. En
egenskap man inte selekterar för kan gå
förlorad på bara några generationer.
ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ PROBLEM OCH GENETISKA DRIFTER
-

Är vi på väg att tappa viktiga egenskaper?
Ser vi några typglidningar som missgynnar funktionen?
Börjar vi få en delad ras?
Är en delad ras positivt eller negativt för
rasutvecklingen?

RASFÖRVALTNINGEN INOM SPHK
ORGANISATION
För att förstå hur SPHK hänger ihop som
organisation vill jag börja med att hänvisa till vår ordförandes (Anders Hörnlund) välskrivna artikel i tidigare nummer om hur det hänger ihop. SPHK C
äger huvudansvaret för förvaltningen av
våra raser. Inom SPHK organisation finner vi även rasklubbar och distrikt. Rasklubbarna har som sin huvuduppgift att
arbeta med förvaltningen av rasen genom
att fokusera på ras och avelsfrågor. Rasklubbarna arbetar bland annat med att
ständigt utvärdera rasen utveckling, följa
de trender som blommar upp och finna

metoder för att hålla rasen på rätt bana
ur ett förvaltningsperspektiv, jobbar med
RAS och regelverk för meritering mm.
SPHK uppgift är inter att skapa hundar
som passar till allt utan SPHK uppgift
inom ramen för SKK organisation är att
värna om polarhundarnas specifika egenskaper, de egenskaper i mentala bitar
likväl som i anatomin som skapar gynnsamma förutsättningar för hunden att
verka som polarbrukshund. Distriktens
uppgift är att vara ett samlande organ
för våra medlemmar och ansvara för de
praktiska arrangemangen i form av provtillfällen för att testa våra hundar i praktiskt bruk. Det är I distriktens regi som vi
alla skall arbeta för att verka för träffar
där polarhundens särart kommer till uttryck. SPHK har ett visst antal medlemmar som dessutom har en tillhörighet till
en rasklubb och även tillhörighet till ett
distrikt. Rasklubbarna har samma medlemmar som distrikten har. Önskar man
Att SPHK arrangerar fler träningsträffar
eller provtillfällen är det i distrikten man
skall engagera sig och bidra med praktiskt arbete för att dessa arrangemang
skall bli verklighet.
Draghundssporten SPHK centrala verktyg för att utvärdera våra raser
Från vissa håll hör man ibland de som
tycker det är tråkigt att SPHK i så stor
utsträckning ”bara” fokuserar på draghundssporten samt ansvarar för ett visst
antal officiella utställning. För att förstå detta måste vi också titta lite på vad
SPHK har för uppgift och vad våra stadgar säger. SPHK huvudsakliga uppgift ätt
att förvalta våra rasers specifika egenskaper. Och vad är då specifikt. Samojedhunden är en polarhund och dessutom
en polarbrukshund som användes som
arbetsredskap i Sibirien. Detta ställde
stora krav på hundarnas anatomiska
och mentala egenskaper för att arbeta

