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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380 kr, familjemedlem 100 kr. Medlemskap erhåller Du genom att gå in på 
SPHK’s hemsida under fliken ”Bli medlem” och fyll i där. Ni får då medlemsnummer på en 
gång. Även adressändringar skall göras på detta sätt. Ditt distrikt avgörs av ditt postnum-
mer. Detta är en regel som SPHK har bestämt. 
Tänk på att byta adress i god tid då det tar flera veckor mellan att jag skickar medlems-
adresser till Mia till att tidningen kommer. Frågor rörande medlemskap kontakta med-
lemsansvarige: Christina Bjerstedt Ohlsson, medlem@sphk.se

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

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs,  Billsjövägen 1,   777 93 Söderbärke

E-POST: polarhunden@gmail.com  Tel: 072-398 65 34

Ansvarig utgivare: Anders Hörnlund, Sandbäcken 1. Torsö, 542 91 Torsö, 070-56 11 516
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
Korrekturläsare: Louis Liljedahl
Tryckeri: Pipeline Nordic AB, Stockholm

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

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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2022:
  Nummer 1:  Manusstopp 12 jan.  Utkommer v. 10
  Nummer 2:  Manusstopp 11 mars  Utkommer v. 18
 Nummer 3:  Manusstopp 15 maj  Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 12 aug  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 28 okt  Utkommer v. 51

 Helår (5 nr) Ett nummer
Baksida, färg 10 000 kr 2 500 kr
Insidor av omslaget, färg 9 000 kr 2 250 kr 
1/1 sida, s/v 8 000 kr 2 000 kr 
1/2 sida, s/v 4 500 kr 1 125 kr 
1/4 sida, s/v 3 000 kr 750 kr 
Kennelannons, s/v    400 kr (obs. kalenderår)

För bokning, kontakta redaktör: 
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)

NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för med-
lemmar, därefter 20 kr/rad



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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Anders Hörnlund ordforande@sphk.se
 Sandbäcken 1. Torsö 070-561 15 16 
 542 91 Torsö Ingår i arbetsutskottet

Sekreterare:  Therese Zetterlund Iwefors sekreterare@sphk.se
 Häljum 122 073-546 68 31
 862 94 Njurrunda Ingår i arbetsutskottet

Vice ordförande Karina Andreassen viceordforande@sphk.se
  Ingår i arbetsutskottet
Ekonomiansvarig Catrin Paulsson paulssonc@hotmail.com

 Nygårdsvägen 114-0 070-834 96 84
 231 91 Trelleborg Ingår i arbetsutskottet
  

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Victoria Ryytty ordforande.on@sphk.se
Nedre Norra:  Alf Hallén  070-216 75 88
Mälardalen: Helene Larsson 070-377 44 56
Södra:   ordforande.s@sphk.se
Västra:  Vilande - Hänvisning via SPHK
Gävle Dala Niki Ek 070-273 19 56 ordforande.gd@sphk.se

SPHK’s rasklubbar - Sveriges enda officiella
Alaskan malamute: Ida Andersson  ordforande.am@sphk.se
 
Grönlandshund: Helén Söderström 0921-651 31
 Hedsvedjevägen 30 076-14 65 131
 961 44 Boden ordforande.grl@sphk.se

Samojedhund: Ankie Laúrsen 070- 855 89 12 
 Cikoriavägen 1  
 387 94 Borgholm   ordforande.sam@sphk.se

Siberian husky: Ylva Malmberg 076-221 11 11
 Östra Syningevägen 106 
 761 91 Norrtälje  kennelsnowstreams@gmail.com

Tävlingsekreterare Linda Almquist snotrollens@telia.com 
  013-583 73
Utställningsekr.:  Anneli Jönsson kennel@deejasome.se 
  073-083 22 16 

Nr 5 2021
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Hej på Er alla!

Jag önskar Er alla God Jul och Gott Nytt År.

Jag tackar alla som på något sätt har bidragit till 
tidningens överlevnad med roliga och intressanta 
artiklar, bilder och andra bidrag. 

Jag vill dock påminna er om att bilderna ska 
skickas separat, alltså inte inmonterade i Word-
fil. Wordfilen gör att de tappar kvaliteten och 
storleken. 

Texten vill jag dock ha i Word och inte som PDF. 
PDF-filen gör det mycket svårarbetat och tar 
onödigt långt tid att omarbeta. 

Ha det bra i vinter
//Mia

Omslagsfoto: Tyckelvalen, 5kms körning från 
Sulviken i fina spår. [Foto: Sandra Tellström]

Allhelgonadraget. Artikel se sid 18.
Jeanette med Hachi och Cuda. 

[Foto: R Kenne]

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/An-
dra-dina-kontaktuppgifter/

Christina Bjerstedt Ohlsson
/Medlemsansvarig SPHK

Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se 



LEDARSKALLET
Hej!

När jag börjar skriva ledaren är det höstdagjämning, löven har börjat gulna och vin-
tern är i antågande. Glädjande är att utställningar och barmarkstävlingar har börjat 
komma igång. Desto sämre är det med arrangörer på snö. Vart har ni tagit vägen?

I vinter arrangerar Polardistans IFSS/WSA-VM i långdistans. Ttävlingen går som 
vanligt i Särna. På skidarenan i Östersund arrangeras WSA-VM i sprint och medel-
distans. Gemensamt för båda arrangemangen är att samtliga polara raser godkända 
av FCI kan delta. Det är alaskan malamute, canadian eskimo dog, grönlandshund, 
jakutskaja laika, samojedhund och siberian husky.

SKK’s arbete med de nya typstadgarna har skickats på underremiss till rasklubbar 
och distrikt. Efter att SKK behandlat remissen kommer arbetsgruppen att påbörja 
revideringen av rasklubbarnas stadgar och därefter specialklubbens stadgar. I revi-
deringen för SPHK ligger ett föreslag om fullmäktigemöte med delegater istället för 
årsmöten. Det är även förslag på förändringar vid val till styrelser. Förslaget innebär 
att styrelsekandidater ska nomineras till valberedningen 21 dagar i förväg och pre-
senteras en vecka innan fullmäktigemöte/årsmöte. Förslaget gäller även rasklubbar. 
Rasklubbarna kommer att behålla sina årsmöten.

God Jul, gott nytt år och god fortsättning önskar SPHK’s styrelse

Anders Hörnlund, ordförande

Information om nya meriteringsregler

Svenska Polarhundklubbens (SPHK’s) meriteringsregler är en avelsutvärdering av 
våra rasers specifika egenskaper och användningsområden. Den första januari 2022 
börjar de nya meriteringsreglerna att gälla och de gäller fram till sista december 2026.

Inför revideringen fick SPHK i uppgift av SKK/Ptk (prov och tävlingskommitté) att 
endast göra mindre justeringar. Ptk har varit mycket noga med att alla formuleringar 
ska vara tydliga och tala om vad det verkligen står för exempelvis att ”milen på tim-
men” är exakt 10 km på 60 min eller snabbare. Det ska inte räknas om och anpassas 
efter bansträckningen.

Ett större ansvar har lagts på deltagarna som ska fylla i meriteringsunderlaget korrekt.

Meriteringsreglerna finns på SPHK’s hemsida.
Anders Hörnlund, ordförande
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Övre Norra
Jan-Erik Töyrä, Luleå

Nedre Norra
Anna Puiras Biberg, Söråker, Gertrud Abramsson, Storsjö Kapell, 
Marie Hermansson, Mattmar, Susanne Skovsted, Domsjö, Adam Magnusson, Skellefteå, 
Malin Ekstedt, Pilgrimstad, Sofia Hallgren, Åre, Jenny Isberg, Frösön, Johan Sangby, Frösön, 
Kent Larsen, Sveg, Stefan Häggkvist, Alnö, Anne Nylander, Kramfors, 
Caroline Sandström, Norråker

Gävle Dala 
Anne-Maria Eriksson, Ludvika, Carl Johansson, Orsa, David Ståhlberg, Gävle, 
Alva Wester, Rättvik, Nicole Sandberg, Gagnef, Daniel Ramström, Ludvika, 
Johan Mårtensson, Ramsjö, Ulrike Kiessling, Särna

Mälardalen
Susanne Lindberg, Rönninge, Nathalie Quist, Eskilstuna, Nathalie Vahala, Karlshamn, 
Joakim Wedell, Norra Sorunda, Ann-Charlotte Wedell, Norra Sorunda, 
Lotta Runsäter, Skogås, David Andersson, Åkersberga, Anna-Lena Forsberg, Hässelby, 
Emelia Fredberg, Eskilstuna, Madelene Kvarnström, Järna, Eliza Kirgios, Sala, 
Linda Lindholm, Örsundsbro, Isolda Sivertsen, Västerås, Fredrich Manninger, Åkersberga, 
Bianca Manninger, Åkersberga, Sandra Lantz, Enköping, Camilla Videhall Johdet, Nacka, 
Samuel Ahari, Sundbyberg, Birgitta Ohrling, Ljusterö, Åsa Björkeblad, Kungsängen, 
Azfar Hashmi, Lidingö, Dante Björkeblad, Kungsängen, Ludwig Björkeblad, Kungsängen, 
Kent Ejestrand, Norberg, Rebecca Karlsson, Knutby

Västra 
Henrik Benon, Göteborg, Kerstin Stahl, Karlstad, Linda Pettersson, Göteborg, 
Charlott Larsson, Forshaga, Annika Mauritzen, Västerlanda

Södra
Denise Pålsson, Simlångsdalen, Ylva Davidsson, Eslöv, Emelie Blom, Göteborg, 
Marcus Peters, Sölvesborg, Jula Månsson, Klågerup, Lise-Lotte Vaxell, Oskarström, 
Monique Mondéé, Stoby, Angelika Björk, Everöd, Julia Carlsson, Rockneby, 
Linn Dahl Wissing, Tranås, Jonas Dragemark, Göteborg, Lise Hansen, Höllviken, 
Rebecka Kenne, Växjö, Tiina Heinonen, Vaggeryd

Utlandet



Hej och välkommen höst!

För första gången har SPHK centrala haft sitt årsmöte digital, en ny erfarenhet för 
många av oss. 

Vi är den nya valberedningen och vi representerar de fyra rasklubbarna. Tillsammans 
har vi ett ganska stort nätverk men vi känner såklart inte alla, men tillsammans med 
er medlemmar blir det väldigt stort. Vi hoppas hitta trevliga, aktiva och arbetsvilliga 
personer till kommande styrelse vid årsmötet 2022. 

Som många säger så handlar det inte att sitta i en styrelse utan att arbeta i en styrelse. 
Man behöver absolut inte kunna allt men viljan att lära sig måste finnas, det i kombi-
nation med erfarenhet och kunskap hos andra kan bli ett härligt och positivt klimat. 
Vill vi ha en aktiv klubb så behöver vi hjälpas åt.

