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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, Heden 1, 777 94 Söderbärke
E-POST: polarhunden@gmail.com Tel: 072-398 65 34

Ansvarig utgivare: Alf Hallén, Hundberget 264, 840 13 Torpshammar,
mobil: 070-216 75 88
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs. (se gråa rutan ovan)
Korrekturläsare: Louis Liljedahl
Tryckeri: Gävle Offset, Gävle.
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Grattis till ett andrapris
på DP60:
Joakim Svanström,
Rasmus Helbo,
Torbjörn Tellström och
Sven Wirén

Bild 1: Start dag 1, Torbjörn Tellström
Bild 2: Start dag 1, Torbjörn Tellström
Bild 3: Start dag 1, Rasmus Helbo
Bild 4: Start dag 1, Lisa Töfting
Bild 5: Start dag 1, Sven Wirén
Bild 6: Start dag 1, Jimmie Ekholm

Bild 7: Start dag 1, Joakim Svanström
Bild 8: Målgång dag 2, Rasmus Helbo
Bild 9: Målgång dag 2, Sven Wirén
Bild 10: Målgång dag 2, Torbjörn Tellström
Bild 11: Målgång dag 2, Joakim Svanström
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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.
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Manusstopp 22 maj
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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380:-, familjemedlem 70:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att ringa till
Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser medlemskap i
SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS.
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Freddie Åkerlind Nytomta gård, ED 80 686 94 Rottneros. Tel: 0565-604 46
Mail: freddie.akerlind@telia.com

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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:
Sekreterare:
Vice ordförande

Ekonomiansvarig

Alf Hallén
Hundberget 264
840 13 Torpshammar
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Donald Eriksson
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frankochhelene@telia.com
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070-334 65 39		
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073-040 27 18
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0301-212 23
0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
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Siberian Husky:
Tävlingsekr.:
Utställningsekr.:

Michelle Ohlsson
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830 05 Järpen
Lennart Andersson
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Jan-Olof Högström
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854 60 Sundsvall
Anita Mortensson
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Linda Almquist
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585 99 Linköping

nighttrail@nighttrail.com
0647-104 60
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013- 583 73

0171-579 69
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2luba@telia.com
jo@framak.se
060-156177
070-561 47 83
mortenssonanita@hotmail.se
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Mycket material
Det har kommit in jättemånga roliga, lärorika
och intressanta artiklar till detta nummer. Det
glädjer mig så mycket att vi har så många medlemmar som är så duktiga på att skriva och dela
med sig av sina kunskaper. Fortsätt med det. Det
är oerhört uppskattat av oss alla. Jag får mycket
respons på just artiklarna.
Lennart Andersson bjuder denna gång på sitt
”Missar man minns”. Tack för den Lennart ;-)
Jag utmanar nu någon annan att våga berätta,
för nog är det väl så att vi ALLA har något att
”minnas”.
Katarinas berättelse på sidan 6 visar vilka oerhört starka barn, flickor och unga kvinnor vi har
i vår förening. Jag är så stolt över att tillhöra ett
så fint gäng och är mycket förväntansfull inför
Katarinas fortsatta äventyr.
Vi har dessutom fått nya illustratörer i klubben
:-) Tack för era teckningar Alicia Hellström och
Anna Johansson. Alicia har skickat in flera roliga
seriestrippar så det blir mer i kommande nummer.
Ha kul med era hundar och
GLÖM INTE KAMERAN
Mia och resten av redaktionskommittéen:
Louis, Matti och Helene

Omslagsfoto:
Förare Madelein Abrahamsson, hundar: Igor och
Frej, tagen i Furudal under samojeds vintersamling 2015. [Foto: Camilla Nyström]

Turer runt Nybygget hos Ljusvattutjärns Kennel. Ledarparet: Ljusvattutjärns Nordiska Nanna & Vox Celesta’s Hasta La Vista.
[Foto: Ulf Sahlman]
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LEDAR
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Magnus Ersson/Boden, Therese Lundström/Älvsbyn, Robin Sjödin/Kiruna, Petra
Forslund/Kalix-Nyborg, Cornelia Steinbauer/Harads

Vilken tävlingssäsong det har varit

Till alla er som deltagit och tävlat för SPHK på alla tävlingar i Sverige och Europa
Jättestort grattis för era prestationer Ni är värda all respekt för er insats. Samma
gäller naturligtvis för alla meriteringstillfällen som har varit. Tänk vilket arbete som
läggs ned på träning av både hundar och hundförare Imponerande tycker jag. Resultaten visar också på att det arbete som läggs ned är framgångsrikt. Enda smolken i
bägaren för mig är att det är så få B-hundar som deltar på de större tävlingarna.
Men om inte det finns arrangörer som ställer upp med spår och funktionärer så blir
det heller inga tävlingar/meriteringstillfällen. Ni alla som hjälper till i den organisationen ska veta att ni är guld värda De arrangörer som jag pratat med säger att det
är svårt att få ihop tillräckligt med funktionärer och det kan ju vara en fråga att diskutera på möten framöver i organisationen. För dig som är alldeles ny i gamet så är
det ett utmärkt sätt att komma i kontakt med hundmänniskor. Det var så jag började.
Jag var med på tävlingar, knöt kontakter ställde frågor och lärde mig mycket och det
gör jag fortfarande.
Nu väntar en tid med utställningar. Närmast till för mig är väl Gävle Dalas utställning
i Bollnäs där SPHK även håller sitt årsmöte

Nedre Norra
Alexandra Laul/Blattnicksele, Ulrika Söderholm/Njurunda, Frida Brändström/
Nordmaling
GävleDala
Frank Gfrörer/Borlänge, Kjell Nerhagen/Svärdsjö
Mälardalen
Elisabet Lilja/Tyresö, Hamide Fohrai/Västerås, Jonas Richter/Bagarmossen, Nadia
Abdellah/Örebro, Hans Andersson/Märsta, Daniel Andersson/Rimbo, Alexandra
Lindberg/Rimbo, Karin Abramsson/Nynäshamn
Västra
Peter Jakobsen/Åmål, Marjan Krikke/Hagfors, Henrik Heij/Mariestad
Södra
Liselott Billixin/Gullringen, Jessika Andersson/Braås, Jonas Sykfont/Malmö, Linda
Ahlin/Motala
Utland
Sarah Jane Cochran/Storbritannien