och prestera fysiskt med stor uthållighet
och goda prestationer. Likaså skulle hundarna kunna överleva i ett sibiriskt klimat. Både funktioner så som draghund,
jakthund och renvallare ställer stora krav
på att hunden skall kunna jobba fysiskt
hårt i vintermiljö varför SPHK har utarbetat det meriteringssystem vi har idag,
ett provsystem som testar hundarnas förmåga att arbeta fysiskt i vintermiljö. Att
meritera och avelsutvärdera våra hundar med draghundssporten som verktyg
kommer vi långt i vårt uppdrag att förvalta rasens förmåga att arbeta fysiskt i
ett snarligt sibiriskt klimat. God fysisk
prestation krävs både av draghunden,
jakthunden och av renvallaren varför
draghundssporten idag utgör nyckeln till
att förvalta samojedhundens och övriga
polarhundar som polarbrukshund.
I och med att det är SPHK uppgift enligt
dess stadgar att fokusera på polarhundarnas specifika egenskaper och utveckla
deras bruksmässiga förmåga inom det
område de är skapta för gör att SPHK i
huvudsak arbetar med utvärdering av just
dessa egenskaper. Och draghundssporten
blir ett stort fokusområde. Att fokusera
på draghundssporten gör att vi uppfyller
vårt uppdrag att värna de polara rasernas
särart och specifika egenskaper.
Men givetvis finns det ägare som ägnar sig
åt många andra hundsporter med sina
hundar vilket är både glädjande och roligt.
Men hundsporter så som lydnad, agility,
rallylydnad mm är aktiviteter som inte utvärderar våra rasers specifika egenskaper.
Vi skapar inte en utvärdering av polarhundens förmåga att arbeta fysiskt hårt i
vintermiljö genom att testa dem inom lydnad eller agility, därför blir dessa sporter
något som hör det goda hundägandet till
och inte aktiviteter man kan använda som
redskap för att utvärdera våra polarhunPolarhunden 5/2018
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dar. På samma sätt som inte en jakthunds
egenskaper kan utvärderas genom att
bruka hunden på agilityplanen.
I och med att SPHK är en rasförvaltande
organisation och inte en organisation för
hundsport i allmänhet så ligger huvudfokuset mycket på just draghundssporten då
den utgör grunden för att vi skall kunna
avelsutvärdera hundarna ur ett polarhundsperspektiv där vi vill skapa goda
stammar av hundar med de ursprungliga egenskaperna och förmågorna kvar.
Draghundssporten är för SPHK ett verktyg för att i första hand utvärdera våra
hundar och jämföra deras förmågor mot
varandra. Sporten med människan i fokus
hanteras av andra klubbar inom SDSF
regi. SPHK’s uppgift är att förvalta det
specifika för våra raser. Olika delar inom
hundvärlden har olika inriktningar. SPHK
är en avels- och rasförvaltandeorganisation med RASEN/HUNDEN i fokus.
Andra typer av klubbar är intresseorganisationer för hundsporter allmänt med
SPORTEN/MÄNNISKAN i fokus. I dessa
hundsportsklubbar är inte rasförvaltnigen
det huvudsakliga syftet utan det är sporten, människan och att bara göra något
skoj tillsammans med sin hund. SPHK
fyller ett specifikt syfte inom hundvärlden medan dessa allmänna hundsportsklubbar fyller ett mer allmänt syfte inom
hundägandet.
ATT FÖRVALTA GENOM FÖRENINGSVERKSAMHET
All hundverksamhet i vårt land och i stora
delar av världen bedrivs i föreningsform.
Det vill säga genom ideelt arbete där vem
som helst kan bli medlem i en klubb och
därmed ha rösträtt vid dess årsmöte. Detta kan göra arbetet både mer och mindre
komplext. Att förvalta, bevara och skapa
genetiskt livskraftiga stammar av våra
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raser är ingen enkel uppgift. Speciellt inte
när åsikter och tyckanden bland medlemmar går på kollisionskurs med varandra,
vilket det ofta gör.
Egentligen är det lite märkligt att vem
som helst utan dokumenterad kunskap
kan hamna i positioner där man förväntas driva ett rasförvaltningsprojekt. Att
förvalta en ras kräver gedigen kunskap,
djupt intresse och stor kärlek till det.
Utan dessa parametrar är det svårt att
nå bra resultat som är grundade på fakta
och kunskap istället för tyckanden och
känslor.
Den enskilde medlemmen som går till ett
årsmöte har ett stort ansvar i att göra sin
hemläxa, studera rasen noga, dess historia från begynnelsen fram till i dag, hur
har utvecklingen sett ut i de olika perioderna? Finns det några genetiska drifter
som rasklubben bör arbeta mot? Vilka
problem har rasen idag? Vad är just min
ras specifika användningsområde? Vilka
verktyg krävs för att bevara dess specifika egenskaper och rasens särart? Vilka
egenskaper skiljer den från andra raser?
M.m. Sedan bör även den enskilde medlemmen fundera över vilka kompetenser
som behövs i styrelsen för att föra rasförvaltningen framåt? Vilka individer sitter
på dessa kunskaper och har förmågan att
tänka rationellt och sakligt istället för att
styras av tyckanden och känslor? Var hittar vi dem som skall ha ett extra ansvar
för förvaltningen av vår ras? Det vilar
med andra ord ett stort ansvar på den enskilde medlemmen som önskar delta vid
röstning på dem som skall driva detta arbete. Att gå på ett årsmöte och bara rösta
på ett namn efter vad någon annan sagt
till en utan att ha gjort sin hemläxa kommer aldrig göra rasen något gott. Var
noga med att kolla runt och prata med
alla och bilda dig en egen uppfattning, inte