Här kommer en kort presentation av oss.

Sammankallande i SPHK´s valberedning: 
Camilla Eklund Engvall 

Jag heter Camilla Eklund Engvall och är 
en aktiv kvinna som bor i Sollefteå. 

Tävlar i slädhundsstil i Sverige, Norge 
och Finland samt kör hundspannsturer 
i företaget CAMAS. Ställer ut våra sibe-
rian huskys ibland och har kennel Wild 
Tribe’s. Har hållit på med drag i 23 år. 

Utöver föreningslivet har jag stort in-
tresse för hundars mentalitet och är aktiv 
som mentaltestdomare. Varit aktiv i för-
eningslivet i olika styrelseposter: Ordfö-
rande, sekreterare i Siberian Husky klub-
ben, ordförande, ledamot i SPHK NN, 
revisor i en liten scoutklubb, ordförande i 
föreningen Lag 42 Team Sollefteå, ordfö-
rande för Utvecklingskommittén i Svens-
ka draghundsport förbundet (SDSF), val-
beredningen till SDSF’s förbundsstyrelse.

Jag heter Sofia Wallin och sitter i valbe-
redningen för grönlandshund. Jag har 
växt upp med polarhund, vi hade samo-
jeder när jag var liten som jag harvade 
runt med på skidor i Tornedalens myr-
skogar. Senare köpte jag mig mina första 
malamuter i sena tonåren. Hade alaskan 
malamute i många år innan jag sakta 
smög mig över helt till grönlandshund. 

Har meriterat en hel del dragprov ge-
nom åren, allt från korta distanser till lite 
längre som Polardistans och Beaver trap 
trail, men främsta krutet lägger jag ner 
på att träna hundarna för fjällturer som 
vi ser till att göra varje år. Vi är som mest 
i Lapplandsfjällen men även kört i Jämt-
landsfjällen och i finska Lappland. 

Varit aktiv i Grönlandhund klubben de 
senaste åren och suttit även i distrikt och 

malamuteklubbens styrelse så ett litet kontaktnät kan man tänkas ha, hoppas på att 
jag kan bidra i alla fall lite till vår fina klubb genom att fortsätta locka nya som gamla 
till aktiva styrelseposter där de bidrar med sina kunskaper.

Ledamot: Jennie Kraft Hult

Jag heter Jennie Kraft Hult och represen-
terar SPHK’s rasklubb för alaskan ma-
lamute. Vi skaffade vår första polarhund 
i familjen 2004 och har idag alaskan 
malamute, siberian husky och shiba inu. 
Tävlat bland annat polardistans i nordisk 
stil samt kört flera DP 10 och DP 60 och 
hoppas att i vinter få ytterligare mil i tas-
sar och skidor. En och annan fjälltur bru-
kar också hinnas med för att verkligen få 
andas och njuta! Jag är i övrigt aktiv i 
rasklubbens utställningssektion samt ut-
bildad CUA och ringsekreterare. 

Ledamot: Sofia Wallin
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Ledamot: Helene Larsson
 
Jag heter Helene Larsson är representant 
för samojed. Jag har haft samojed i snart 
40 år och är uppfödare sedan drygt 30 
år. Vi bor med våra 5 hundar på Ekerö 
utanför Stockholm. Under årens lopp har 
jag alltid varit en aktiv föreningsperson, 
både i styrelser och i olika verksamheter. 
För närvarande är jag ordförande för 
Mälardalen och det sista året har jag ar-
betat i valberedningen för Samojed. 

Även om jag inte tävlar inom draget så 
tränar vi gärna eftersom hundarna älskar 
det, annars är vi ute i skog och mark och 
njuter av naturen. En och annan hund-
utställning brukar vi åka på under sä-
songen.

Vill du vara med och påverka själv eller lämna förslag på någon 
annan? Välkommen att mejla till valberedningen@sphk.se

Det tillkommer ständigt nya medlemmar och därför kan det kanske vara läge 
att än en gång ta fram mina vanliga käpphästar. Men många äldre medlemmar 
syndar och behöver också påminnas om lite stavningsregler.

Det är kanske lämpligt att som ägare av polarhund veta hur man benämner sin 
egen ras. Det görs på följande sätt – alaskan malamute, canadian eskimo dog, 
grönlandshund, jakutskaja lajka, samojedhund och siberian husky.

Således inga versaler i namnet, såvida det inte börjar en mening. Observera också 
att det heter samojedhund.

En annan sak som är vanligt idag är särskrivning. Det finns bara en enda regel 
och den är enkel, nämligen att svenska sammansatta ord skall skrivas ihop! 

Om jag blir sjuk vill jag  hellre bli omskött av en mörkhårig sjuksköterska än av 
en mörk hårig sjuk sköterska!

Glada hälsningar från korrekturläsaren

Polardistans söker funktionärer
Vill du vara funktionär på IFSS/WSA VM i långdistans för polarhundar 

vecka 9, 2022 i Särna?

Funktionärerna är tillsammans med tävlingsledningen tävlingens 
grundpelare och utan alla funktionärer är Polardistans en omöjlighet.

Arbetet som funktionär kan innebära långa arbetspass, möten med glada och 
nöjda tävlande men också med trötta och besvikna sådana. Vädret kan bjuda 

på allt från vårvintersol, iskalla nätter, snöstorm till månskensnätter. Du 
garanteras nya vänskapsband och du är många erfarenheter rikare efter denna 

vecka.  En sak är säker, det är en vecka du aldrig kommer att glömma!

Mer information och anmälningsformulär hittar du på Polardistans hemsida 
https://sphk.se/polardistans/sv

Utöver funktionärer till tävlingsveckan söker vi även en funktionärsansvarig 
och en sponsoransvarig som kan börja jobba med tävlingen omedelbart.

 Har du frågor eller funderingar kan du även mejla funktionar@polardistans.se

Polardistans organisationen
 Karina Andreasen

Tävlingsledare

Polardistans söker funktionärer
Vill du vara funktionär på IFSS/WSA VM i långdistans för polarhundar 

vecka 9, 2022 i Särna?

Funktionärerna är tillsammans med tävlingsledningen tävlingens 
grundpelare och utan alla funktionärer är Polardistans en omöjlighet.

Arbetet som funktionär kan innebära långa arbetspass, möten med glada och 
nöjda tävlande men också med trötta och besvikna sådana. Vädret kan bjuda 

på allt från vårvintersol, iskalla nätter, snöstorm till månskensnätter. Du 
garanteras nya vänskapsband och du är många erfarenheter rikare efter denna 

vecka.  En sak är säker, det är en vecka du aldrig kommer att glömma!

Mer information och anmälningsformulär hittar du på Polardistans hemsida 
https://sphk.se/polardistans/sv

Utöver funktionärer till tävlingsveckan söker vi även en funktionärsansvarig 
och en sponsoransvarig som kan börja jobba med tävlingen omedelbart.

 Har du frågor eller funderingar kan du även mejla funktionar@polardistans.
se

Polardistans organisationen
 Karina Andreasen

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

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

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

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

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

Göran Anderson, 070 – 687 81 39
Hjälstavägen 8, 749 62 Örsundsbr0
brian@gbos.se

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

Revisorer
Tomas Dal 
Susanne Dal
 
Revisorssuppleant
Frank Ochterlony

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

http://malardalen.sphk.se

Hej!

När tidningen landar i er hand så nalkas snart jul-
helgen. Förhoppningsvis kanske även vi i MD får 
lite snö denna vinter så vi kan aktivera våra hun-
dar på snö.

Vi håller tummarna att pandemin fortfarande hål-
ler sig i schack så vi kan tävla/meritera våra hun-
dar i vinter.

Vi håller på att planera för vårens utställning i 
Ånnaboda. Save the date 26 maj, Kristihimmel-
färd redan nu. Annons kommer i nästa nummer 
och håll koll på hemsidan samt Facebook tills dess.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi i styrelsen MD

BIS-1 Valp North Eye’s Wings of Winter Elf

SPHK Mälardalens höstutställning 
2 oktober 2021 i Eskilstuna, Vilsta Sportområde

Äntligen kunde vi arrangera den första utställningen på 2 år. Det märktes att många 
var sugna att ses och ställa hund. Lördagen bjöd på en härlig dag utan regn och en 
riktigt trevlig stämning i och utanför ringarna. 

Christina Bjerstedt-Ohlsson och Gunilla Sandberg hade tillsammans 143 hundar att 
bedöma. 57 st. samojedhundar, 42 st. siberian husky, 24 st. alaskan malamute och 
20 st. grönlandshundar.

BIS 1 - Snowstreams Melitaea Athalia, Ägare: Ylwa Malmberg

BIS 2- Tinka’s Örnippaa, Ägare: Lena Tano

BIS 3- Plogens La Lacatus av Tundra, Ägare Helene Werner

BIS 4- Polarvargens Born To Be Wild, Ägare Ann Lundgren

BIR- Siberian husky Snowstreams Melitaea Athalia, Ägare: Ylwa Malmberg

BIM- Siberian husky Snowstreams Mustela Eversmannii, Ägare Ylwa Malmberg

BIS-2 Tinka’s Örnippaa & BIS-1 Snowstreams Melitaea Athalia
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BIR- Samojedhund  Plogens La Lacatus av Tundra, Ägare: Helene Werner

BIM- Samojedhund Plogens Keep Her Pleezed, Ägare: Helene Larsson

BIR – Alaskan malamute Polarvargens Born To Be Wild, Ägare: Ann Lundgren

BIM – Alaskan  malamute Spotty Dot’s Weri Just the Way U R, Ägare: My Wendel

BIR- Grönlandshund Tinka’s Örnippaa, Ägare: Lena Tano

BIM- Grönlandshund Fräna av Trolldom,  Ägare: Frank Ouchterlony

BIS-3 Plogens La Lacatus av Tundra

BIS-1 Veteran Snowstreams Magnolia LillifloraBIS-1 Bruks  Cahppes Icy White Igloo

BIS-4 Polarvargens Born To Be Wild

 Utställning hos SPHK Mälardalen är superkul tycker Maxx (Polarvargens Born To Be Wild) med sin 
handler Linda Persson
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www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande 
Victoria Ryytty, 
ordforande.on@sphk.se 

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

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

Ledamot / Utställningsansvarig 
Elina Wanhatalo, aatelinas@hotmail.com

Ledamot
Emma Marklund
emma_marklund@hotmail.com

Suppleant
Anna Westerlund, 
annawesterlund8@gmail.com

Suppleant
Kim Jensen, wolfprintz@hotmail.se

Valberedning
Vakant

Välkommen till Kvarnbäcksdraget
25-27 februari 2022

SPHK Övre Norra bjuder in till meritering 
DP 60 för alaskan malamute, grönlandshund 

och samojedhund

(Ev kommer även Siberian husky bli erbjuden 
meritering)

Plats: 
Kvarnbäcken i Piteå. 