Alldeles oavsett vad du sysslar med så kom ihåg att skriva till Polarhunden. Den där
dagsturen du gjorde efter vandringsleden som går i din närhet eller fjällturen. Vi vill
ha en levande tidning med många artiklar vare sig det är berättelser eller debattinlägg.
Alf Hallén
Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här:
Ring SKK,08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre 10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli
medlem i SPHK och vilken ras du har. SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver
och det blir färre fel. SKK skickar dig ett inbetalningskort och du blir medlem så
snart du har betalt.
Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.
Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer
SKK, men det går också bra att kontakta mig.
Ha en skön och solig vår !!
önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
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Femundlöpet 2015
[Katarina Esseth Afséer] Onsdag kväll efter jag har kommit hem ifrån
skolan så blir det bråttom med att fixa resten av packningen och hundmaten. Nina Johannesson kommer runt 18.00 då vi slänger in packningen, 5 huskies och 3 malamuter, 2 av malamuterna är mammas och den
3 fick hoppa in i mitt spann ist för en huskytik som hade några dagar
innan skadat sin tå. Jag sover över hos Nina och min handler Hansa för
att tidigt åka till Röros.
När jag vaknar på morgonen så luftar
jag hundarna får mig något i magen sen
åker vi mot Röros! Jag sover i bilen och
ibland vaknar för att svara på sms ifrån
den andra svensken som skulle köra jr.
Sara heter hon, som var den andra svensken. Hon tog kontakt med mig någon
månad innan tävlingen jättetrevlig, rolig
och jätteduktig att köra hundarna, hon
låg som 3 i slutet!
När vi kommer fram till Röros så är
mamma inte långt bakom oss med bilen,
men jag och Hansa hinner gå in till en
affär och köpa frukostmat. Sen möter
vi mamma på campingen. Hon får sina
2 hundar och vi ger hundarna mat, och
efter hundarnas mat så var de våran tur
att få något i magen. Jag, Hansa, mamma, Jessica (mammas handler) och Bene
(mammas handler) tar en kaffe kopp
gemensamt och småpratar lite. Mamma
åker iväg på sitt möte kl. 12.00, jag och
Hansa tog det lugnt i husvagnen någon
timme, sen så börjar jag och Hansa
knöka in mammas och mina hundar in
i Hansas bil. Åker ner till besiktningen
som gick prima! Klockan är nu 16.00 och
jag och Hansa åker till mötet för jr. Intressant att lyssna på vad de har att säga,
och Thomas Wärner berättar att det är
inte farligt med dåligt väder och hur han
brukar hantera det. Själv så visste jag att
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det skulle vara dåligt väder och det var
inget som jag gruvade mig till, kanske
för att jag aldrig har kört så mycket på
fjället och aldrig i storm heller så jag visste väl inte vad jag hade framför mig. På
kvällen så åker vi till idrottsparken då det
är massa tält som sitter tillsammans. Det
är väldigt mysigt. De ropar upp Jr namn
och vi får gå upp på en liten scen. Efter
det så åker vi till campingen och äter en
jättegod middag som Bene har gjort! Vi
sitter och pratar, och jag och mamma diskuterar om vad jag borde ha i depåsäcken, sen kryper vi till sängs.
Fredag morgon så äter vi frukost, åker
till vår parkeringsplats och Hansa börjar
byta belag lite snabbt, medan jag matar
hundarna. Jag och hundarna är fortfarande lugna! Jag lägger i släden och gör
en slädcheck. Mamma och jag går upp
för gatan för att se vad som väntar. Jag
vill gå upp till svängen, för om de är
något jag gruvar mig till så var det svängen. Jag har ju sett alla bilder då alla i
princip slickar marken när de svänger...
Jag skulle väl vara den som ramlar om
någon.
Jag och mamma går ner till Nina Skramstad och önskar henne lycka till. 600 startar snart så vi går och tittar på de första
startande, ser riktigt roligt ut, och alla

glada förare! Tiden bara försvinner och
vi får gå ner för att börja socka och sela
hundarna. Nu börjar jag bli lite stressad,
måste ju se till att alla gör rätt när de
hjälper mig, haha.
Solen skiner och det bränner på ryggen.
Såg det kanske inte riktigt som positivt,
iaf inte när jag hade malamuten Akiak
med mig. Nu står jag där på starten,
nu är det inte jag som tittar bilder och
videoklipp ifrån starten, nu är det faktiskt
jag som står där! Shit!
Tittar på klockan och ser hur den närmar
sig 13.07.
De som håller i släden släpper taget, jag
börjar åka upp för gatan, hör hur alla hejar på en! Börjar bromsa inför mardrömssvängen, oj, var redan förbi den nu, lätt
som en plätt!
Märker hur hundarna tycker att det är
jobbigt med solen då de försöker dyka
ner i snön och andra börjar köra förbi
mig. Efter ett tag så börjar de komma in
i sin rytm. De går riktigt bra nu! De kanske inte går 17 km/h men de går med ett
flyt iaf! Det är riktigt fint nu. Skönt att
inte vara i röven på någon nu eller någon
annan är bakom mig. Men sen kommer
det någon, ibland ser jag han och ibland
inte, men tillslut så kommer han ikapp.
Med ett stort leende så frågar han om
vi har åkt halva vägen, jag tittar på gps
och ser att vi bara hade åkt 22 km då.
Han försvinner fort då han sparkar och
sparkar, han hade väl bråttom.
Kommer på Femundälven då jag bemöts
av en klump människor, en liten tjej räcker ut handen och där får jag tag i en liten
chokladkaka! Pappa ringer och berättar
att han ser mig på gps och frågar hur det
går. När det är ungefär 20 km kvar så
flyttar jag upp malamuten Akiak i led till-

sammans med Popcorn, det går faktiskt
snäppet snabbare?!
När jag har kört 3 mil på älven så är jag
på vägen där det går snabbt, men sen
kommer vi på det vanliga spåret och det
är tungt där! Det är lösa spår och sockergropar och går långsammare. Jag ser
lyktorna och ser att det är nära. Kommer
in och börjar fixa, hundarna blev kollade
och alla mår bra! Jag går in i husvagnen
och äter, och får sova lite. Upp igen och
socka och sånt. Åker ut igen och vet att
det är uppför som väntar... Tänker på
hur sakta det gick sist där, men det gick
faktiskt bra! Behöver inte alls putta så att
magen’’ vrider’’ sig som sist. Ser en lampa
framför mig, blir glad att jag faktiskt tar
in på någon, haha. Kommer förbi, och
det var väl perfekt för henne för då börja
de värsta backarna komma. Det är så
fantastiskt fint på fjället, kallt, stjärnklart
och blåser lagom hårt! Jag åker ifrån
henne sen. Kommer nerifrån fjället och
ser ingenting.
Det snöar och blåser lite, mörkt och jag
börjar bli rätt så trött, jag är på stort
skidspår så var inte rädd för att råka vika
av ifrån det, men mest rädd för att missa
någon skylt. Det var på håret att jag såg
skyltarna, kommer in på Tolga, har min
Polarhunden 2/2015
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rutin med matningen och det. Går in i
husvagnen tar mig en macka och somnar
några timmar. När jag vaknar så snöar
det massa, men det är ljust nu, skönt!
När jag går ut och fixar med hundarna
så ser att det är 2 stycken som bryter där.
Jag och den tjejen som jag körde förbi
blir sist ut ifrån Tolga. En man kom fram
och sa att det är bäst att jag och tjejen
åker tillsammans och det kommer vara
en skoter framför och bakom oss ganska
tätt inpå. När vi åker ut så är det en dryg
uppförsbacke som vi får börja putta i.
När vi kommer upp ifrån backen så
börjar det blåsa lite, men man såg fortfarande tydligt, men sista skotern tappa
bort sig hela tiden så första skotern fick
åka och leta efter han jämt. Jaja då fick
ju jag och tjejen lära känna varandra
lite. När vi börjar åka upp mot fjället så
börjar det blåsa lite mer, men man ser
fortfarande stickorna så det var väl inget, men den första skotern stannar och
frågar ifall vi vill bryta för det kommer
vara värre längre upp på fjället. Jag blev
nästan chockad, inte en chans att jag tänker bryta för att det blåser lite! Jag och
tjejen säger såklart att vi vill fortsätta!
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När vi fortsätter så bara tänker jag på att
det får inte bli värre för då kommer de
be oss att bryta! INTE EN CHANS!!! Vi
kommer högre upp och det blir vitt, bara
vitt. Ser skoterföraren och han kommer
och säger att vi måste bryta, jag frågar
ifall vi kan vänta, han säger okej, han
går till den andra skoterföraren. Jag och
tjejen börjar pilla lite för att stanna. Jag
tänker att vi ska vänta några timmar tills
det börjar lätta. Men skoterföraren kommer och säger att vi MÅSTE bryta, jag
frågar om vi verkligen måste?! Han säger
att skotrarna kommer bli snöfyllda och
kommer inte starta sen. Jag blir arg. För
de borde anpassa sig efter ett hundspann
inte en skoter! De var inga hundfolk
heller märkte vi för de hade så bråttom
ner. Vi försökte vända spannen som har
börjat kurra ihop sig, inte så lätt ibland.
När vi väl får hundarna att gå, så ser vi
skotern precis, vi följer efter så gott de
går. Men han tittar bak och då gör jag
också det, och då var tjejen och sista
skoterföraren borta.. suck.. Han ber mig
att stanna för han måste se vart de tog
vägen, och då ibland kunde man inte se
ledarhundarna, på ett 6-spann!
Fick gräva ut snö i örat på mig själv. Ibland blåste det så hårt att man knappt
kunde andas med näsan eller munnen,
och jag hade inte munnen framme då
heller. Han hittar dom efter 10 min typ.
Jag försöker resa på hundarna men det
är knappt, de börjar psyka ur nu. Jag får
dra dom nu och leda dom. Hundarna
går i en klump bakom mig, lite rädd att
hanarna skulle hitta på något nu när de
gick så tätt in till varandra, men de hade
inga tankar på det alls. När jag äntligen
får hundarna att gå framåt så är första
skotern och tjejen borta, jag litar på mina
ledarhundar går efter, men jag kan inte