bara med dem som folk omkring dig ber
dig om att rösta på. Kanske det bästa tipset är att prata själv med dem du blir ombedd att inte rösta på och ställa relevanta
frågor och bilda dig en egen uppfattning.

Det är ett stort ansvar att representera rasen och dess förvaltning både inom rasklubben och specialklubben. Man måste
vara förberedd och påläst inför verksamheten under arbetets gång.

Likaså är det av största vikt att vi är rädda om dem som lägger ner ett hästjobb
för att förvalta vår ras, vi måste hjälpa
och stötta dem. Eldsjälar växer inte
på träd och de man har skall man vara
rädd om. Låter vi så kallade ”cupp-verksamheter” (lobbyverksamhet och dolda
agendor som endast en viss grupp känner till, mm) bli styrande i vår klubb riskerar vi att tappa kompetenser, kunskap
och arbetsmyror som vi kanske aldrig får
tillbaka om vi bränner dem genom ojusta
metoder och i slutänden blir rasen och
dess förvaltning lidande.

Den som varit med under många år och
jobbat (ej bara suttit) i styrelsen har ofta
skapat sig goda kunskaper om organisationen i sin helhet och jobbat upp ett
stort kontaktnät inom den egna rasklubben, SPHK, SKK, SDSF och inom andra
områden inom vår organisation. För att
förstå SPHK’s organisation bör man läsa
vår ordförandes tidigare artikel om hur
SPHK hänger ihop. SPHK är en ytterst
komplex organisation med olika organisationer både uppåt, neråt och på tvärsen
som vi har att förhålla oss till. Det tar tid
att jobba upp kontakter och relationer
till gagn för rasens förvaltning. Likaså
tar det lång tid att lära sig hur de olika
delarna inom organisationen hänger
ihop och samverkar, likaså gäller våra
regelverk, prov, tester och strategier av
olika slag. Var rädd om dem som sitter
på kunskaper runt helheten och de goda
kontaktnäten.

Att jobba med rasförvaltningen kräver
långsiktig planläggning och många delmål över tid som behöver utvärderas och
utvecklas. Verktyg i form av prov och tester behöver tas fram och utvecklas över
tid för att finna metoder som ger bra fingervisningar om vilka hundar som besitter de egenskaper som är önskvärda för
att bevara god funktion för framtiden.
Ett arbete som kräver kontinuitet under
många år varför det är mycket olyckligt
att byta ut för många styrelsemedlemmar
samtidigt och/eller att tvinga bort dem
som gör ett bra jobb på grund av tyckanden, känslor och åsikter om individens
person. Skall någon avsättas som inte
själv valt att kliva av eller lämna sin post
så skall kritiken vara saklig med exempel
på konkreta händelser. Kritiken mot en
individ får aldrig vara känslostyrd eller
bygga på tyckanden. Inte heller får kritiken och viljan att avsätta någon bygga på
att denne anses vara en meningsmotståndare i vissa frågor till någon färgstark
uppfödare eller annan person.