Mer info om plats kommer i pm.

När: 
Obligatoriskt förarmöte med bangenomgång 

fredag den 25/2 kl 19.

Meritering 26-27/2:
start dag 1 kl.10 och 

start dag 2 kl. 9

Tävlingsledare: 
Camilla Eklund Engvall

Tävlingsdomare: 
Magnus Eklund Engvall

Anmälan:sekreterare.on@sphk.se

Frågor om banan samt boende
kontakta Sofia Wallin 070-3968302
eller på mail sekreterare.grl@sphk.se

Håll utkik efter ytterligare information på vår 
hemsida samt facebooksida!

/SPHK Övre Norra

www.sphk.se/gavledala

Ordförande
Nikki Ek, 070-273 19 56

ordforande.gd@sphk.se 

Kassör
Malin Sundin, Orsa, 070-639 85 36 

ylajarvis@gmail,com

Ledamöter
Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12

Lottis Nilsson, Bollnäs 070-219 11 10

Suppleant
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster
Krister Mattsson

www.sphk.se/nedrenorra

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

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

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

Ledamot
Eleonore Andersson, Hede
070-396 20 44
ellie_17609@hotmail.com 
 
Ledamot 
Allan Zvar, Hede
072-004 21 62
allan.zvar@hotmail.com 

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

2:e Suppleant
Nicklas Nilsson, Bräcke 
070-650 52 13 

Revisorer
Jan Olof Nordlöf 
Frits Bakker 

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen 
Lotta Eriksson 

Valberedning
Anne Rosander (sammankallande) 
Eveline Koch
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Ordförande
Wendy Ydström, 073-784 99 64
ordforande.s@sphk.se
Ordförande är mammaledig, kontakta 
Vice Ordförande istället.

Vice Ordförande
Szilvia Siba, 072-188 43 16
Szilvia.siba@hotmail.com

Sekreterare
Jessie Davidsson,  070-871 53 84
sekreterare.s@sphk.se

Kassör
Gerda Nihlén Petterson, 072- 449 23 74
Kassor.s@sphk.se

Ledamöter
Jonas Dragemark, 076-221 99 66
Dragemark.Jonas@gmail.com

Emily Backman, 070-055 15 76
DeejasomeEmily@gmail.com

Aktivitetskommité / Tävlingskommitté
Charlotte Lager, 072-719 21 28
Lotta.lager@gmail.com

Utställningskommitté
Carina Cansund, 073-036 16 55
Carina.Cansund@telia.com

Valberedning
VAKANT!
Vi söker 2 personer som vill sitta i 
valberdningen.

www.sphk.se/sodra

Under helgen den 18 september var det dags för 
Södras utställning. Tidigare år har utställningen 
hållits i Vaggeryd men i år var ringarna placerade 
på ett fält i Degeberga, söder om Kristianstad. 
Med oss hade vi domarna Erna-Britt Nordin som 
dömde siberian husky och Karin Sjöholm-Östlund 
som dömde alaskan malamute,  samojedhund 
och grönlandshund. Totalt var det 92 hundar 
anmälda, solen sken, det grillades hamburgare och 
många glada ägare och uppfödare dök upp. Stort 
tack till alla som deltog och besökte, vi hoppas att 
ni hade det lika trevligt som vi funkisar hade det!
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Bortblåst eventtält. [Foto: C.Lager]

Allhelgonadraget, en blöt tillställning med värme! 

När höstmörkret den 6-7 november la sig över de icke-snötäckta nejderna 
i inre Småland arrangerades Allhelgonadraget av några få eldsjälar inom 
SPHK Södras tävlingskommitté. Det genomfördes med bravur tack vare 
alla som var där och gjorde eventet till vad det blev. Många tappra kom 
och trotsade regn och kyla samt spred glädje och värme till alla och envar.

101 hundar kom till eventet men ingen 
av dem var en dalmatiner. Det var sådär 
90 personer som kom, det höll vi nästan 
koll på, men antalet mm regn som föll 
har vi inte en aning om eftersom regn-
mätaren flöt bort. Vi funderade skarpt på 
om vi kunde spänna på oss vattenskidor, 
dra med hund och starta en ny sport. 

Det regnade 31 av eventets 32 timmar. 
Brunnslock vid dräneringshålen på golf-
banan låg och flöt i halvmeterdjupt vat-
ten. Mitt i natten fick vi lägga om banan 
som skulle köras på morgonen. Vindbyar 
på över 17m/s slet upp eventtält med röt-

terna och som Clark Gable, försvann det 
med vinden in i skogen under lördagens 
första morgon timmar. 

Regntunga moln, lerig bana, skyltar som 
blåste omkull, vattendroppar i ögonen 
som skymde sikten för några, gjorde att 
vi hade några frågor där ute på banan. 
Men glada i hågen kom alla tillbaka till 
mål av de som startat, även om vissa nog 
tog simborgarmärket på vägen.

Svenska WP-klubben var där och visade 
vart skåpet skulle stå, eller i alla fall vi-
sade oss hur man flyttar det med hjälp 

av våra hundar. Många sponsorer, stöt-
tepelare och legender dök upp i egen hög 
person och lyste upp eventet med sol och 
skratt och ryckte in och hjälpte till där 
det behövdes. Stort tack till er! Ni vet 
vilka ni är! 

Tipspromenaden fick vi hålla inomhus, i 
ett hus på höjden, då regnet ökade i in-

tensitet. Hade vi haft det utomhus hade 
vi nog fått leta efter våra deltagare ned-
ströms. De hade säkerligen flutit bort till 
en annan socken. Inne i stugan sågs delta-
gare värma fötterna och torka kläder vid 
vedkaminen, samtidigt som några tappra 
själar vägrade erkänna regnets existens 
och grillade hamburgare över öppen eld 
åt oss andra.

Annelie med Ronya och Koda. [Foto: J. Jepsen] Birgitta med Navdi i viltspårsträning. 
[Foto: U. Jacobsson]

Annelie med Ronya och Olivia med Koda i 
bakgrunden. Foto: E. Andersson

Isa 2 år. [Foto J.Jepsen]
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Jeanette med Hachi och Cuda.[ Foto: R.Kenne]

Jeanette med Hachi och Cuda.[ Foto: R.Kenne]

Draglegend i egen hög person. [Foto: C. Lager]

Det knöts nya bekantskaper under helgen 
då folk blev strandsatta med varandra 
under de eventtält som var kvar. Trots 
till helgen nyinköpta regnställ, gummi-
handskar och gummistövlar kom ingen 
torrskodd därifrån. Kläderna började 
nästan mögla av all fukt där de hängde 
som disktrasor på kroppen.

Alla hade det likadant. Alla var lika blö-
ta. Alla hjälptes åt och alla ryckte in där 
det behövdes. Allt från att koka kaffe, 
servera korv, grädda våfflor till att bära 
runt på eventtält. Vi gladde oss stort åt 
ett sådant sällan skådat samarbete över 
gränserna bland deltagare, besökare, 
funktionärer och arrangörer.

Mat såsom våfflor, kladdkakor, kanel-
bullar, kakor, varmkorv, hamburgare, 
kaffe och ännu mera kladdkakor gick åt 
som smör i solsken, eller ska man säga 
smälte bort i floder av vatten. Man fick 
äta och dricka fort för annars späddes 
kaffet ut av regnet och våfflorna återgick 
till flytande form. 

Propparna gick en efter en och proppskå-
pen var inlåsta. Utan möjlighet att fixa 
till det sågs både funktionärer och delta-
gare slita med att flytta mat/eventtälten 
till hus med eventuellt fungerande el. 
Utan denna bärhjälp hade vi blivit ännu 
blötare.

Det var inte bara vägar, handfat, toalet-
ter, bäckar och golfbanor som blev över-
fulla. Även goodiebagsen svämmade över 
likt åarna bredvid oss, men detta var en 
översvämning av ren glädje. Just denna 
glädje får vi tacka våra över 40 sponsorer 
för! 

Det provades och testades dragselar. Li-
nor och koppel var i omloppsbana samti-
digt som klövjeväskor klämdes och kän-

Möte mellan hundar och människor. 
[Foto: J. Jepson]

Natalite kör drag tillsammans med Tina, Magnus, 
Yummie, Enzo och Enki [Foto: C. Lager]

SDSF och SCL. 
[Foto: C. Lager]

Natalie avlutar Allhelgonadraget tillsammans 
med Tina, Yummie, Enzo och Enki. 

[Foto : E. Andersson]

Natalie avlutar Allhelgonadraget tillsammans 
med Tina, Yummie, Enzo och Enki. 

[Foto : E. Andersson]

Roxie 4 mån tycker det ska 
börjas i tid med drag. 

[Foto: R. Kenne]

20   Polarhunden 5/2021 Polarhunden 5/2021   21



SDSF ger en hjälpande hand. [Foto: C. Lager]

Söndagens eventdeltagare. [Foto: C. Lager]

Tuiaq och Chinooq. [Foto: G. Höglund] Ture och Birgitta med Kira. [Foto: R.Kenne]

Ture med Kira. [Foto: R. Kenne]

WP klubben instruerar Ulf med Navdi. 
[Foto: B. Jöneros]

Ulf med Navdi och Keemi vid mål. 
[Foto: B. Jöneros]

WP träning med Lina. [Foto: J. Jepsen]

des på. Allt testades in i minsta detalj. 
Olika fordon som trehjuling, scooter, cy-
kel och vagn prövades i olika distanser. 
Många deltagare testade under dagarna 
även på allt från rally/vardagslydnad, no-
sework och viltspår. 

Vi höll avstånd och tänkte på varandra 
hela helgen i dessa corona-tider. Det var 
inte bara vatten som översköljde oss utan 
det gjorde även handspriten. Alla var jät-
teduktiga på att hålla avstånd, värna om 
varandra och tänka på sin granne. 

Sist men inte minst: Vi var inte utan sol. 
Solsken och värme i överflöd bjöd alla 

som kom till eventet  på. Tack för att ni 
kom och förgyllde Allhelgonadraget!

Läs vidare och spana in fler bilder!

Följ länken eller QR-koden.

https://sites.google.com/view/allahelgo-
nadraget/startsida

//Lotta Lager
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Medtag giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. 
Gäller ej valpklass som är inofficiell.

För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan mailas till carina.cansund@
telia.com, för registrering hos SKK och sen anmälas via internet, så vänta inte 

till sista dagen.

Upplysningar
Carina Cansund   073- 036 16 55, carina.cansund@telia.com

Varmt välkomna!