förlita mig helt på dom, så jag stannar
och frågar den sista skotern ifall han vet
om det är rätt, han vet inte. När jag stannar så lägger hundarna sig, jag kommer
på att jag får prova ta Popcorn i singel
led, går till släden och försöker dra upp
ett koppel i botten på släden. Det går
bättre nu, och första skotern hittar oss,
Popcorn fattade nu att han skulle följa
efter skotern. Jag är inte rädd, mest lite
stressad för skoterförarna hade så bråttom. Man fick ju trassel på hundarna
ibland också så det var inte bara att köra
fram en bit utan att titta bakåt för skoterförarna.
Nu börjar det gå nerför, och man kan tänka klart nu. Tänker mest på att jag blev
uppmanad att bryta, så arg! När de andra
får komma till mål och inte vi. Ringer
min handler och säger att han måste
hämta mig vid en väg. Och då börjar det
bli riktigt dåligt nere ifrån fjället nu!
När vi kommer ner och ska vänta på
våra handlers så täcks hundarna nästan
direkt av massa snö. Min ena hund som
har hängöron har inte längre det, de fylls
med massa snö så de står rätt upp. Tjejens pappa kommer nästan direkt och
jag får sitta i deras bil och vänta tills min
handler kommer, jättesnällt! Efter ett tag
så kommer han och hundarna är glada
för att hoppa in i bilen. På väg tillbaks till
Röros så är det lite äckligt att åka bil, man
ser inget! Hansa berättar att jättemånga
sitter fast på fjället. När jag kommer till
Röros för att mata hundarna så hoppar
de nästan inte ut. Fast den som var gladast och vifta på svansen var malamuten
Akiak, vilken stolle haha! Snabbt kl. 8
på kvällen så är det möte för jr handler.
Sara den andra svensken, hade kommit
nerifrån fjället efter 3 tim så hon berättade lite snabbt då hur det hade varit. På
mötet säger löpsledarna också att polisen

och räddningstjänsten är ute och letar efter ungdomarna som sitter fast på fjället.
Jag lägger mig senare på kvällen, och
ganska tidigt väcker Hansa mig för att
berätta att de har brutit hela tävlingen.
Jag somnar om tänker inte så mycket på
det, är alldeles för trött. Senare så vaknar
jag, och mamma har kommit tillbaka då
hon bara hade hunnit till Tufsing och de
har hållit kvar alla 400 körare där. Efter
att vissa hade kommit ner efter suttit 12
timmar i bivacksäck så var det stormöte,
och efter det så var det ett möte för bara
jr. När vi är färdiga med mötena så tar vi
det lugnt på campingen och sedan börjar
dra oss hemåt.
Jag är nöjd ändå, för jag fick mycket ut
av det! Det var spännande uppe på fjället. Får bara hoppas på att jag kommer
igenom nästa år! För vädret är skyldiga
oss en ny chans nu!
Tack för alla som sponsrade eller stöttade mig på något sätt!

I mitt spann så var det tikar: Lakris 9
år, Snövit 6 år, och Soti 3 år.
Hanar: Popcorn 9 år, Ruff 6 år och
malamuten Akiak 6 år.
Det var lite lurt och ta Akiak för jag
visste inte om han skulle gå för mig,
hade inte kört han en meter innan
tävlingen eftersom han fick hoppa in
så snabbt! Han är pappas ledarhund
så han har tränats minst lika mycket
som mina huskies. Akiak gick jättebra och hängde på som bara den!
Han travade upp till 14-15 km/h så
är jätteimponerad av han!

Polarhunden 2/2015
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http://www.vastra.sphk.se

www.sphk.se/sodra
sphksodra@passagen.se

Ordförande

Mats Jonsson, fat-boy@live.se
Törresröd 179, 463 92 Lilla Edet
0709-665 165

Ordförande

Torbjörn Antonsson,
0768-81 33 35
torbjorn.antonsson@gmail.com

Vice ordförande

Vice ordf.

Med fjället i sikte. Nornäs bjöd på hårda spår & solsken i
mitten av mars. [Foto: Ida Vähäsalo]

Tina Järkvist, tinajarkvist@outlook.com
Brännås sjöväg 12, 443 39 Lerum
073-384 70 79

Robert Persson
0707-61 81 65
robert.persson@xatsus.se

Målgång PM. [Foto: Emmy]

Sekreterare

David Erman, 0709-37 15 91
david@erman.nu
Mari Lilja, 0705-53 68 65
kennelunayok@gmail.com
Susanne Nilsson
0707-24 46 37
susanne@xatsus.se

Suppleant

Tämjantorpets Nijak i Ritsem. [Foto: Boel Malmström]

Nu semester innan polarhundmästerskapet då åkte
jag till Lomsjöhed och Koppången för träning för
vi ska köra vårat första md6. Så fram på fredagskväll i Orsa och hämta start nr 12. Då fick jag se
md6-banan med den stigningen. Då tänkte jag bara
jag överlever så kommer vi i mål, och de gjorde
vi. Natten till söndagen kom det lite snö så när det
var dags för mej att starta då säger domaren till mej
att inga har varit ute och kört banan men det gjorde
Nisse Uppström för oss andra, så jag är stolt över
mina hundar att ha klarat av vårt fösta md6. Säger
bara till er som jobbade att göra polarhundmästerskapet TACK. Jag kommer tillbaka 2016.
Vy i Grövelsjöfjällen, Fräna av Trolldom och Nerriviks Jokk.
[Foto: Helene Ochterlony]
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Dan Palmblad, dan@palmblad.st
031-69 32 78, 076-141 46 76

Västras vinter race gick den 24-25/1-15 i Nornäs som blev en succe. I år hade vi vädret på våran
sida med mycket snö och bra banor och bra skyltat. För det tackar SPHK Västra vildmarkens draghundklubb för vi komma och ha våran tävling. Sen
vill jag tacka alla som kom till racet och alla som
ställde upp så den gick att genomföra.

Ledamot

Malin Granqvist
0762-12 00 91
info@villiviimas.se

Sekreterare

Mina sista rader

Kassör

Kassör

Anna Palmblad, anna@palmblad.st
031-69 32 78, 070-795 26 88

Ledamot

Gustaf Hammarkrantz
gustaf.hammarkrantz@netatonce.net

Ledamot

Daniel Järkvist

Suppleant

Mikael Lann (adjungerad)
mikael_lann@hotmail.com

Suppleant

Jose Perez, rasta_man82@hotmail.com
070-939 74 43

Kontaktansvarig / Nya Medlemmar

Marita Åhl, 0504-105 44, 0730-41 86 11
Jose Perez, 0570-220 82, 0709-39 74 43

Webmaster

Magnus Svernfors

Valberedningen

Mathias Hemberg (sammankallande)
Anki Heinonen (ledamot)
Marie Saul (ledamot)

Utställningsansvarig

Tina Järkvist, (se Vice ordf.)

Utställningskommittén

Vi ses 2016 Mats    

Marie Bergmark, 070 -893 63 43

Polarhunden 2/2015
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I dagsläget är vi full gång med planering av vårutställningen i Ånnaboda och har du
ännu inte anmält dig så har du en sista chans denna vecka. Se annons.

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

Tre killar på träningstur i västra Härjedalen Togo och Volki
med husse i skidspåren mellan Tänndalen och Hamra.
[Foto: Margareta Hillborg-Ljung]

Vice ordf.