En annan viktig parameter i detta arbete
är erfarenheter och god kunskap inom
föreningsteknik. Här har vi nytta av individer med god kunskap från vår egen
organisation likväl som vi har nytta av
erfarenheter och kunskaper från andra
delar av föreninglivet som kan ge goda
ideer och inputs till att få verksamheten
att flyta bättre. Kanske finns det kunskaper och erfarenheter från föreninglivet
inom idrotten eller det fackliga arbetet,
mm.
Ytterligare en viktig parameter i vårt arbete med att förvalta våra raser bygger
på hur vi tar hand om varandra. Det är
viktigt att vi stödjer och uppmuntrar varPolarhunden 5/2018
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andras arbete. Positiv feedback eller bara
lite beröm kan göra massor för att vi alla
skall vilja och orka producera ännu mer.
Likaså skapar klaganden och nedvärderanden av indivders arbete det motsatta,
till slut finns det ingen som orkar jobba
för klubben om vi bara klagar på det
arbete som läggs ner både för rasen och
dess ägares skull. Här bör alla betänka
att det är ett ideelt arbete som läggs ner
och inte ett företagande där arbetet avlönas på något sätt. Man får aldrig hamna
i fällan att tro att man kan konsumera
föreningsverksamheten, genom ett medlemskap köper man inte en produkt utan
man köper bara möjligheten att vara med
och jobba tillsammans med övriga för ett
bra gemensamt resultat.
VEM BÄR ANSVARET?
Det absolut största ansvaret torde ligga
hos uppfödarna att förvalta rasen och likaså bör en stor del av ansvaret ligga hos
rasklubben att höja sin röst och tydligt
tala om för kennelklubbar och utställningsdomare om rasen är på väg åt fel
håll. Det finns t.ex. ett sätt att ta reda på
vilket utseende rasstandarden en gång i
tiden skrevs efter, vilken typ av hundar
som stod som modell för upprättandet av
standarden. Genom att studera gamla bilder och filmer från tidigt 1900-tal blir det
tydligt vilken typ av hund som kom till
västvärlden från Sibirien. Och det finns
bara ett sätt att ta reda på om egenskaperna finns i avelsdjuren och det är genom att testa varje generation i praktiskt
bruk som drag- och turhund över tid.
• Ansvaret att föda upp friska, ursprungliga, funktionella, ändamålsenliga och rastypiska hundar ligger hos
uppfödarna.
• Ansvaret att utveckla och testa sin
hunds funktion (deltagande på bruks-

68

Polarhunden 5/2018

prov) och exteriör (deltagande i utställning) ligger hos hundägaren.
• Rasklubben bär ansvaret att tillgodose behovet av bruksprov. De ansvarar för att uppmuntra deltagande
på dessa prov som testar de så viktiga
egenskaperna för Polarhunden.
• För att exteriören skall följa den funktion som rasstandarden beskriver vilar ett mycket stort ansvar på utställningsdomarna att döma efter fakta
och funktion istället för att gå efter
tycke och smak.

•

Den mentala kompetensen beskrivs
oftast med engelska "desire to go",
som betyder att djuret fortsätter att
röra sig under hårda krav för kroppen och under hårda klimatiska omständigheter.

Genom upphörande av selektion för de
viktiga arbets-/dragegenskaperna kommer vi lämna utrymme för slumpen och
den genetiska driften, vilket kan leda till
urholkande och i värsta fall ett totalt försvinnande av de gener som utgör de beteenden som skapar dessa egenskaper.

”Det enda sättet att bevara polarhundens särart
är att använda den som polarhund!”

Att komma ihåg är att det urval vi idag
gör bland både uppfödare och exteriördomare kan, som den bortgångne genetikern Per-Erik Sundgren sa under en
föreläsning jag var på, ta upp mot 100
år innan vi ser de verkliga resultaten av.
SAMMANFATTNING
•
•
•
•

•

•

En gen som en gång gått förlorad går
inte att återskapa utan inblandning av
nya gener.
Egenskaperna följer inte automatiskt
med en avel baserad på exteriör.
Egenskaper och förmågor måste testas.
För att förstärka, återskapa/restaurera egenskaper använd de hundar som
uppvisar de önskvärda egenskaperna i
högre utsträckning än rasens medeltal
(Exteriör - ursprunglig typ och helhet,
arbetsegenskaper, Hälsa & Mentalitet).
Försäkra dig om att hundarna faller
innanför det standarden beskriver!!!
Uthållig, smidig & outtröttlig arktisk
slädhund (värdeord hämtat ur Samojedhundens rasstandard).
Även dagens hundar bör kunna utföra sitt
arbete att dra en lastad släde, eller klövjas, över långa distanser och under polara
förhållanden, i likhet med sina förfäder.