SPHK Södra inbjuder till officiell utställning för renrasiga 
polarhundar

Lördag den 23 april 2022

Plats: Degeberga Stugby, Degeberga sydöst om Kristianstad i Skåne. 
För stugbokning gå in på stugbyns hemsida: www.degebergastugby.se/ 

Domare
Kerstin Einarsson - siberian husky

Vibeke Rördam Danmark - alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund
*** Med reservation för ev. domarändringar ***

Anmälan
Via SKK’s internetanmälan http://kennet.skk.se/anmalan/

Anmälningsavgifter: Sista anmälninsgsdag torsdag  31/3  kl. 12.00
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån  230:- 
Junior/unghunds/bruks/ öppen/championklass  395:- 
Veteranklass 8-10 år  230:- 
Veteranklass över 10 år gratis 100:-
Fr.o.m. 3:e hund i fullbetalandeklass (395:-)  230:- 
Förbeställning av katalog  30:-

Katalogen läggs ut på internet på morgonen. Inga kataloger till försäljning, 
bara förbeställda.

Barn med hund 7-16 år ( anmälan på plats ) 50:-

Flerhundsrabatt, anmäl alla hundar via internetanmälan och mejla därefter 
till vår kassör Gerda Nihlén Pettersson, kassor.s@sphk.se, bifoga kvitto  på 

anmälda hundar samt kontouppgifter så betalar vi tillbaka.

Sista anmälnings- och betalningsdag är torsdagen  31mars kl. 12.00
Alla anmälningar är bindande!

Nummerlappar och PM kommer endast att skickas ut via mail, kan ni inte 
skriva ut så fixar vi nummerlappen på plats.

OBS!
Hund, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK. 

Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.
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Klimatförändringar, eskimåkulturer 
och deras hundar

Av Louis Liljedahl

(I litteraturen används ofta termen eskimå för de polarfolk som levde innan  
dagens arktiska folk. I Alaska kallar sig det arktiska folket för eskimå, 
medan man i övriga delarna av Arktis benämner sig själv som inuit.)

Idag pratas det mycket om klimatet, och 
klimatförändringEN. Men den nuva-
rande är inte den enda som förkommit i 
jordens historia. Denna artikel ger några 
exempel på vad klimatförändringar kan 
innebära för arktiska folk och deras 
eventuella hundar.

Klimatförändringar

Klimatet på jorden är föränderligt. Det 
har aldrig funnits något ’normalklimat’ 
utan det har alltid varierat. Särskilt för 
människor som bebor de nordligaste 
delarna av vårt klot är plötsliga skiften 
i klimatet en utmaning. När det blir en 
skiftning i klimatet, påverkar det växters 
och djurs utbredningar, som ju männis-
korna förr var helt beroende av för sin 
överlevnad. Förändrat klimat innebär 
också annorlunda säsongsmässiga ut-
bredningar av is och öppet vatten, med 
allt vad det för med sig för livet i Arktis. 
Tidigare hade eskimåer egentligen väl-
digt liten teknologisk beredskap gente-
mot omgivningens nycker. Därför kunde 
en oväntad förändring, exempelvis ett 
kallare klimat, tvinga dem till ett simpelt 
val. Antingen blev de tvungna att snabbt 
anpassa sig till de nya förhållandena, el-
ler flytta eller helt enkelt duka under av 
kyla och svält. Även ett varmare klimat 
innebar en utmaning att anpassa sig till 
för människor i norr, med nya migra-
tionsrutter för bytesdjur, nya bytesdjur 
som krävde ny fångstteknik etc..

Klimatsvängningar har därför format de 
olika eskimåkulterna genom tiderna, lik-
som de f.ö. har gjort med alla övriga kul-
turer i historien. Nya naturförhållanden 
för folken i norr har inneburit att man 
blivit tvungen att uppfinna ny teknik 
och nya redskap för att överleva. De folk 
som inte klarade omställningarna, dog 
helt enkelt ut och ersattes med de nya, 
innovativa människorna, som tog över 
de gamlas områden. Det finns också ex-
empel från Arktis på att folk genom krig 
har ersatts med vinnarnas individer (Ma-
son, 2009). 

Ett slående exempel på hur en klimatför-
ändring har påverkat människor i Ark-
tis är den värmeperiod, som var samti-
dig med Thule-kulturen. Man anser att 
de nya varmare förhållandena innebar 
nackdelar för Dorset-folket som var spe-
cialiserade på att leva i ett extremt kallt 
klimat men däremot fördelar för Thule-
kulturens människor. De sistnämnda 
kunde ta nya områden i anspråk och på 
så sätt sprida sig över hela Arktis, medan 
Dorset-folket försvann. Men mer om det-
ta längre fram.

Hur kan vi nu veta något om gångna 
tiders klimat? Jo bland annat har man 
analyserat borrkärnor av is från Grön-
land, ifrån vilka man kan avläsa halterna 
av ämnen som visar vilka temperaturer 
som rådde vid tillfället då snön föll och 
som sedan blev till is. Dessa temperatur-

kurvor stämmer bra överens med de för-
ändringar som vi ser i det arkeologiska 
materialet som återspeglar de olika kul-
turernas utbredning i tid (Bild 1). 

Eskimåkulturer

Grönland
Den tidigaste koloniseringen av östra 
Arktis karaktäriseras av återkommande 
migrationer till obebodda landområ-
den som åtföljdes av lokala utdöenden. 
Denna dynamik har resulterat i fyra olika 
koloniseringar av Grönland. De allra för-
sta människorna som kom till Grönland 
för 4 500 år sedan kallas för Paleo-eski-
måer (Saqqaq-kulturen för 4 500-2 800 
år sedan). Sedan kom Paleo-eskimåer 
från Dorset-kulturen, som levde under 
en tid då klimatet blev allt kallare (för 
2 880 – 700 år sedan). Vikingarna kom 
till Grönland år 984 och försvann från 
ön ca. 1450 (Seersholm et al., 2016). De 
nu levande grönländarna härstammar 
från Thulefoket som anlände för 800 
år sedan. De har ingenting att göra med 
tidigare Inuiter (Saqqaq eller Dorset), 
varken släktskapsmässigt eller kulturellt. 
Och det gäller naturligtvis även dagens 

grönlandshundar, som inte är närmare 
släkt med de tidigare kulturernas hundar 
(Brown et al. 2015). 

Överlevnad och kollaps av dessa gamla 
kulturer berodde i princip helt och hål-
let på deras förmåga att anpassa sig till 
nya försörjningsstrategier, eftersom även 
mindre förändringar i klimatet kunde 
spela en avgörande roll på förekomst, 
frekvens och tillgänglighet av bytesdju-
ren. Under vikingarnas relativt korta se-
jour på ön levde de i början av lantbruk, 
eftersom det milda klimatet gjorde detta 
möjligt. Deras sista århundrade där blev 
de tvungna att livnära sig på en marin 
diet, då den s.k. Lilla Istiden hade bör-
jat. Paleo-eskimåerna, (Saqqaq respek-
tive Dorset), däremot, lyckades leva i 
Grönland i nästan 4 000 år eftersom de 
tydligen hade förmåga att skifta till nya 
ekologiska zoner när det behövdes (Se-
ersholm et al., 2016).

Nordamerika
De folk som tillhörde Saqqaq-kulturen 
respektive Dorset-kulturen kom ur-
sprungligen från Sibirien via Alaska och 
som vi vet tog de sig ända till Grönland. 

Bild 1. Temperaturkurva baserad på borrkärnor i Grönland. Som vi ser har temperaturen varierat över 
tid. Här är några historiskt belagda värmeperioder markerade (den minoiska värmeperioden, den 

romerska, den medeltida samt den moderna). Extra intressant är värmeperioden för 1 000 år sedan, då 
det var möjligt för vikingarna att skörda säd i Grönland. Det kan man ju inte idag.  
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Även Thule-folket, som ju är förfäder till 
dagens eskimåer och inuiter, härstammar 
från Sibirien. Det som fick dessa männis-
kor att vandra in i och kolonisera Nya 
Världen var en klimatförändring till var-
mare förhållanden som inträdde för ca. 
1 000 år sedan, då det troligtvis var några 
grader varmare globalt än det är idag. Det 
varmare klimatet förde med sig att havet 
mellan Asien och Nordamerika, Berings 
sund, blev isfritt på sommaren. Nu kun-
de de marina däggdjuren valar, sälar och 
valrossar bege sig till Norra Ishavet inför 
kalvningssäsongen (Crockford, 2008). 
Just dessa djur med energirikt kött var 
åtråvärda bytesdjur för människorna i 
Arktis. För Thule-folket innebar detta att 
de helt enkelt följde sina bytesdjur längs 
med Nordamerikas norra kust ända fram 
till Grönland. De hade utvecklat en tekno-
logi som möjliggjorde en snabb migration, 
bl.a. en ny typ av harpunspetsar och stora 
båtar för transport av utrustning, folk och 
hundar samt hundslädar.  

Hundar 

Saqqaq-kulturen i Grönland
På lokalen Qajâ, har man grävt fram 21 
exemplar hundben (från minst 2 indivi-
der) av totalt 59 000 skelettdelar, vilket 
blir 0,04 %. Lokalen representerar 900 
år av bosättningar, från 3 600 till 2 700 
år tillbaka. Hundresterna fanns endast i 
de äldsta lagren.

Lokal Qeqertasussuk gav 41 hundben 
(från minst 3 individer) av 100 000 ben 
(0,02 %). Lokalen representerar 800 år, 
från 3 900 till 3 100 år tillbaka. 33 av 
benresterna är från de tidigaste 400-500 
årens bosättning.

I Nipisat, fann man 17 hundben (minst 
3 individer) av 65  000 benrester (0,03 
%). Lokalen representerar 1 500 år, från 

4 000 till 2 500 år sedan. (Morey & Aa-
ris Sörensen, 2002).

Då det gäller hundar från Saqqaq-kulturen 
i Grönland kan man således konstatera, att 
rester av hund förkommer varken vanligt 
eller kontinuerligt. Ur arkeologisk synvin-
kel är förekomsterna av hundben extra-
ordinärt små. Under flera hundra år tycks 
det vara helt fritt från hundrester. Männis-
korna som levde där och då hade kring sig 
som mest en eller några få hundar. Detta 
faktum tillsammans med att man varken 
funnit rester av slädar eller fraktutrusning, 
trots att samtliga lokaler uppvisar excellent 
bevarat organiskt material, indikerar att 
det inte är troligt att hunden användes som 
dragdjur. Istället kan man tänka sig att den 
användes vid jakt samt som mat under svå-
ra tider. En mycket viktig aspekt när man 
pratar om att hålla hund i kalla områden 
på vår jord är, att det krävs energi, d.v.s. 
mat även för hunden. En polarhund kräver 
lika mycket energi, d.v.s. lika många kalo-
rier under arbete på vintern som en vuxen 
människa! Och att hålla flera hundar för-
utsätter att jakten som människorna bedri-
ver måste vara ytterst effektiv och givande. 
Dessa faktorer begränsar antalet hundar 
som det går att ha.