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Jag vill börja med att tacka för förtroendet
för ännu ett verksamhetsår
Årsmötet hölls i brukshundklubbens klubbstuga
på Järvafältet i samband med en dragträff. Några
nya ansikten dök upp och det är ju alltid roligt men
dock var det lite dålig uppslutning. Jag vill tacka av
Monica och Evert Larsson som gjort en stor insats
för klubben och därmed hälsa några nya styrelsemedlemmar välkomna:
Helene Werner, ledamot och kassör i rasklubben för
samojed sedan några år tillbaka och vi är tacksamma att Helene även här vill axla rollen som kassör.
Helene har också stor kompetens inom utställningarnas värld.

Jeanette Engström, deltagare av Mälardalens utställningskommité sedan tidigare och
vi hoppas att både Jeanette och Helene kan bidra med sina erfarenheter och kompetenser inom detta område.
Eliza Tiirikainen, har ett stort intresse för hunden som biologisk varelse och har gått
ett antal kurser och utbildningar inom området.
Jo- Anne Norén har gått från suppleant till ledamot och har också tagit på sig rollen
som sekreterare. Eliza och Jo- Anne kommer att utgöra basen för den nybildade aktivitetskommittén, de har radat upp ett flertal aktiviteter de vill hinna med under året
med mycket varierande innehåll. När du läser detta har förmodligen redan den första
träffen i aktivitetskommiténs regi avverkats.
Lars Jämtsved har klivit in i dragkommitén tillsammans med Anders Ryttinger. Ett frö
är sått för en eventuell vintertävling men många frågetecken kring detta återstår och
planeringen för det uppskattade Midnattsracet har påbörjats.
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Som ni märker har vi många olika idéer och typer av arrangemang som vi hoppas
kunna förverkliga och jag har stor tilltro att vi ska lyckas tack vare bredden av kompetens inom styrelsen som vi fått ihop. Detta kräver dock en väl fungerande planering
och att alla jobbar inom sina intresse/ansvarsområden. Det kräver också att du som
medlem drar ditt strå till stacken och bidrar med något, kanske som funktionär på
något av våra arrangemang. Du ska inte vara rädd för att kontakta någon av oss i
styrelsen och man behöver inte vara proffs för att kunna hjälpa till.
Hälsingar Petra

Mälardalen inbjuder till officiell utställning
på Kristi himmelfärdsdag, den 14 maj
Plats: Ånnaboda
Samojed och alaskan malamute döms av Jan Stääv.
Grönlandshund och siberian husky döms av Tina Permo.
Anmälan: Skriftlig anmälan görs på SKKs anmälningsblankett (länk finns från
sphk.se eller direkt på skk.se), sändes per post eller e-mail till:
Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping.
snotrollens@gmail.com, tel: 013-58373
Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, annars får du
kontrollera att anmälan kommit fram.
Vid övriga upplysningar kan du även kontakta Jeanette Engström: 073-5338160
Anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 mån:
Valpklass 6-9 mån.
Junior, unghund, bruks, öppen, championklass:
Veteranklass 8-10 år:
Veteranklass över 10 år:
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass:

150kr
150kr
320kr
280kr
GRATIS
150kr

Sista anmälnings- och betaldag är torsdag 2015-04-23
Betalning till BG: 171-5788, SPHK Mälardalen
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. torsdag 2014-04-30 mot extra avgift på
100kr per hund. Alla anmälningar är bindande.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKKs regelverk.
För info om boende: annaboda.com
Varmt välkomna!

Polarhunden 2/2015

13

mang trots att kung Bore även i år ville utsätta oss ordentligt för naturens krafter och
stora mängder med snö. Det blåste och kom så mycket snö att spåren drev igen hela
tiden och skotrarna hann helt inte med. Att vi söndag morgon på två helt olika ställen
lyckades köra fast två skotrar, varav målpersonalen och en tävlande satt på den ena
och femton minuter innan start inte ha något spår och vara mer underbemannade än
någonsin, ja det är väl sådant som ger oanade krafter. Det är ju ändå Polarhundar så
lite polarväder ska hundarna klara!
www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Kassör

Ulf Jönson, 070-529 44 10
ulf.jonson@draghundsport.se

Sekreterare

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

Ledamot

Kim Cerny, 070-204 88 24
Kim@varghvites.com

Ledamot

Michael Berglöf, 070-727 37 71
qola@msn.com

Suppleant

Krister Mattsson, 072-725 94 01
Krister.Mattsson@smurfitkappa.se

Suppleant

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

Ungdomsansvariga

Monica Berglöf, 073- 612 47 29
monica_101@hotmail.com
Lena Lindberg, 070-662 61 42
lena.lindberg55@gmail.com

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

Snö, snö och lite mera snö…
2015 har verkligen varit en mycket fin och snörik
vinter! I alla fall om man bor på rätt ställe i landet… Gävle/Dala-området verkar återigen vara snösäkrare än Jämtland och t.o.m. fjällen! Själv har jag
varit på släde sedan början på december och när det
här skrivs i mitten på mars så har vi nog förhoppningsvis en månad med snöträning kvar. På Koppången ligger snön meterdjup och skaren håller hela
dagarna. Precis som förra året så handlar mars/april
helt enkelt om ren NJUTNING av hundkörning
och naturen. Passa på att boka in semester nästa
vårvinter. Det är nu när säsongen är ”över” som
den är som allra bäst. Ljusa nätter, kalla morgnar
och finväder!

Polarhunden 2/2015

/Malin Sundin. Ordförande SPHK Gävle Dala

Det är turerna fritt på skaren som jag ser fram emot
hela hösten. Att köra ett storspann utan spår att
följa, bara ledarhundarnas intelligens, spårfinnarförmåga och lydnad att lita på. Det är en härlig frihetskänsla! Fler borde prova frikörning! Om inte
annat på skidor och en hund i lina. Det stärker banden mellan dig och din hund.
I månadsskiftet jan/feb arrangerade klubben Polarhundsmästerskap för andra året i rad. Grönklitt var
även i år platsen och det blev ett lyckat arrange-
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Tack Nisse Uppström med sitt spann för hjälpen med spårningen av MD-banan på
söndagen. Hundkrafter visade sig vara mycket mer pålitliga än skoterkrafter… Det
blev ett antal fastkörningar av skotrarna p.g.a. all snö som föll. Prognosen för söndagen lovade 12m/s och 2 dm snö så vi var ytterst tacksamma att prognosen inte slog in
fullt ut! Ett stort tack ska vi självklart också rikta till Gösta Karlberg som inte bara
hann med att tävla, utan även tillbringade många timmar och mil på skotern för att
spåra alla banor med sina egenhändigt designade spårsladd. Det krävs en del folk
för att rodda ihop en sådan här tävling så ska det blir fler gånger måste det vara fler
funktionärer som kan hjälpa till. Även veckorna innan med framförallt spårning.

Ett STORT GRATTIS till vår ordförande som på
WSA-VM i Österrike kammade hem GULDET
i 6-spann medeldistans med hundarna Tarzan,
Sandy, N-Tiger, Roald, Grynet & Leo.
Polarhunden 2/2015
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Hej allihopa!

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

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

Vice Ordf. / Kassör / Ledamot

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

Sekreterare / Ledamot

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

Ledamot

Annica Andersson

Ledamot

Emma Månsson

1:e Suppleant

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

2:e Suppleant

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

Revisor

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

Revisor

Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

1:e Revisorsuppleant

Björn Ramström, 070 - 318 47 20

2:e Revisorsuppleant

Kristen Snyder, 070 - 231 28 45
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Kvikkjokksfjällen i mars. [Foto: Boel Malmström]

Nedre Norra fick i år ställa in sitt KM tråkigt men
så är det ibland. Många tävlingar på kort period
och sjuka hundar är några av orsakerna som kommit fram.
Vårat årsmöte hölls i Norråker trots inställt KM.
Vi valde styrelse. Omval på de flesta poster utom på
en suppleantplats. Marie Israelsson valde att kliva
av och Zandra Ålander Klövsjö valdes in och hon
hälsas välkommen till styrelsen. Zandra presenterar
sig själv längre ner. Marie kommer glädjande nog
att fortsätta som Webmaster.