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

www.haromi.se 08-653 13 00
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Siberian husky

[Foto: Susanne Enochsson]

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 Lotta Antoniusson,
Box 61, 780 67 Sälen
Tel: 070-647 59 49
E-post: lottanaprapat@gmail.com

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö
070-548 93 09
E-post: sekreterare.sh@sphk.se
Kassör Jenny Larsson,
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
070-205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

Ledamot Eva-Maria Taavo,
Tel: 0733 32 23 96
E-post: Maria.palsson.se@gmail.com
Suppleant Therese Lindahl,

Soukolojärvi 14
957 92 Övertorneå
Tel: 073-821 06 78
E-post: mountain.madness@outlook.com

Suppleant Linda Nordlund,

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

Ingela Lindbäck

Tack alla ni som kom och ställde ut på årets rasspecial i Eskilstuna. Ett extra stort tack till alla funktionärer som hjälpte till och såg till att dagen flöt på.
I år samarbetade vi med Mälardalens distrikt. Det
var ett givande samarbeta. Tack Mälardalen för ett
trevligt och roligt samarbete.
På nästa års rasspecial har vi ett nytt upplägg. Vi
kommer då att ha utställningen under två dagar. På
lördagen döms hanarna och på söndagen tikarna.
Tanken är att inte få de krockar som uppstår om vi
har två ringar under en dag. Vi vill också ha mer tid
för aktiviteter och för att umgås. Vi har en förhoppning om att även hinna med dragaktivitet, föreläsning och gemensam middag.
Platsen blir Mora, Moraparken. På lördagen dömer
Ralf Campbell och på söndagen Christina Bjerstedt
Ohlson. Så boka redan nu 21-22 september för en
helhelg med siberian husky.

Rasklubben för siberian husky inbjuder
till 2 dagarsutställning
21-22 september 2019 i Mora.
Domare Ralf D Cambell och
Christina Bjerstedt-Ohlsson.
Inbjudan kommer senare
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Bilder från Rasspecialen
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1 Uppfödarklass
2 Öppenklass
3 Championklass
4 Barn med hund
5 Barn med hund
6 Best in Show
7 Avelsklass
8 Bruksklass
9 Veteranklass
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RESULTATLISTA FRÅN RASSPECIALEN
ESKILSTUNA 7 OKTOBER 2018
DOMARE: Jesper Andersson
BIS
BIR: SE(POLAR)CH C.I.B. NORD UCH SE V-16 Snowstreams Inachis Io S38734/2009,
Ägare: Ylwa Malmberg
BIM: Team Almén Saga SE17353/2017, Ägare: Cecilia Almén
VALP 4-6 MÅNADER
BIR: Ylajärvis Ms Värre SE40301/2018, Ägare: Malin Sundin Grinda
BIM: Ylajärvis Ms Tazzan SE40306/2018, Ägare: Nina Finstad
VALP 6-9 MÅNADER
BIR: Midnight Runner Perfekt One SE30867/2018, Ägare: Simon Sallerbäck
BIM: JUNIOR
BIR: Megadiri Apollo SE43625/2017, Ägare: Cecilia Almén
BIM: Shejrix Tylwa Silvertass SE40075/2017, Ägare: Sofia Ericsson
UNGHUND
BIR: Team Almén Saga SE17353/2017, Ägare: Cecilia Almén
BIM: BRUKS
BIR: SE(POLAR)CH Starax Storm SE46660/2013, Ägare: Irené Ax
CERT
BIM: Vänervind Kenai SE49068/2012, Ägare: Agneta Nilsson Hörnlund
CERT
ÖPPEN
BIR: Snowstreams Melitaea Cinxia SE44855/2016, Ägare: Cartrin Paulsson
BIM: Marsha’s Pusjkin SE14170/2013, Ägare: Anna Kling