I historisk tid var antalet hundar som en 
jägare i Arktis kunde ha varierande, be-
roende på området i fråga. Exempelvis 
hade en jägare i Alaskas inland en till två 
hundar, medan man vid kusten kunde 
har fem hundar som mest. I Kanadas Hö-
garktis kunde en jägare däremot ha upp 
emot ett dussin hundar i sitt spann, tack 
vara att man där generellt jagade mer en-
ergirik mat (val och valross) än vad man 
gjorde i Alaska (Bild 2).

Dorset-kulturen
I Grönland har man på en lokal funnit 
sju stycken fragment av hund från vad 

man anser vara Dorset-kultur. Dock är 
det inte helt säkert att det är fråga om 
Dorset-ålder, men fyndet får tills vidare 
betraktas som tillhörande den kulturen 
(Seersholm et al., 2016). Annars är det 
mycket magert med fynd av hund från 
denna kultur. I litteraturen finns bara ett 
enda säkert sådant dokumenterat. Det 
är ca. 2 200 år gammalt och från Baffin 
Island (Morey & Aaris Sörensen, 2002). 
Därutöver är rapporterat flera fynd som 
man är osäker på om det är hund eller 
varg. Så trots att tiotusentals djurben 
har grävts fram från Dorset-perioden är 
avsaknad av hundben regeln (Darwent, 
1994). Det kan förvisso vara så att man 
i framtiden kan finna fler rester av hund 
som Dorset-folket hade, men med nuva-
rande kunskaper verkar hundar inte ha 
spelat någon viktig roll för dessa männis-

kor, även om de tillfälligtvis kunde ha 
någon enstaka hund som de fått tag på 
genom kontakt med andra folk (Morey 
& Aaris Sörensen, 2002).

Thule-kulturen
Äldsta fynden av de nu levande polarhun-
darnas förfäder, Thule-kulturens hund, 
är ca. 1 000 år gamla och gjordes i Alaska 
(Darwent pers. kom. 2019.09.18). Fynd 
av denna hund är få just i Alaska, men an-
talet ökar ju längre österut man kommer. 
I Kanadas Högarktis hittar man också de 
äldsta kända bevisen för hundkörning, 
såsom dragdetaljer för selar och anspän-
ning (1000 år gamla). I princip har alla 
Thule-lokaler i östra Arktis rikligt med 
hundrester, vilket pekar på att hunden 
haft en viktig roll i människornas liv där. 
Baserat på fynd av dragutrustning anser 

Bild 2. En valross kan väga upp emot två ton och ger mycket mat samt material till utrustning.
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man att hundkörning som vi känner den 
idag, med ett antal hundar som drar en 
släde, utvecklades under Thule-folkets 
fortsatta migration norrut till Grönland 
och österut till Labrador på 1200-talet. 
Därefter verkar bruket av draghund ha 
spridit sig västerut tillbaka till Alaska. 
Fynd av dragutrustning i Alaska är ytterst 
sällsynta. Äldsta kända är från 1500-ta-
let, men med nuvarande kunskaper ver-
kar det vara först på 1700-talet som hun-
den mer generellt kom att användas som 
slädhund i Alaska. 
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Hej!

Nu har några månader gått sedan nya styrelsen för 
samojedhund drog igång sitt arbete och vi börjar 
komma in i det riktigt bra. De kommittéer vi tillsatt 
har också hunnit ha sina första möten och är nu 
igång. Detta innebär att har du som medlem någon 
fråga, synpunkter eller önskemål är du välkommen 
att kontakta sekreteraren eller sammankallande i 
respektive kommitté så kommer de att hjälpa till så 
din kontakt hamnar på rätt ställe. Efter det kommer 
vi att återkoppla till dig så snart vi kan. 

I samband med utställningen i Degeberga hölls 
medlemsmöte och efter det intog vi gemensam 
middag. Vi tackar för den utsökta maten och 
trevligt umgänge. Tack även alla ni som ställde ut 
er hundar. Anteckningar från detta möte finns att 
läsa på hemsidan. 

När du får denna tidning så är det snart dags för 
medlemsmöte igen men denna gång blir det digitalt. 
Om inte kallelse redan gått ut så kommer den inom 
kort, glöm inte att anmäla dig. Kontrollera också 
att du har rätt mailadress registrerad hos SPHK så 
du kan få den länk du behöver för att kunna delta. 

Snart stundar också samojedernas vintersamling och 
årsmöte i Furudal. Hoppas du redan har bokat stuga 
och kommer…. För just nu håller vi på med sista 
planeringen av alla aktiviteter utöver meriteringar, 
årsmöte, utställning och uppfödarmöte. Håll utkik 
på hemsidan där vi uppdaterar allt efterhand.

Nu ser vi fram emot en snörik vinter med härliga 
soliga dagar så slädar och ivriga tassar kan få 
komma ut i spåren igen. Hoppas att ni alla får 
möjligheten från norr till söder att få njuta av lite 
vinter!

Hälsningar från ordförande Ankie Laúrsen 
och medarbetare i styrelsen/kommittéer



Flerhundsrabatt Gäller endast officiella klasser, dvs gäller ej valpar och 
veteraner. Gäller endast t.o.m fredagen 31/3. Efter 2 fullbetalande hundar i 
officiell klass reduceras priset till 230 kr per hund, vid anmälan av samma 

ägare.

OBS!
Hund, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK. 

Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.

Medtag giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. Gäller ej valpklass som är 
inofficiell.

För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan mailas till christina@
swedsams.se 

Upplysningar via e-mail christina@swedsams.se eller per telefon 0709-367188

***med reservation för ev. domarändring*** 
 

Priser och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt.

VÄL MÖTT!!!!!!

SPHK rasklubb för samojedhund inbjuder till officiell 
utställning för samojedhund 

Söndagen den 24 april 2022

Plats: Degeberga Stugby, Degeberga sydöst om Kristianstad i Skåne. 

För stugbokning gå in på stugbyns hemsida: www.degebergastugby.se/
Finns även campingplats med tillgång till el för husvagnar, husbilar och tält.

Söndag: Officiell utställning för samojedhund

Domare: Kerstin Einarson 

Lördagen den 24 april arrangerar SPHK Södra
Officiell utställning för renrasiga polarhundar, se separat annons för 

information om denna.

Det finns för den som vill, möjlighet till körning i kuperad terräng i närheten av 
stugbyn. 

På lördagskvällen ordnar förhoppningsvis några eldsjälar mat till 
självkostnadspris annars catering. Vi håller till i samlingslokalen som finns i 

stugbyn om Covid-19 läget så tillåter.

Sista anm.dag till samojedutställningen är den 31 mars, efteranmälan i mån av 
plats till förhöjd avgift  7 april. 

Bindande anmälan(d.v.s. har man anmält ska anmälningsavgift betalas) görs på 
SKK’s tävlingsanmälan till: 

Christina Bjerstedt Ohlsson
Färlövsvägen 98
291 93 Önnestad

eller via e-post christina@swedsams.se
PM kommer endast att skickas ut via mail, nummerlappen delas ut på plats.

Anmälningsavgift inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5 

 t.o.m 31/3 1/4 – 7/4
Valpklass 4-6, 6-9 mån  230 kr 300 kr
Junior- unghunds- bruks- öppen- och championklass  395 kr 495 kr
Veteranklass > 8 år  330 kr 430 kr
Veteranklass över 10 år  GRATIS GRATIS

Registrering av mailadress.

Styrelsen ber de medlemmar som vet med sig att de inte registrerat någon 
mailadress, att meddela denna till medlem@skk.se

Detta med anledning att vi fortsättningsvis kommer att skicka ut info via e-post.
Mvh// Styrelsen SPHK-Samojed.
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Tävlingar och meriteringar 
Lördag 12 och söndag 13 februari 

Oredraget, DP20+:  Nordisk stil, slädhundsstil 4- och 6-spann, 
meriteringstillfälle DP20+. Linkörning/motionsklass 
 
DP10:  12 och 13 februari. 
DP60:  15 och 16 februari 

Startavgifter: 
Oredraget inkl DP20+  630:- 
Linkörning/motionsklass  480:- 
DP10    330:-/tillfälle 
DP60    730:- 
 
Anmälan:  skickas till Anneli Jönsson på anmalan.sam@sphk.se 
Sista anmälnings- och betalningsdag: 25/1-2022. 
Fler DP10 kan efteranmälas fram till en dag innan start (1 DP10 per hund måste 
anmälas i förväg). 
 
Inbetalning sker till SPHK:s rasklubb för samojeds pg: 23 83 54-5. 
IBAN: SE15 9500 0099 6026 0238 3545. BIC: NDEASESS 

OBS! Alla meriteringsblanketter önskas vara dataskrivna och lämnas i 2 
exemplar. 
Korrekt meriteringslapp måste lämnas annars får man inte starta. 
Kolla noga registreringsnumret och CHIP nummer. 
Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. 
För dragproven (DP10, 20+, 60) gäller SPHK:s meriteringsregler. 
Tävlingslicens, grönt kort och medlemskap är obligatoriskt.  
Samtliga hundar ska vara CHIP märkta.

För utlandsägd hund påminns om att kopia på stamtavlan ska skickas med 
anmälan. 
 
Ni som har vandringspriser till dragtävlingarna, kom ihåg att ta med dessa och 
lämna i sekretariatet. 

Vi följer givetvis FHM och SKK:s då gällande rekommendationer kring 
COVID-19 

För utförligare program se hemsidan (www.sphk.se/samojed) 

Kallelse till årsmöte

Lördag 12 februari kl. 17.00 kallar SPHK’s rasklubb för samojedhund till 
årsmöte.

Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal.
På dagordningen: Ordinarie årsmöteshandlingar.

Skriftliga och underskrivna motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda 
senast 9/1-2022. Sekreterare: Carina Cansund, Blads väg 23, 382 45 Nybro.

Utställning  - Rasspecial för samojedhund 
Fredag 11 februari 
 
Domare: Ann Carlström 
Anmälan: Via SKK’s blankett ”tävlingsanmälan” som mailas till samojedutst@
gmail.com eller via post till: Helene Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna. 
 
För utlandsägd hund påminns om att kopia på stamtavlan ska skickas med 
anmälan. 
 