Jag har precis fått den glada nyheten att jag har blivit invald att sitta med i SPHK
Nedre Norra som suppleant. Mitt namn är Zandra Ålander och jag bor mitt ute
i skogen i en liten by som heter Röjan som ligger i södra Jämtland! Här bor jag
tillsammans med min sambo Göran och våra 5 sibbar, 2 karelare och snart en
liten gråhundstös ! Jag är uppvuxen med bruksschäfrar och drivande taxar och
har haft en pappa som är hundförare och hundinstruktör så hundar har alltid
haft en stor betydelse i mitt liv men det var inte förrän för 5-6 år sedan som jag
började få upp ögonen för siberian husky. Jag har alltid varit en aktiv person som
älskar allt som har med naturen, fjäll och skog att göra. Jag fjällvandrar och åker
väldigt mycket skidor och då jag ville ha en hund som kunde följa med mig överallt och på allt och mitt val blev en siberian husky. För snart 4 år sedan så kom
Raija in i mitt liv och nu är dom 5 och nånting säger mig att det inte kommer att
sluta med bara 5 för nu är jag fast förälskad i denna ras !
Jag hoppas att jag att jag kan tillföra något bra till styrelsen och jag hoppas att
jag får möta många fler därute som älskar och brinner för den här rasen !
Sköt om er / Zandra

Jimmie Ekholm med ”Night Trail Knocks Me Off My Feet”- Nilak och ”Night Trail Witch Of All Nightmares”- Sitka under Barmarks SM i Mora. [Foto: Ronja Ekholm]

Det antogs en verksamhetsplan som innehåller utställningen i Sollefteå. Vandringar i fjällen samt i
något av våra vackra naturreservat som finns i omgivningen. Vi planerar även för en barmarksträning
framöver hösten. Hör gärna av er om ni har tips på
platser som kan vara aktuella. Om det finns behov
av grönt kort-utbildning så anordnar vi sådana. Det
är bara att höra av sig till någon ur styrelsen. Vi ska
ha ett KM så småningom.
Vi diskuterade hur vi får verksamhet i hela distriktet. Som det är nu så händer det inte så mycket i den
norra delen, vilket inte är bra. Om det finns någon/
några som vill dra igång någonting så hör av er.
Alf Hallén

Polarhunden 2/2015
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aktivitet eller annat så kontakta oss så flaggar vi för det på hemsidan och på vår sida
på Facebook så kan de som vill och kan, komma på er träff.
Jag måste även hälsa att vi har planer inför kommande säsong att beställa via Trimtex
en tävlingsdress/träningsdress samt överdragskläder med SPHK Övre norras logga
till alla skidåkare och hundförare som vill svettas i klubbkläder. Håll utkik på hemidan och på Facebook, intresseanmälan görs sen till mig Sofia. Kläderna ska vara klara
och beställda till höstens säsong. De kommer att bli slitstarka, funktionella kläder.
www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

Ulla Persson,
0960-300 95, 073-098 32 76
ulla_persson55@hotmail.com

Ledamot / Utställningswansvarig / Webmaster

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

Ledamot

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

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

Suppleant

Johanna Kaati, 070-3169363
johanna@snocrib.se

Glada hälsningar från Sofia Brännström SPHK Övre norra.
Omkring Kobåset, Hemavan påsk 2014.
[Foto: Donald Eriksson]

Hundarna passar på att vila i solen, iallafall de vuxna. I led Neimans Bullen & Working Husky Selma.
[Foto: Ida Vähäsalo]

Samerna har 8 årstider, och i skrivande stund enligt
de årstiderna har vi nu vårvintern, (mars, april) min
favoritårstid, som säkert är det även för många andra
som följer den här tidningen.
Tyvärr har ju den här våren varit i många delar av
landet några grader varmare än vanligt vilket gjort
att även här uppe hos oss har snön börjat tina bort.
Men vi hoppas att vi får njuta av snön ett tag till i
och med att vi ändå har minusgrader på nätterna.
Men när nu denna tidning kommer i brevlådan så
är det dags att börja tänka på sommarplanerna och
på vilka aktiviteter man ska delta på, både med
hundar och familj.
Måste ju då flagga för vår uppskattade sommarutställning som i år är flyttad till juli månad i samband
med den internationella SKK-utställningen som infinner sig 4-5 juli. Passa på att försöka jaga både
Cert och CACIB under en och samma helg. Kanske Piteå kan bli en semestertripp för hela familjen
med även en tur till Piteå havsbad och Storforsen.
Vi kan ju hoppas på en lika fin sommar som den
förra, fast något svalare för oss och för våra hundar
skull, man blir ju helt snurrig av för mycket värme.

Suppleant

Elina Wanhatalo
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Till alla medlemmar önskar vi en härlig sommar
och vi hoppas att vi ser er på kommande aktiviteter,
vill man träffas och hitta på något med andra likasinnade så behöver man inte heller vänta på att vi i
styrelsen ska arrangera, har ni en ide angående en
Polarhunden 2/2015
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Välkommen till Svenska Polarhundklubbens
officiella utställning
Piteå Polar Dog 2015
Söndag 5 juli
Officiell hundutställning för polarhundar av raserna
alaskan malamute, grönlandshund, samojed, siberian husky .
Domare: Karsten Grönås
Plats: Piteå (exakt plats återkommer vi med, men att det är närheten av SNKK’s
nationella utställning 4-5 juli) http://www.snkk.se/utstallningar.htm
Klasser & anmälningsavgift:
Valpklass 1 (4-6 mån)
Valpklass 2 (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghunds klass (15-24 mån)
Öppen klass (15 mån -)
Bruks klass (15 mån -)
Championklass (15 mån -)
Veteranklass (8 år -)
Fr.o.m 3:e anmälan i fullbetalande klass

Anmälningsavgiften betalas in på Pg. 561887-1
Märk betalningen med ditt namn & hundens Reg.nr.
Sista anmälningsdatum och betalningsdag är den 7 juni 2015.
Information: Eva Nätteldal
Mail: eva.natteldal@gmail.com
mobil/sms: 070-6325396
Alla anmälningar är bindande! Anmälningar där inte betalning inkommit senast
3 bankdagar efter 7 juni, blir ogiltiga!
För mer information om Piteå och boende: www.pitea.se
Välkomna önskar SPHK övre norra

180 kr
180 kr
320 kr
320 kr
320 kr
320 kr
320 kr
180 kr
160kr

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

Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på SKK hemsida:
www.skk.se (gå in under Utställning och lite längre ner på sidan hittar ni blanketten Tävlingsanmälan i PDF-format.) Fyll i blanketten och spara ner den på
din dator och skicka anmälan till ovrenorra@gmail.com eller skriv ut den och
skickar den till: Eva Nätteldal Holmvägen 3, 943 35 Öjebyn.

OBS!