UPPFÖDARKLASS
Kennel Shejrix, Ägare Sofia Ericsson
Kennel Ylajärvis, Ägare Malin Sundin Grindal
Kennel Caraganas, Ägare Sture Enkvist, Runa Jacobsson
BÄSTA HANE
1 SE(POLAR)CH C.I.B. NORD UCH SE V-16 Snowstreams Inachis Io S38734/2009,
Ägare: Ylwa Malmberg
2 Megadiri Apollo SE43625/2017, Ägare: Cecilia Almén
3 Vänervind Kenai SE49068/2012, Ägare: Agneta Nilsson Hörnlund
CERT
4 DK UCH SE JV-16 Okami’s Teaser N’ Partypleaser SE44082/2015, Ägare:Eva Seger
BÄSTA TIK
1 Team Almén Saga SE17353/2017, Ägare: Cecilia Almén
2 SE(POLAR)CH Starax Storm SE46660/2013, Ägare: Irené Ax
CERT
3 SE(POLAR)CH Nattfrostens Td Kraka S67621/2009,
Ägare: Malin Sundin Grindal
R-CERT
4 SE(POLAR)CH Snow Shadow’s Miss Magic SE57389/2012, Ägare: Josefin Andersson

SPHK Rasklubb för siberian husky vill tacka våra sponsorer

Bozita
Aktivdraghund
Åredalens hund och häst
MR
Dinesdoggar

Draghundcenter
Tassavtryck
Kange
Sundpro

CHAMPION
BIR: SE(POLAR)CH Snow Shadow’s Miss Magic SE57389/2012, Ägare: Josefin Andersson
BIM: DK UCH SE JV-16 Okami’s Teaser N’ Partypleaser SE44082/2015, Ägare:Eva Seger
VETERAN
BIR: SE(POLAR)CH C.I.B. NORD UCH SE V-16 Snowstreams Inachis Io S38734/2009,
Ägare: Ylwa Malmberg
BIM: SE(POLAR)CH Nattfrostens Td Kraka S67621/2009,
Ägare: Malin Sundin Grindal R-CERT
AVELSKLASS
Bergets Husky Cingel, SE28998/2014 Ägare: Runa Jacobsson
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Vad är hälsa och vad är hälsosamt? jobba fysiskt och mentalt över tid, det
Utmaningen i dag tror jag många gånger
handlar om att se glädjen i det enkla, att
göra en utflykt i skogen, att prata över en
kaffekopp vid en eldstad, att uppskatta
en fin vinterjacka och som min man säger ”jag skiter väl i om det är en rävdjä..
el som märke. Jag tror också att vi kan
återta mental och kroppslig hälsa med
fysiska meningsfulla aktiviteter över tid
(möjligen blir min bakgrund som arbetsterapeut avslöjad här). Våra hundar är
långdistanslöpare och jag tror detsamma
gäller oss men det finns ingen given km/h
angiven... och det är ju tur.

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

Sekreterare
Sofia Wallin,
sekreterare.grl@sphk.se

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

Ledamot
Carina Olsson, 070-760 46 76
micambox303@hotmail.se
Helénè Ouchterlony, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant
Niklas Karlsson