Sista anmälnings- och betalningsdag: 25/1-2022 
 
Inbetalning sker till SPHK’s rasklubb för samojeds pg: 23 83 54-5.
IBAN: SE15 9500 0099 6026 0238 3545, BIC: NDEASESS 
 
Anmälningsavgifter:  
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 230:-
Junior/unghund/bruks/ öppen/championklass  395:- 
Veteranklass 8-10 år 330:- 
Veteranklass över 10 år gratis
Fr.o.m. 3:e hund i fullbetalandeklass (380:-) 230:- 
  
Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa och 
lämna i sekretariatet innan utställningen.
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RESULTAT SPHK SAMOJEDHUND DEGEBERGA 2021-09-19
Domare: Erna-Britt Nordin

Bästa valp Absolut White’s Murkla ägare: Bo Reinhardt

H-1 cert BIM Bielkersmils Zerak of Frej, ägare: Madeleine Abrahamsson
BIR-bruksmeriterad

BH-2 r-cert DK UCH Bivvilis Black Pearl Pepper, ägare: Marita Olsson

BH-3 Deejasome N’Charmör, ägare: Anneli Jönsson, Emily Backman

BH-4 Newsam’s Anthony Hopkins ägare: Angelica Blixte

BT-1 BIR Newsam’s Goldie Hawn ägare: Carina Cansund

BT-2, cert,  Swedsam’s Love Is In The Air BIM-bruksmeriterad   
championat  ägare: Christina Bjerstedt-Ohlsson

BT-3 Newsam’s Enid Blyton ägare: Angelica Blixte

BT-4 Cabaka’s Take A Bow ägare: Anneli Jönsson

r-cert White Unicorn’s Hon vill Ha Puls ägare: Ankie Laursen

Bästa uppfödargrupp Kennel Swedsam’s, Christina Bjerstedt-Ohlsson BIR junior  
 Newsam’s Goldie Hawn, ägare: Carina Cansund

BIR unghund Swedsam’s Magnolia by Titan ägare: Alexander Ringdahl
Bästa veteran & SE UCH Deejasome Helt Underbar, ägare: Anneli Jönsson 
hedersveteran 

Bir och Bim veteranBir och Bim bruks
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Ledamot
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Suppleanter
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Webbmaster
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Rasklubben för alaskan malamute inbjuder 
till meritering under malamuteveckan i Sul-
viken 7-12:e februari 2022. 

Plats: Sulviken 310, 837 93 Järpen
Dragprov 10 (10 km):

Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan 
malamute och samojedhund. Det kommer att vara 
möjligt att genomföra meriteringstillfället vid två 
tillfällen under veckan, nämligen torsdagen den 10:e 
februari och lördagen den 12:e februari.

Förarmöte och bangenomgång: hålls på plats i 
”ladan” onsdagen den 10:e februari kl 09.00 samt 
fredagen 11:e februari kl 20.00. Lottningen kommer 
att ske i förväg och utföras av rasklubben.

Klasser: Pulka och slädhundstil enligt meritering-
sreglerna. 
Vikter: Enligt meriteringsreglerna.

Anmälan: Mejlas in till anmalan.am@sphk.se. Märk 
anmälan med ”Dragprov 10”. Uppge i mejlet förar-
namn & klass (Släd- eller pulkastil).

Medtag: Vaccinationsintyg, stamtavla och särskild 
blankett ”tävlingsanmälan” ifylld på dator om 2 
st kopior som ni hittar på rasklubbens hemsida: 
https://sphk.se/malamute/meriteringstillfallen/

Startavgift: 200 kr som betalas till Swish: 123 040 
44 67 alt. postgiro: 69 79 25-6. Uppge namn på den 
tävlande samt klass (Dp10).

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är torsdagen 
den 27:e januari 2022. För start krävs grönt kort 
och tävlingslicens.

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 där 
körstil och spannstorlek är fritt.
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Motionsklassen körs torsdagen den 10:e februari och lördagen den 12:e februari efter 
dragprov 10.

Förarmöte och bangenomgång: hålls på plats i ”ladan” torsdagen den 10:e februari 
kl 09.00 samt fredagen den 11:e februari kl 20.00.

Anmälan: Mailas in till anmalan.am@sphk.se. Märk anmälan med ”Motionsklass”. 
Uppge förarnamn & klass (Släd- eller pulkastil) samt antal hundar till start.

Medtag: Vaccinationsintyg & stamtavla.

Startavgift: 100 kr som betalas till Swish: 123 040 44 67 alt. postgiro: 69 79 25-6. 
Uppge namn på den tävlande samt motionsklass.

Dragprov 60 (2 x 30 km):
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojedhund. Heat 1, 
lördagen den 12:e februari och heat 2, söndagen den 13:e februari.

Förarmöte och bangenomgång: hålls på plats i ”ladan” fredagen den 11:e februari kl 
20:00. Lottningen kommer att ske i förväg och utföras av rasklubben.

Klasser: Pulka- och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. Vikter: Enligt meritering-
sreglerna

Anmälan: Mailas in till anmalan.am@sphk.se. Märk anmälan med ”Dragprov 60”. 
Uppge förarnamn & klass (Släd- eller pulkastil) samt antal hundar till start.

Medtag: Vaccinationsintyg, stamtavla och särskild blankett ”tävlingsanmälan” ifylld 
på dator om 2 st kopior som ni hittar på rasklubbens hemsida: https://sphk.se/mala-
mute/meriteringstillfallen/

Startavgift: Startavgift: 500 kr som betalas till Swish: 123 040 44 67 alt. postgiro: 69 
79 25-6. Uppge namn på den tävlande samt klass (Dp60).

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är torsdagen den 27:e januari 2022. För start 
krävs grönt kort och tävlingslicens. 

Generellt:
- Meriteringsledare: Inte bestämt ännu.
- Meriteringsdomare: Freddie Åkerling
- Förarmötet är obligatoriskt för alla startande.
- Det kommer inte att finnas mat eller fika att köpa på plats, men kylskåp   
 och micro finns att tilllgå.

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 utfärdad av organisation godkänd av SPHK. Förarens ålder 
ska vara minst 16 år på första provdagen. 

- Förare bosatt utom Sverige: Krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk special-
klubb som otsvarar SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första provdagen. 
- Utlandsägd hund: För utlandsägd hund, som tidigare inte tävlat i Sverige, ska kopia 
av registreringsbeviset bifogas med anmälan.

Boende:
• Det kan finnas enklare boende (sängplatser i ladan) lediga på plats beroende på 

antalet deltagare på malamuteveckan. Boendeansvarig: Sandra Tellström. Kon-
takt via mail: sandra@hundsteg.se. Möjlighet till tält/husvagn finns.

• Hotell Kallgården (Ett stenkast från Sulviken): https://www.hotelkallgarden.com/
• Kallsedets camping (15 km från Sulviken): https://www.kallsedet.com/
• Konäs camping (8 km från Sulviken): http://www.konas.se/

Alla som har anmält sig till meritering kommer att få ett PM ca en vecka före meri-
teringen. 

Hoppas vi ses på plats! 
Väl mött, 

Styrelsen SPHK Alaskan malamute



Den 5-7 november gick malamutespecialen av stapeln i Flottsbro! I fint väder och 
på en kanske lite för blöt gräsmatta visades ca. 70 hundar. Det var god stämning 
hela dagen och att vi fick hjälp av så många människor med allt runtomkring själva 
utställningen är fantastiskt. TACK alla ni som hjälpte till, det var guld värt för oss!

Domaren (Erna Upmeijer, NL) ansåg att det överlag visades många bra och trevliga 
hundar som var fint byggda, hade bra rörelser, var vältränade och med en god 
mentalitet. 

•	 BIR: Zoe Del Biagio 
•	 BIM: Cahppes Icy White Igloo, CERT 
•	 BIR Bruks: Cahppes Icy White Igloo 
•	 BIM Bruks: Lollipop Vasilyev Ostrov, CERT 
•	 Bästa Valp 4-6 mån: Shannuq’s Yowling Balder 
•	 Bästa Valp 6-9 mån : Ilamna Spirit In The Sky 
•	 Bästa Veteran: Night Trail A Glaze Of Moonlight 
•	 Bästa Avelsgrupp: Chardicea Star Girl Via Christakell 
•	 Bästa Uppfödargrupp: Kennel Spotty Dot’s 

Stort grattis allihopa till resultaten och era fantastiskt fina hundar! 
På kvällen hade vi först en liten genomgång från domaren av dagens utställda hundar 
vilket var mycket intressant. Sedan genomfördes ett mycket givande rasmöte med både 
gamla och nya bekantskaper. Vi diskuterade bland annat senaste årets avelsstatistik, 
avelsrekommendationer, vad alaskan malamute egentligen är för en hund, arbetsprov, 
genetik, polara egenskaper, rasstandarden och fortsatt arbete för rasen m.m. I hela 2,5 
timmar grävde vi ner oss riktigt ordentligt i detta. Trevligt, högt i tak och med mycket 
intressanta diskussioner. Vi hoppas att fler vill delta vid nästa tillfälle, det är inte bara 
lärorikt utan även viktigt att bidra med sina åsikter. Det är något som bör prioriteras 
framförallt av alla som bedriver uppfödning, men även för er med ett genuint intresse 
för rasen. För dem som är nyfikna på vad vi pratade om ligger dagordning med 
använd powerpoint uppe på hemsidan: https://sphk.se/malamute/uppfodarmote/ 

Kvällen avslutades med en fin middag med sällskap av domaren i restaurangen. Trots 
att vi alla var lite trötta blev det en trevlig avslutning med lite prat kring dagen i 
allmänhet och de visade hundarna, vinters planer, träningstips och -trix i kombination 
med en hel del skratt. Till er som inte var på plats detta år - vi hoppas att få träffa er 
på nästa års rasspecial i Östersund istället

BIM & BIR: Bruks Cahppes Icy White Igloo

BIM: Bruks Lollipop Vasilyev Ostrov

BIR: Zoe Del Biagio

Bästa veteran Night Trail A Glaze Of Moonlight
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Inbjudan till Malamuteveckan 
2022

Varmt välkommen till Sulviken 
i Jämtland vecka 6 (7-13 februari)

Malamuteveckan hålls i Sulviken, perfekt belägget precis vid fjällets fot! Där finns 
tillgång till oändliga hundkörningsmöjligheter med hänförande utsikt och varierande 
spår! Sulviken ligger 8 mil ifrån Åre med naturen alldeles invid knutarna, det 
omgivande området är återhållsamt exploaterat och spåren är sparsamt trafikerade, 
med andra ord har vi massor av plats för oss själva! 