• Kom ihåg att skriva mailadressen då PM samt bekräftelse, kommer att
skickas ut via mail!
• För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med
anmälan.
• Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på anmälan.
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.
För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem
i SPHK. Detta gäller alltså inte valpklasserna som är inofficiella.
För utlandsregistrerade hundar inskickas också kopia på registreringsbeviset
samt medlemskap i erkänd utländsk kennelklubb eller specialklubb.
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Skyddssystem eller Skvaller
[Malin Sundin] ”41 hundar och dess ägare försvunna”, ”23 hundar
levde i misär”, ”Vanvårdade hundar omhändertagna”, ”Friska valpar/
hundar avlivade av kennelinnehavare” o.s.v.
Vi har alla sett rubrikerna och vi har nog
alla tänkt onda tankar om de inblandade. Djurplågare, otäck, hemsk människa,
namnge idioten! Ilskna sensationsrubriker i tidningarna, delningar på Facebook,
nya grupper skapas på fb som ex ”Stoppa
djurplågeriet hos XX turistföretag”eller
”var är de 40 hundarna?” Vem vet något, vem har hört något, vem kan komma med det senaste skvallret? För visst
har vi nog något skvaller på alla omkring
oss, visst har vi? Hundvärlden är liten
och ”alla känner alla”. Det är ju dessutom ganska kul att skvallra och få en
tillhörighet till en grupp, eller hur? Precis
samma mekanismer som vi ser i skolan
och på arbetsplatser.
När djur far illa så väcks en mentalitet i
sociala medier som är oerhört farlig och
kontraproduktiv. Det florerar så oerhört
mycket rykten på nätet, folk hängs ut,
bilder misstolkas eller manipuleras. När
drevet går, så går det fort och det är inte
alltid som det sunda förnuftet hänger
med. När det pratas om att misshandla
eller tom döda människor så är det dags
att ta sig en funderare på vad som håller
på att ske. Näthat är ju populärt nuförtiden och många, väldigt många hundmänniskor idkar just detta. Näthat alltså.
Ni kanske inte tänker på det själva men
alla som bidrar till dessa drev är en del av
näthatsrörelsen.
Det finns alltid ett eller flera människoöden bakom en rubrik. Ett ”djurskydds-
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fall” kanske beror på skilsmässa, ekonomiska bekymmer eller utbrändhet.
Ytterst sällan för att personen är ond.
I mitt yrke finns många som balanserar
på en tunn linje. Utbrändheten är ständigt närvarande. Men det är kärleken
till djuren som gör att man överlever.
Jag har många kollegor som trots att
det finns ett hyfsat väl utbyggt skyddssystem har tagit livet av sig. Det har inte
varit några djurskyddsproblem på de
gårdarna kanske ska tilläggas, snarare
tvärtom. Men många kollegor har gått
in i väggen. Fullständigt. Då går det fort.
På några timmar eller dagar kan det se
ut som ett ”långvarigt djurplågeri”. Den
största skillnaden mellan lantbruket och
hundvärlden är att vi lantbrukare har ett
skyddssystem från våra medlemsorganisationer, men framförallt en förståelse för
varandra. Alla har nämligen själva stått
där, på gränsen. När allt jävlas, när det
kommer 100 mm regn på en dag, när utgödslingen kraschar, när en vattenläcka
dränker halva lagårn eller när djuren
drabbas av någon sjukdom osv. Saker
händer och har man då någon att ringa
utan att bli dömd eller bedömd så räddas
både djur och människor. Att kunna ge
hjälp och ta emot hjälp är viktigt.

lega för att få hjälp när det är på väg att
haverera, ja då har hundvärlden verkligen problem! När angiveri, skitsnack
och näthat är allenarådande istället för
en hjälpande hand. Det jag vill med det
här inlägget är att Ni alla ska ta Er en
funderare på hur Ni beter Er. Både på nätet och i verkligheten. Kanske har du en
kompis eller kollega som behöver hjälp?
Som kanske behöver en hjälpande hand
i sommar? Bygga hundkojor, renovera
lite eller kanske bara städa upp på tomten? Eller få hjälp med avlastning. Kanske omplacering eller avlivning så att de
hundar som blir kvar får det de förtjänar
istället för att alla ska ha det dåligt för att
ägaren inte hinner med eller orkar.
Jag hade önskat att hundvärlden hade
haft samma skyddssystem som vi lantbrukare har. Att våra medlemsorganisationer vill hjälpa istället för att stjälpa.

Men hur ska det kunna bli så när inte ens
vänner, bekanta, kollegor eller förtroendevalda verkar visa någon som helst förståelse för att det kan gå åt helvete hos
vem som helst och istället bidrar till näthatet och dreven i sociala medier.
Jag har personligen aldrig haft problem
och har god relation till mina hundkollegor och till myndigheterna. Men jag
har länge observerat att så inte är fallet
hos många andra. Så tänk efter. Den där
skandalrubriken kanske inte var så sann
ändå? Finns det fler versioner? Fler sanningar? Rubriken kanske dessutom hade
kunnat gå att förhindra om personen
hade vågat fråga om hjälp. Eller om Du
hade frågat?
Till sist; gå inte i näthatets många fällor.

,

Grönlandshundar - Off Work
Illustration av Anna Johansson

I hundvärlden finns inte den förståelsen
alls. Alla låtsas att de är perfekta och något skyddssystem finns överhuvudtaget
inte. När en kennelinnehavare inte ens
kan ringa en kompis eller uppfödarkolPolarhunden 2/2015
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Missar man minns

Text: Lennart Andersson, Bålsta

Nanok
Under året 2014 har jag och Nanok börjat träna och tävla i Rallylydnad. En rolig
sport som är lite annorlunda än den vanliga tävlingslydnaden.
I Brunflo fick vi godkänt med 73 poäng och i Kalix på två tävlingar fick vi godkänt
med 84 samt 87 poäng. Och då fick han även Titeln RLD N
Vi har även hunnit starta i agility Klass 1. Både hoppklass och agilityklass.
Ingen pinne har det blivit för oss men som bäst har vi placerat oss på en 11:e plats
med felfria lopp.
Han är 9 år nu men vi hoppas detta året ska bli lika roligt och tävlingsinriktad som
förra året.
Marika Landfors

Kenth fångade in vår hund och kunde konstatera att
BGB-hakarna satt fast i selen, plus några små rester av
det linor som fäste i skakeln. Ridå och skämskudde! Jag
visste att draglinorna var slitna och hade sagt mig redan
efter föregående säsongs sista tur, att de där linorna skall
jag byta inför nästa säsong. Men med det blev det ungefär lika mycket som med nyårslöften, dvs. ingenting.
När de första paniktankarna om att detta blev ju en
kort tur och det är bara att åka hem hade lagt sig lyckades vi med hjälp av några bitar repsnöre och ”svenskremmar” reparera draget och det visade sig till vår stora
glädje sedan hålla hela turen. Vad skulle man göra utan
”svenskremmar”?

Alicia Hellström

Nanok och Nalle, min 6-åriga dotter
Lovisa kör sin egen släde med Nanok
och jag åker skidor med Nalle. På väg
hem efter en fisketur.

Någonstans i mitten av 80-talet skulle jag, Ulla och
våra vänner Kenth och Monica göra en tur i Jämtlandsfjällen, med start i Vålådalen och till detta bör läggas
att vi kör nordiskt. Första etappen gick upp mot Stensdalsstugorna. Alla som har åkt sträcken vet att man
efter ca 1 km kommer till en kort, men ack så tvär uppförsbacke som man bäst tog om man hade bra fart på
spannet i början av backen (skoterleden och därmed
den led som de flesta av oss idag kör är omdragen sedan
dess). Fick man stopp i backen kunde det bli ett elände
att komma upp, speciellt så här i början av turen när
slädarna var som tyngst. Kenth och Monica låg före oss
i spåret. Vi avvaktade därför en bit från backen så att
vi skulle kunna ta den med bra fart. När vi såg att de
var uppe på backkrönet gav vi kommandot ”framåt”.
Döm om vår förvåning när vi såg att vår ledarhund for
i väg med en väldig fart medan våra två andra hundar
och släden stod kvar!

Vad blir då sensmoralen av detta? Jo naturligtvis att utrustning måste underhållas och att det är bättre att byta
ut saker lite för tidigt än för sent. Dessutom kan man
konstatera att det är lätt att skratta åt eländet så här i
efterhand, men att det var lätt att hålla sig för skratt när
olyckan inträffade.

,
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där majoriteten var skrivkunnig
och förväntade sig och krävde att
det fanns en postservice, som de
ju alltid haft. Lösningen var slädhundstransport, vilket ju gjorde
det möjligt att frakta post på
vintern.