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

Repr. SPHK valberedning
Hélène Ouchterlony, 070-334 65 39

Meriteringssekreterare
Lennart Andersson

Valberedning
Sandra Tellström
Elin Matsson

Hej!
Så är hösten avrundad och vi är inne i fin vinter på
många håll i vårt avlånga land. Hösten har innehållit en hel del förberedande arbete med blandade
dokument, byte av hemsidor, planering för meriteringsarrangemang och mest av allt hoppas jag att ni
alla fått inspiration för att planera en liten tur med
era hundar om inte mitt i smällkalla vintern så kanske en helg -eller påsktur börjar locka.
Utställningen i Stockholm har passerat men reportage och bilder därifrån får vi nog se i nästa nummer
av Polarhunden.
Inom några veckor är det dags för vår vinterträff
i Hamra med meriteringar, motionsklasser, årsmöte
och trivselkväll, se separat annons. Hjärtligt
välkomna! Vi har sagt det förut och jag säger det
igen, vinterträffen är ett fint tillfälle att ses och ett
bra tillfälle att testa sig att stå på en start, motionsklass eller meritering det spelar ingen roll, hundarna
värderar inte tillfället som mer eller mindre roligt/
viktigt.
Med en önskan om en God Jul och Gott Nytt År
till er alla!

//styrelsen
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Hälsa för våra grönlandshundar är att
få jobba regelbundet under veckan och
gärna över längre tid då säsongen tillåter.
Alla kan och bör inte satsa på att köra
långlopp så det är inte det jag menar men
jag tror att både vi och våra hundar mår
bra av att anstränga oss över tid. Jag njuter i stora drag av hundkörningen som är
från december t.o.m. mars månad, det är
vinter mot vårvinter, det är kall och torr
snö, det är ofta mjuka tunga spår eller
inga spår alls. Då finns det inte utrymme
för att jaga fart, jag och hundarna får

är meningsfullt för vi är på en tur. Turen kan vara en dagstur, en kvällstur eller
det kan vara en längre fjälltur men vi ska
köra framåt, bortåt och gemensamt utforskar vi nästa glänta, en sträcka längs
älven eller en ny dalgång i fjällvärlden.
Ibland är utmaningen vidrigt jobbig för
hundarna och då även för mig, väldigt
mycket lössnö, väldigt lång sträcka över
fjäll och sämst av allt riktigt dåligt väderutmaningen blir då ”håll i och håll ut.”
Stanna och gör läger, oron kan gnaga i
magen men den mentala styrkan som
både hund och förare får gemensamt går
inte att hitta på annat sätt. En annan del
i det hälsosamma är att få dela turen med
en turkompis eller familjen och då blir
inte heller skitvädret för skrämmande de
gånger man har otur och pricka in det.
Jag skulle önska att vi inom rasklubben
kan vara en källa för inspiration till att
jobba med grönlandshund, jag vet bara
inte riktigt hur?? Om det finns en önskan
hos någon eller en fundering på vad menar jag nu?? så hör gärna av er.
Jag skickar med några bilder och säger
på återhörande
Helén

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmar i SPHK’s rasklubb för grönlandshund kallas härmed till årsmöte
fredagen den 18 januari 2019 kl. 20.00, plats bystugan 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 bystugans
koordinater är 61o39’35.00”N, 14o59’56.14”Ö
Välkomna!
Polarhunden 4/2018
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Rasklubben för grönlandshund inbjuder till

OBS! För utländska deltagare OBS!

Grönlandshundsmeriten och Grönlandslöpet
i Hamra 17-20 januari 2019

IBAN
SE06 9500 0099 6042 0517 5138
BIC-kod (SWIFT-adress)
NDEASESS
Kontohavare:
SVENSKA POLARHUNDKLUBBENS
		
RASKLUBB FÖR GRÖNLANDSHUND
ULS-VÄSBY 22, C/O TAEKEMA, 740 10 ALMUNGE

1. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - Meritering Dp 60 (2 x 30 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojed*/.
Heat 1, fredag 18/1 och heat 2, lördag 19/1.
Förarmöte hålls i bystugan torsdag17/1 kl 21:00.
Lottning av startordning och bangenomgång.
Klasser: Pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter: Enligt meriteringsreglerna

Vid betalning av startavgiften gäller följande:
GENERELLT: - Meriterings- & tävlingsledare: Helene Ouchterlony.
- Meriterings- & tävlingsdomare: Freddie Åkerlind.
- Förarmötet är obligatoriskt för alla startande.		
- Det kommer att finnas kaffe, korv och fika att köpa vid bystugan.