I priset ingår organiserade turer tillsammans och tillgång till roliga preparerade spår 
i vacker miljö, i priset ingår också förmiddagsfika och kvällsfika, föreläsningar, 
workshops och kvällsaktiviteter. Vi hoppas kunna göra en övernattningstur till 
vildmarkscampen Bringsvallen där vi sover tillsammans i kåta eller i medhavt tält. 
Utmärkt tillfälle att pröva hundarnas polara egenskaper och utveckla våra egna 
kunskaper om fritidsliv vintertid. Vi erbjuder också möjlighet till Grönt kort-kurs 
under veckan. 

1200kr person för hela veckan
alternativt

Dagspris 200kr/ dygn 
100kr/ dygn för ungdomar över 12 år 

Observera att boende bokas och betalas separat, se mer information längre ned.

HUNDKÖRNING OCH DRAGPROV
Under hela veckan så erbjuds hundkörning på skoterspår i vacker natur. Vi ordnar 
med gemensamma turer för nybörjaren likväl den erfarna. Vi äter lunch på fjället, 
njuter av hundar i sitt rätta element tillsammans med gamla bekanta och nya vänner.
”Dragprov 10” anordnas torsdag den 10 februari samt lördag 12e februari
”Dragprov 60+” anordnas lördag & söndag (12-13 februari)
Se separat inbjudan för dragprov

FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER
Aktiviteterna baseras på deltagarnas önskemål! Det vi kan erbjuda är: 
utrustningsgenomgång och möjlighet att testa utrustning, praktisk styrketräning för 
hund, rörelseanalyser, föreläsningar om valputveckling, holistisk träning av en atlet 
och första hjälpen för hund, fjällsäkerhet, hur man knyter linor och andra ”bra att 
kunna” knutar, bygga hundgym, filmkväll, Grönt kort-kurs, övernattningstur samt 
barnaktiviteter så som ”lära sig köra släde” och ”Skattjakt”.

ÅRSMÖTE
Lördag 12e februari hålls årsmöte för rasklubben där det bjuds på enklare middag i 
samband med mötet! Se separat inbjudan.

ANMÄLAN 
Anmälan sker till sandra@hundsteg.se  
När du får din anmälan bekräftad kommer du också att få inbetalningsinformation, 
anmälan är inte giltig förrän du betalat in deltagaravgiften. Observera att boende 
bokas och betalas separat.

BOENDE
•	 Plats i stuga eller rum i Sulviken alternativt spartansk sovplats i ”ladan” 

på tältsäng eller tältplats med tillgång till duch, WC och kökspentry. Bokas 
via sandra@hundsteg.se   Boendet i Sulviken går i första hand till dem som 
planerar att delta under hela veckan och i nästa steg till dem som deltar färre 
dagar.

Stuga och vandrahem:
•	 Konäs (8km från Sulviken)  www.konas.se
•	 Kallsedet (15km från Sulviken) www.kallsedet.com 

Oavsett vart du väljer att bo rekommenderar vi att du bokar boende snarast, eftersom 
det är begränsade boende möjligheter. 

Vi ser mycket framemot att dela den här veckan med våra medlemmar!   

Varmt välkomna önskar SPHK`S rasklubb för alaskan malamute!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  

Medlemmar i SPHK´ s rasklubb för alaskan malamute kallas härmed till årsmöte 
i samband med malamuteveckan 

lördagen den 12 februari kl. 19:00.
Plats: Sulviken 310, 837 93 Järpen

Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhanda senast 3 
veckor före årsmötet. 
Sekreterare Emeli Aagedals mailadress är: sekreterare.am@sphk.se 

Rasklubben bjuder på fika vid mötet.
Varmt välkomna!
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Hej!

Hösten 2021, äntligen är föreningsarbetet igång 
igen och även andra aktiviteter där vi kan träffas 
utan en stor stress.

Det har varit arbetshelg med SPHK, vi har haft en 
arbetshelg med rasklubben och hunnit uppdatera 
oss i nuläge och framtida tänk, vi har genomfört en 
rasspecial i Eskilstuna som blev lyckad trots att väd-
ret var lite emot oss. Där ska vi rikta ett stor tack till 
styrelsen i Mälardalsdistriktet med Helen Larsson 
och Göran Andersson och ringsekreterarna Helen 
och Jenny Werner, utan er hade vi inte fått ihop det 
med allt vad en rasspecial innebär!!

Vintern är snart här för oss alla (vissa har startat 
redan :-)) och då innebär det vinterarrangemang, se 
separat annons för vår vinterträff i Hamra inkl års-
möte. Rasklubben planerar även för en fjällträff i 
Årrenjarkka under helgen v. 14, mer info kommer. I 
övrigt så kika in på hemsidan så hittar ni godkända 
meriteringar och annan info.

…med det, så önskar vi styrelsen er alla en 

God Jul och Gott Nytt År!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmar i SPHK´s rasklubb för grönlandshund 
kallas härmed till årsmöte fredagen den 4 
februari kl. 20:00, plats bystugan i Hamra. 
Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens 
sekreterare tillhanda senast 3 veckor före 
årsmötet. Sekreterare Sofia Wallins mailadress 
är: sekreterare.grl@sphk.se 

Hamra ligger längs riksväg 310 mellan västbacka 
(E45) och Los. Bystugans koordinater är 
61o39´79”N, 14o59´47.81”O.

Rasklubben bjuder på kaffe och the vid mötet.
Varmt välkomna!

1. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - Meritering DP60 (2 x 30 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojedhund.
Heat 1, fredag den 4:e februari och heat 2, lördag den 5:e februari. 
Förarmöte och bangenomgång hålls i bystugan torsdag den 3:e februari kl. 20:00. 
Lottningen kommer att ske i förväg och utföras av rasklubben.
Klasser: pulka- och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter: enligt meriteringsreglerna 

ANMÄLAN OCH STARTAVGIT
Anmälan görs på särskild blankett som ni hittar på rasklubbens hemsida www.
sphk.se/gronlandshund under fliken ’Arrangemang/Meritering’. Anmälnings-
blanketten ska skickas till Lennart Andersson, e-post: 2luba(at)telia.com. 
Startavgift: 500 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande 
samt klass ska anges på betalningen. 
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: torsdagen den 27:e januari 2022. 

2. GRÖNLANDSLÖPET – Meritering DP10 (10 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojedhund. 
Meriteringen genomförs söndag 6:e februari.
Förarmöte och bangenomgång hålls i bystugan lördag den 5:e februari kl. 15:00. 
Lottningen kommer att ske i förväg och utföras av rasklubben.
Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter: enligt meriteringsreglerna. 

ANMÄLAN OCH STARTAVGIT:
Anmälan görs på särskild blankett som ni hittar på rasklubbens hemsida www.
sphk.se/gronlandshund under fliken ’Arrangemang/Meritering’. Anmälnings-
blanketten skall skickas till Lennart Andersson, e-post: 2luba(at)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: torsdagen den 27:e januari 2022. 

Rasklubben för grönlandshund inbjuder till 
Grönlandshundmeriten och Grönlandslöpet 
i Hamra 3–6 februari 2022.

Vi har i år två nyheter:
- Lottningen kommer att ske i förväg och utföras  

av rasklubben.
- En motions- och rekryteringsklass kommer att 

finnas och distansen för denna klass blir 10 km.
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3. MOTIONS- & REKRYTERINGSKLASS  ( 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 den 6:e februari med start efter Dp10.
Förarmöte och bangenomgång hålls i bystugan lördag 5:e februari kl. 15:00.
OBS! I motionsklassen krävs inte grönt kort och tävlingslicens.
Anmälan görs på särskild blankett som ni hittar på rasklubbens hemsida www.
sphk.se/gronlandshund under fliken ’Arrangemang/Meritering’. Anmälnings-
blanketten skall skickas till Lennart Andersson, e-post: 2luba(at)telia.com. 
Startavgift: 100 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt 
klass ska anges på betalningen. 
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: lördagen den 5:e februari, kl.13:00, 2022.

Efteranmälan är möjlig till samtliga klasser enligt följande:
• DP60 senast den 2:a februari kl. 16:00.
• DP10 senast den 5:e februari kl. 13:00.
• Efteranmälningsavgiften är 100 kr och skall betalas till Swish 076 146 51 31.

OBS! För utländska deltagare OBS!

Vid betalning av startavgiften gäller följande: 

GENERELLT:  - Meriteringsledare: Johanna Adolfsson
 - Meriteringsdomare: 
 -  Förarmötet är obligatoriskt för alla startande. 
 -  Det kommer att finnas kaffe, hamburgare och fika  
  att köpa vid bystugan.

OBS!  Fredag kväll har rasklubben för grönlandshund sitt årsmöte. Mer informa-
tion om detta hittar du under ’Arrangemang/Års- & medlemsmöte’ på vår hemsida.

Lördag 
18:00 Gemensam middag med rostbiff och potatissallad. Anmälan till middagen 

skall göras i förväg till Helén via mail ordforande.grl(at)sphk.se, eller telefon 
076 14 65 131. Plats för middagen är bystugan. 

20:00  Promenad upp till Filadelfia för att lyssna på Gisle Uren om hans upplevel-
ser på Svalbard. 

BOENDE:
Boende under Vinterträffen bokas av deltagarna själva:
- I Hamra på Filadelfia. Kontakta Monica Hjelm, tel. 072 743 32 99, eller e-post 
 irkes(at)telia.com
- I Los, Hälsingegård, Lundbergs B&B i Los, 076 113 70 37.
- I Fågelsjö, STFs vandrarhem Fågelsjö, www.fagelsjo.nu/vandrarhem. De vill 
 helst ha boningar via info(at)fagelsjo.nu. 

Observera att det vid ovanstående boenden inte är tillåtet att ta in hundar!

Alla som har anmält sig till meritering kommer att få ett PM ca en vecka före meri-
teringen.

Varmt välkomna!

PS. Hamra ligger längs väg 310 i Ljusdals kommun och koordinaterna till bystugan 
i Hamra är 610 39’ 34.03” N och 140 59’ 57.40” Ö. DS. 

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 gil-
tig licens samt grönt kort utfärdad av organisation godkänd av SPHK. Förarens 
ålder ska vara minst 16 år på första provdagen.

Förare bosatt utom Sverige: Krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk spe-
cialklubb som motsvarar SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första 
provdagen.

Utlandsägd hund: För utlandsägd hund, som tidigare inte tävlat i Sverige, ska 
kopia av registreringsbeviset bifogas med anmälan. Observera att om en utländsk 
hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i 
SKK före anmälningstidens utgång.
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Ett stort grattis till Gösta Karlberg som har blivit tilldelad SKK's 
förtjänsttecken 

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken är en utmärkelse som delas ut i samband med 
Kennelfullmäktige vartannat år. Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit verksam 
inom SKK i minst 10 år och gjort en särskilt viktig insats som aktiv inom organisationen. 
Gösta har haft grönlandshundar sedan mitten/slutet på 60-talet, det var han som 
kom med idén att starta grönlandhundsklubben 1971, vilket innebär att det är 
50-årsjubileum hösten 2021. Gösta Karlberg och hans grönlandshundar har nog inte 
undgått någon inom SPHK, han har alltid varit en flitig föreningsmänniska och deltar 
i de olika arrangemangen som erbjuds både inom närområdet och på längre håll, 
arrangemangen kan vara allt från en trevlig höstträff till meriteringar. Han erbjuder 
alltid sin hjälp oavsett det är att preparera spår, låna ut grejer eller bistå med kunskap 
kring livet med grönlandshund. 