Slädhundspost
[Louis Liljedahl] Det kom ett brev på posten, ett lite ovanligt ett. Det var
från Kanada och hade slädhundar tryckt på framsidan. Det visade sig
vara från en hundvän, som bilagt en broschyr om ett slädhundsevenemang av det ovanligare slaget
Det handlade om det årliga ”Gold Rush
Trail Sled Dog Mail Run” är ett evenemang som körs i British Columbia, Kanada. Min bekant som skickat brevet,
har själv har kört detta lopp varje år sedan det startade för över 30 år sedan. Det
är ju ganska trevligt, och ovanligt också
för den delen, att idag få ett brev som
transporterats av ett hundspann.
Loppet går över tre dagar i olika städer
där man varje dag kör en liten runda på
cirka 3 mil. Med sig på släden har man
posten med bl.a. brev med för löpet särskilt tryckta kuvert, som ni ser på den
ena bilden här intill. Posten avlämnas
slutligen på den lilla staden Barkersvilles
postkontor för vidare befordran.
Som brukligt är ”over there” så arrangerar man en massa trevliga kringevene-
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mang för allmänheten vid respektive stad
som loppen körs. Och tänk, ett hundlopp
som började som en tävling, men som
numera utan det stressiga tävlingsmomentet bara är ett återupplivande av en
bit lokalhistoria som man själv är delaktig i. Sympatiskt må jag säga!
Vi har ju ingen sådan posttradition i Sverige, men faktum är att det var så den
började där borta i väst, då guldrushen
startade i slutet av 1800-talet. Före denna tid behövdes knappast någon postgång, då de allra flesta som levde där
varken kunde läsa eller skriva. Utan det
var först när lyckosökarna kom, som det
behövdes någon som kunde hantera den
skrivna korrespondensen mot civilisationen. Posten blev deras livlina med sina
nära och kära, med sina affärspartners
o.s.v. De tillhörde den första generation

Det finns en hel del skrivet om
dessa fantastiska postutkörare
(mail carriers), som utgör en
alldeles speciell del av nordlandets historia med alla de
umbäranden och inte sällan
livsfarliga uppdrag som de
valt som levebröd. Eller som
gamla veteraner sa ”Att
köra i 50-gradig kyla är
O.K. så länge det är O.K.
Om det finns ett bra spår,
om där är bra platser att
stanna på och om inget
går fel.”
Det sista hundspannet
med post i Nordamerika kördes av Chester
Noongwook
mellan
Savoonga och Gambell
på St. Lawrence Island i januari 1963.
Den turen innebar slutet på en epok där
hundspannet gjort en hjältemodig och
mycket uppskattad samhällstjänst.
Nu skall jag sätta mig och besvara
slädhundsposten, som dock inte kommer att gå med hundsläde, såvida vi
inte blir helt insnöade här i byn. I ett
sådant nödläge skulle man ju förvisso
kunna sela på hundarna och ta turen
de tre milen in till posten.

Jag kan
v
lilla trev armt rekommen
dera den
liga och
in
med må
nga fina formativa boken
bil
Delivery
– the do der ”On Time
g team
riers” av
ma
W
versity o illiam S. Schneid il carf Alaska
e
2012.
press, Fa r, Uniirbanks,
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Förebyggande arbete och konsekvens
[Malin Sundin] Som en fortsättning till mitt inlägg om näthat vill jag
även belysa några andra viktiga frågor.

I många uppmärksammade djurskyddsfall var det någon som visste. Någon som
anande eller visste men ändå inte gjorde
något. Något egentligt skyddsnät finns
som sagt inte i hundvärlden men det
närmsta man kan komma är väl SKK´s
kennelkonsulenter. Jag hoppas att det
finns några bra sådana. Tyvärr inte alla.
Det finns fortfarande de som inte har
förståelse för oss med professionella anläggningar och företag med hundar. Men
de eller polarhundklubben är bättre än
ingenting.
Jag lovar att det är bättre för alla inblandade, inte minst hundarna om det är någon från ”vår organisation” som kommer dit först. Blir länsstyrelsen inblandad
så handlar det inte om några överseende
kommentar, djurbegränsning eller för
den delen ingen åtgärd alls. Det kan bli
tal om föreläggande, omhändertagande,
åtalsanmälan och till sist djurförbud. En
hundägare som lever för sina djur och sitt
intresse kan alltså bli förbjuden att hålla
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djur överhuvudtaget. Ett djurförbud är
på livstid. Ytterst få får det upphävt. Det
kan vara bra att veta om det. Får Ni anmärkningar av LST, - åtgärda dem! Be
om hjälp om det så krävs. Ett omhändertagande kostar dessutom flera hundra
tusen kronor för hundägaren så det kan
samtidigt innebära ekonomisk katastrof
och personlig konkurs.
Det är inte bra för vår bransch med skandalrubriker. Draghundsfolk tenderar ju
dessutom att ha många hundar, vilket
i sensationsjournalistiken blir en ännu
bättre nyhet. Vi kämpar redan idag för att
betraktas som en riktig idrott och för den
delen en sund hobby. Att det inte är konstigt att ha många hundar eller att träna
och tävla med hund. För varje negativ
artikel i tidningen så förlorar draghundsvärlden i anseende. Det vinner ingen
på. Framförallt inte våra hundar. Det
finns länder där det är förbjudet att träna
draghundar!

Så kan man upptäcka begynnande djurskyddsproblem i tid så kan många liv
räddas. Både människo- och hundliv. Jag
är en stor förespråkare av djurbegränsning. Att en djurägare med problem
inte nödvändigtvis ska förhindras att
hålla djur överhuvudtaget. En lösning
med kastrering, avelsförbud och djurbegränsning är mycket bättre. För de allra
flesta problem börjar med att det blir för
mycket jobb, för mycket hundar, för liten
självinsikt om att hundarna inte får det
som de behöver. Hundägare som älskar
sina hundar till döds. Som inte klarar av
att avliva en sjuk eller skadad hund. Eller
som behåller hundar med lynnesfel som
kan förstöra en hel flock och rätt vad
det är får ingen hund lämna hundgården
för att det är för stor risk för slagsmål.
Hundägare som samlar på sig fler och fler
hundar. Som får tjuvparning efter tjuvparning och tillsist inte klarar av att sälja
någon hund eller valp alls. För att det ser

för illa ut hemma. Kan inte ta emot besök… Dessa kennlar finns! Djurbegränsning är en åtgärd som borde användas
oftare. För vissa klarar inte av mer än en
hund, vissa klarar 10 utan större problem
och för andra är 40st rena barnleken. Att
sätta en siffra som ska gälla alla går inte.
Men det finns en risk att myndigheten
kommer dra alla över samma kam och
göra just det. Det kan bli förödande för
oss med draghundar!
Om ingen ser dessa personer och kennlar
där det snabbt är på väg utför och ingen
hjälper så blir det snart en rubrik i tidningen. Det näthatarna inte förstår är att
det drabbar hela draghundsbranschen.
Jag fick ta emot en mängd frågor förra
året från kunder p.g.a. skriverier i tidningen om ett stort antal samojedhundar
som omhändertagits. Det var på sätt och
vis bra att de frågade mig, för då kunde
de få svar som inte innehöll hat eller anklagelser. Det finns förmodligen en förklaring för att det blev som det blev där
och det hade förmodligen kunnat förhindras tidigare. För någon visste…

,

Risken finns att myndigheterna sätter begränsningar på allas hundhållning. Att
det blir än mer regler som reglerar hundhållningen i Sverige och då draghundar
eller professionella anläggningar i synnerhet. Exempelvis kan nämnas stake out,
transportburar, tävlingar eller för den delen säker draghundsträning. Redan idag
ser vi ju regler som är direkt felaktiga och
missgynnar bra djurhållning, bara för att
någon misskött sig och reglerna skärpts
eller att uppsåtet feltolkats. En sådan re-

Alicia Hellström

Först och främst. Hade rubriken kunna
förhindras? Inte döljas eller sopas under
mattan, utan förhindrats? Var det någon
som visste att djurhållningen inte var optimal, var det någon som visste att personerna var på gränsen, var det någon som
visste att ett antal tjuvparningar skett och
att hundantalet på kort tid eskalerat till
en ohållbar nivå? Var det någon som visste att hundar var instängda? Att de inte
fick mat?