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: 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 2018.
Efteranmälan möjlig fram t.o.m. söndag 13/1.
Avgift efteranmälan: 100 kr (totalt 550 kr).

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.

2. GRÖNLANDSLÖPET – Meritering Dp 10 (10 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojed*/.
Meriteringen genomförs söndag 20/1.
Förarmöte hålls i bystugan lördag 19/1 kl 17:00.
Lottning av startordning och bangenomgång.
Klasser: Pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter: Enligt meriteringsreglerna.

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.
Utlandsägd hund: För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset bifogas med
anmälan.

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: 200 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 2018.
Efteranmälan möjlig fram t.o.m. 15:30, lördag 19/1.
Avgift efteranmälan: +100 kr (totalt 350 kr).
3. MOTIONSKLASS – 10 km
Till dig som tidigare inte har varit med på någon meritering eller tävling och vill prova på
utan några krav på prestation erbjuder vi en motionsklass. Körstil och spannstorlek är fritt.
Motionsklassen körs söndag 20/1 med starr efter Dp10.
Förarmöte hålls i bystugan lördag 19/1 kl 17:00.
Lottning av startordning och bangenomgång.
Anmälan görs på särskild blankett,
se http://sphk.se/gronlandshund/godkanda-meriteringstillfallen/ och den skall sändas till
Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com.
Du kan även anmäla dig på plats (se nedan).
Startavgift: 100 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8.
Namn på den tävlande samt klass ska anges på betalningen.
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: lördag 19/1 kl 16:00.
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Gemensam middag med film och bildvisning i bystugan.
I samband med middagen kommer vi att erbjuda film och bildvisning från rutinerade
och erfarna grönlandhundsägare om deras resa med grönlandshundar.
När: lördagen den 19/1, kl. 18:00.
Middagen kostar 110 kronor, anmälan till
Helen Söderström ordforande.grl@sphk.se
Betalning sker till PG 517513-8 var vänlig uppge namn vid betalning.
BOENDE:
För bokning av boende i stugbyn kontaktas Monica Hjelm, irkes@telia.com
Mob 072 743 32 99.
Boende kan även bokas på Hotel HamraVild tel 0657 350 86, Mob 070 321 33 50.
Alla som har anmält sig till meritering kommer att få ett PM ca en vecka före
meriteringen.
Varmt välkomna!
/ Förutsatt att respektive rasklubb godkänner dessa meriteringar.

*
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Fjorgyn’z Juni. Ägare Elin Jonasson [Foto: Erik Löfgren]

Grønlandshundtreff
22.- 24. mars 2019
SPHK ved rasklubben for grønlandshund og
NP ved avlsrådet for grønlandshund
inviterer til treff på
Johnsgård Turiststasjon ved Femunden.
( 4 mil fra Drevsjø. 9 mil fra Idre)
Hytter bestilles direkte ved å kontakte Johnsgård www.johnsgard.no
Priser på Johnsgård:
Hytter
15 m2 2 (4) senger
18 m2 4 senger
35 m2 6 senger
60 m2 6 senger
51 m2 6-8 senger
18 m2 og 20 m2 2 senger

pr døgn
270
300
590
795
795
390

enkel
camphytte
enkel
camphytte
2 soverom
bad m/dusj wc
3 soverom
bad m/dusj wc
2 soverom
bad m/dusj wc
1 rom + bad m/wc

Velkommen til en sosial og trivelig hundehelg med masse tur og bikkjeprat!
Program legges ut på klubbenes hjemmeside senere.
Mer information: Rita Lysholm
rita@wanvare.no +4792614849
Tine Solbakk
tinesolbakk@gmail.com +4790737303
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Om tidningen är obeställbar eller
om adressaten begärt eftersändning
på grund av definitiv avflyttning,
vill vi ha tillbaka tidningen med
uppgift om den nya adressen. Till:

Posttidning B

POLARHUNDEN
Sara Mårtensson
Vänortavägen 128
977 55 Luleå

Här ute krävs bra tält –

Välj Hilleberg.

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.
Fredrik Larsson

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