De slädarna som Gösta gör med kännetecknet ”Polaris” är en välkänd syn med en 
eller flera hundar framför kanske främst i Sverige och Norge och definitivt en nordisk 
släde att hålla fast vid.

Gösta och hans hundar har haft fina framgångar i tävlings och –meriteringssammanhang 
oavsett om det handlat om hundutställning, meriteringar på kortare och längre distanser 
som Polardistans eller om det handlar om arrangemang i grannlandet Norge. Att se 
till att det blir en eller flera fjällturer per vårsäsong är även för Gösta en självklarhet.
Kallasgårdens kennel har under årens lopp erbjudit Gösta och hans valpköpare fina 
och hälsosamma grönlandshundar och där förfrågningar att bruka hans hundar i avel 
fortgår både för Gösta själv och hans valpköpare.

Vi säger ett stort grattis till Gösta och hoppas att middagen den 23 oktober då 
utmärkelsen delas ut var en toppentrevlig kväll

Rasspecialen för grönlandshund
Det var sex år sen vi hade vår rasspecial senast men nu när coronarestrik-
tionerna lättat så var det äntligen dags. Dessutom fyller vår rasklubb 50 år 
och det gjorde ju att det kändes lite extra speciellt. 

Helgen den 2-3/10 träffades grönlands-
hundar och deras ägare på Vilsta cam-
ping, Eskilstuna. De som ville, kunde 
ställa ut sina hundar redan på lördagen 
då Mälardalens distriktsklubb ordnade 
officiell utställning för de fyra polara ra-
serna. 

Vår rasspecial började på lördagskvällen 
med att klubben bjöd på italiensk buffé 
som avslutades med kaffe och tårta för 
att fira födelsedagen. Vi tillbringade en 
trevlig stund tillsammans med god mat 
och hundprat. Där avhandlades bl.a. cy-
kelvurpor med hund, minnen från olika 
dragtävlingar och andra erfarenheter 
som livet med grönlandshund gett oss. 

Söndagen bjöd på blåsigt väder och ett 
regn som hängde i luften och släppte 
ifrån sig lite droppar då och då. Doma-
re för dagen var Anna Törnlöv och hon 
dömde sammanlagt 35 grönlandshundar. 
Det var härligt att se så många fina hun-
dar och mysigt att se hur vi under dagen 
hjälptes åt att hojta åt någon utställare 
och hund som saknades i ringen. Domare 
och ringsekreterare visade på ett stort 
tålamod. Anna tyckte att kvalitén på 
våra hundar var hög, både mentalt och 
kroppsligt. Sådant är jättekul att höra.  
 
Till slut stod Frank Ouchterlony där som 
vinnare med Fräna Av Trolldom som 
blev BIR och Stuor-Irkes De-Arsuk (As-
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Siberian huskyRasklubben för siberian huskys utställning 
i Mora, den 16-17 oktober.

Efter nästan två års uppehåll blev det äntligen 
möjligt att kunna genomföra vår rasutställning igen. 
Denna helg har varit saknad. Att det var många som 
hade längtat efter att få ställa ut märktes tydligt i 
antalet anmälda hundar, totalt 142 st. Jätteroligt!

Lördagen började med att domare Gunilla 
Sandberg dömde 70 st. hanhundar, allt från valpar 
till veteraner. Senare under eftermiddagen hade 
rasklubben ett medlemsmöte som följdes av en 
intressant föreläsning av Alexandra Sgier, från Canis 
Praxis Dog Rehab. Hon pratade om att förebygga 
skador och friskvård.

Därefter blev det en gemensam middag med stor 
uppslutning.

På söndagen hade Gunilla Sandberg 72 st. tikar att 
bedöma och med ett glatt humör fortsatte hon att 
döma finalerna.

Förhoppningsvis var alla deltagare och de sponsorer 
som fanns på plats nöjda med helgen.

En underbar helg med många gamla och nya vänner, 
glada hundar, underbart väder.
En energipåfyllnad till nästa gång.

På återseende 24-25 september 2022

Styrelsen
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lan) som blev BIM. Grattis Frank. Jag 
tror vi kan kalla detta för storslam. 

Vi i styrelsen vill rikta ett tack till alla 
er som kom och förgyllde vår rasspecial 
vare sig ni ställde ut eller inte.

Nu siktar vi mot vinter och tävlingarna i 
Hamra 4-6 februari. Välkomna dit. 

Hälsningar Carina Olsson



RESULTATLISTAFRÅNRASSPECIALEN
MORA16-17OKTOBER2021

DOMARE: GUNILLASANDBERG

BIS
BIR: NOUCHSEUCH SEV-19 SnowstreamsMelitaea Athalia SE44853/2016,
 Ägare Malmberg Ylwa, Norrtälje 
BIM: ArcticSoul Spirit Of Snowman SE44571/2020, Ägare Modig Jeanette, Luleå

VALP
BIR: Starax Jade SE34615/2021, Ägare Ax Iréne, Kävlinge
BIM: Ylajärvis Mb Qiit SE26453/2021, Ägare Wiebke Höfers, Sørskogbygda, Norge

JUNIOR
BIR: Snowstreams Geranium Lilacinum SE40939/2020, Ägare Malmberg Ylwa,   
 Norrtälje
BIM: Yabasta Dynamite Sam Winchester SE48075/2020, Ägare Marlene Hällström,  
 Föllinge

UNGHUND
BIR: Sheza Classic Ilmatar SE43770/2020, Ägare Katarina Palm Worrsjö, Pite
BIM: Arctic Soul Spirit Of Snowman SE44571/2020, Ägare Modig Jeanette, Luleå

BRUKS
BIR: Mountain Madness Viima SE55372/2016, Ägare Katarina Palm Worrsjö, Piteå
BIM: Kefeus Sokrovishe Altyn SE27669/2019, Ägare Sofia Eriksson, Lit

ÖPPEN
BIR: Shejrix Kirottu SE32343/2019, Ägare Sofia Eriksson, Lit
BIM: Yabasta Black Powder Bullet SE58391/2018, Ägare Marlene Hällström,   
 Föllinge

CHAMPION
BIR: NORD UCH SE (POLAR)CH Snowstreams Mustela Eversmannii    
 SE56768/2012, Ägare Malmberg Ylwa Norrtälje
BIM: NOUCHSEUCH SEV-19 Snowstreams Melitaea Athalia SE44853/2016,   
 Ägare Malmberg Ylwa, Norrtälje

VETERAN
BIR: SE U(V)CH SEUCH Fenrisulven Gnå SE63287/2010, Ägare Olsson Niklas,   
 Spekeröd
BIM: SEUCH Vänervind Kenai SE49068/2012 FÖDD 2012-07-17, Ägare Agneta   
 Nilsson Hörnlund, Torsö

AVELSKLASSVALP
1 TEAM ISRAELSSON SEPPALAS NELLIE SE47064/2016, Ägare Ax Iréne,   
 Kävlinge

AVELSKLASS
1 SNÖFROST SAGNOMSUSTE DOLLY SE18249/2014, Ägare Ryytty Viktoria,  
 Gällivare

UPPFÖDARKLASSVALP
1 Kennel Starax, Ax Iréne, Kävlinge

UPPFÖDARKLASS
1 Kennel Snowstreams, Malmberg Ylwa, Norrtälje
2 Kennel Fenrisulven, Antoniusson Lotta, Antoniusson Peter, Sälen

BÄSTAHANE
1 Arctic Soul Spirit Of Snowman SE44571/2020, Ägare Modig Jeanette, Luleå
2 NORD UCH SE (POLAR)CH Snowstreams Mustela Eversmannii    
 SE56768/2012, Ägare MalmbergYlwa, Norrtälje
3 LT CH North Eye’s Sareks Heart SE16359/2018, Ägare Ryytty Viktoria, 
 Gällivare
4 Shejrix Kirottu SE32343/2019, Ägare Sofia Eriksson, Lit

BÄSTATIK
1 NOUCH SEUCHSEV-19Snowstreams Melitaea Athalia SE44853/2016,   
 Ägare Malmberg Ylwa, Norrtälje
2 SE U(V)CH SE UCH Fenrisulven Gnå SE63287/2010, Ägare Olsson Niklas,   
 Spekeröd
3 Snowstreams Geranium Lilacinum SE40939/2020, Ägare Malmberg Ylwa,   
 Norrtälje
4 Sheza Classic Ilmatar SE43770/2020, Ägare Katarina Palm Worrsjö, Piteå

CERT
SE (POLAR)CH Nordvikens Kuling S44768/2009, Ägare Larsson Jenny, Mariestad
LT CH North Eye’s Staikas Peak SE16363/2018, Ägare Ryytty Viktoria, Gällivare

R-Cert
Kefeus Sokrovishe Altyn SE27669/2019, Ägare Sofia Eriksson, Lit
Nordvikens Luna SE47368/2013, Ägare Antoniusson Lotta ,Sälen

CHAMPIONAT
SE (POLAR)CH Nordvikens Kuling S44768/2009, Ägare Larsson Jenny, Mariestad
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BIRBIM

BIRBIMBRUKS

BIRBIMCH

BIRBIMJUN

BIRBIMUNGH

Polarhunden 5/2021   5554   Polarhunden 5/2021



BIRBIMVALP

BIRBIMCH

BIRBIMÖP

56   Polarhunden 5/2021

Allhelgonadraget. Artikel sid 18. Annelie med Ronya och Koda. [Foto: J Jepsen]



Facebook.com/HillebergTheTentmaker

hilleberg.com 063 – 57 15 50
beställ en gratis katalog

hilleberg har tillverkat tält och shelters i högsta möjliga kvalitet i 50 år. Utvecklade i Sverige, 

tillverkade i Estland och använda över hela världen, Hillebergs tält kombinerar optimalt hög styrka med 

låg vikt, enkelt handhavande och komfort.

Hilleberg: 50 års tillverkning 
av tält för alla äventyr.

Hilleberg: 50 års tillverkning 
av tält för alla äventyr.

Ann Helen Grebstad/@ann_helen87

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: 

POLARHUNDEN
Christina Bjerstedt Ohlsson
Färlövsvägen 98 Hagedal 
291 93 Önnestad

Posttidning   B