gel är då såklart barmarksträning med
(motor)fordon. Eller de helt vansinniga
reglerna om burförvaring och transportboxar. Med mått som leder till en ökad
skaderisk och stress för hundarna.
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Lite tankar runt avel
[Maria Gustafsson på Indian Tribe Huskys] Det här är tänkt som en liten berättelse till de som funderar på att ta en kull på sin tik. Visserligen
handlar det här om en australian shephard men ändå är det samma tänk
som ligger bakom. Så här blev det för oss.
För ca. 11 år sedan funderade jag på att
köpa en aktiv innehund som jag även
kunde använda i avel. Efter mycket funderingar på vilken ras och besök på olika
kennlar (bl.a. en italiensk vinthunds-kennel) föll vi för en australien shepherd. Det
skulle vara en hund för oss J. Varför det
blev just denna är en lång historia i sej.
Varför det ej blev en andra ras att avla på
kan jag dela upp i dessa grupper
A Att försöka fostra besökare (ej valpen)
B Valla eller inte valla – vad är den till
för?
Svar på A: Huuuur söt är inte en aussievalp? Det tycker ju varenda en som kom
hit. Nu har vi extremt mycket folk runt
ikring oss eftersom vi har turistföretag.
Ofta ofta fick man säga till att de inte fick
kasta pinnar eller annat för att han skulle
jaga, ofta säga till att han ej får hoppa
(och även förtydliga att när ett barn eller
äldre eller kanske skadad gäst kommer är
det inte så lyckat att en rätt så stor hund
hoppar som han gjorde) ofta fick jag säga
till när folk gick förbi och såg honom och
dom skrek ååååå så söt valp och ropa på
honom… neeeeeej fick man skrika ni får
inte locka till er honom eftersom för mej
är tomtgränsen viktig att han ska lära sej.
Visst så förstår folk när man förklarat
men detta förklarande stod mej upp i halsen ibland och stackars valp som faktiskt
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förstod rätt så snabbt blev väldigt frustrerad när han fick ena stunden och andra
inte. Upplevde nog mej själv ibland att
jag inte informerade alla gånger utan det
blev mer en predikan.
Svar på B: Tiden gick och vi ögonlyste och röntgade och allt var ok. Anmälde oss ett antal gånger till mentaltest men kom aldrig med. Var på ett
par utställningar med hyffsat resultat.
Jag tittade runt på olika aussiesidor och
kunde konstatera att det här fanns två
läger. De aktiva och de lugnare aussis.
På flera kennlars gästböcker och bloggar
fanns det ifrågasättande kommentarer
om dennes val av avelshane o.s.v. (har
inte kollat nu på länge så vet ej hur det
är i dagsläget). Men så kom ju frågeställningen till mej själv. Jag visste att Ezco
kunde vara rätt vass och otroligt snabb
i skallen…men de gånger han fått testa
och valla har han blivit det där lilla vassare i sättet som jag inte alls tyckte om.
Ska jag verkligen använda honom till att
valla som det var tänkt??? Ja frågetecknen hopade sej och mer tveksam blev jag
när tiden gick. För att korta ner berättelsen så rannsakade jag mej själv och
Ezcos arbetsuppgifter stannade med att
hjälpa till på gården (vilket inte är så meriterande J).
Han är en ypperlig lekfarbror, han stoppar för hårdhänta lekar, är polis när det

behövs, har ett antal gånger utan kommandon vallat in hästarna när de smitit.
Dessemellan är han en otroligt lugn och
ofantligt trevlig aussie. Det är så vi vill ha
honom. Kanske var det också liiiite tidsbrist för oss när det gäller att förkovra sej
i detta tex vallakurser, åka på fler utställningar, meriteringar mm. Dock tror jag
att man tagit sej den tiden om allt annat
fallit på plats.
Jag kunde inte med gott samvete börja
avla på denna ras då jag innerst inne
tyckte att den skulle få valla som den var
avlad fram för att göra. Skulle jag kunna
stå och svara på dessa kommentarer om
jag fick sånna inlägg på min sida. Nej det
skulle jag inte. När det gäller huskys JA
men inte aussis.
TROR också att många faktiskt tar en
kull för att få in en slant till kassan. Inte
många skulle erkänna det dock. Därför
är målet bara en kull…inga fler. Man vill
bara ha en kull på sin härliga hund.
Otaliga telefonsamtal har vi fått under
årens lopp där man erbjudit oss hela eller
nästan hela kullar eftersom de ej har råd
eller plats att behålla alla och de har inte
fått dom sålda.
Nä när det gäller huskys och även andra
polara raser vet jag ingen som går på
plus. Själva skattar och momsar vi för
alla valpar och utemellan åker man på en
storsmäll vad det gäller veterinärkostnader så inte går man på plus.
Dessutom är det stoor skillnad känslomässigt på dina hundar och mina hundar. Det går inte att jämföra. När folk
ringer hit och ber om tips när de har
problem vid valpning så kan jag ju rätt

så mycket…när man själv står där med
problem och alltid är det kväll/natt och
naturligtvis helg då är det inte alls så lätt.
Känslorna rusar runt i <3 och ångesten
är fruktansvärd – va faaan har jag gjort?
Tur vi har duktiga veterinärer de är guld
värda. Veterinärer som både är duktiga
på hundar och kan lugna ängsliga mattar.
Priset på valpar har också diskuterats
bland uppfödare. En del tycker att priset ska sänkas för att sänker man priset
så avlas det mindre och överskottet blir
mindre. Hur man snor sej har man ändan
bak heter det…jag tror det kan bli tvärt
om. Blir hundar billigare så kommer fler
att skaffa huskys just för att de är så billiga och tom fler än en…tills de inser att
detta inte är en ras för dom och ger bort
dom i sin tur ännu billigare eller gratis.
Jag tror det blir slit å släng hur man än
gör.
Det viktigaste som kennel är att hitta
RÄTT HEM och inte sälja till första
bästa. Det är på det sättet vi kan stoppa
att vissa individer säljs på tok för fort
och ibland flera gånger på kort tid. Tittar man på blocket kan man se ibland att
flera ur samma kull blir till salu kort efter
de blivit såld som valp…inte roligt alls.
Jag själv tillhör den skalan som tycker
man ska ta betalt. Gör jag ett bra jobb
vill jag gärna ha betalt. I dagsläget har
jag sett hundar på blocket för 15000 eller
billgast någon tusing…samtidigt som jag
sett oregistrerade (dock renrasiga sägs
det) för 9 och faktiskt 10000. Det säger
ju lite om aveln idag. Varför är det så?
Hur väljer man sin valp…genom flaschiga bilder och fina hemsidor eller väljer
man efter linjer, mentalitet eller kapacitet???
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Dock säljer inte jag en valp/hund förrän
jag känner att det är absolut rätt. De får
stanna tills rätt hem dyker upp. Tyvärr
kan man väl konstatera att MÅNGA
hundar säljs på blocket och rätt så omgående…och t.o.m. en gång till.
Med denna berättelse vill jag inte alls
avskräcka någon att börja avla. Men jag
TROR att man ska tänka efter en extra
gång av många orsaker. Tänka genom
det ordentligt. Har man plats för alla
valpar om de inte skulle bli sålda vid 8
v? Har jag pengar om det skulle hända
något och framför allt om det händer något då i värsta fall är jag utan min tik?
Kan jag stå för denna kull – vad tillför
den och kan jag använda det som säljargument? Har jag intressenter redan? En
kurs tror jag också kan vara super eller
att man skaffar sej en mentor. Det finns
massor med draghundsfolk i hela Sverige
och jag vet inte en som inte tycker om att
prata drag. Hör er för runt i ert område
och försök hitta någon ni lätt kan prata
med. Häng ut på träningsturer och fråga
om avel, hur de ser på saken och hur de
avlar, varför, hur de hittar köpare osv
osv. Vi kan alla lära oss av varandra.

Det är nog svårt att få till något bra här
på facebook, vad man än frågar, säger eller skriver är det alltid folk som tolkar det
på sitt sätt så det blir fel och pannkaka av
allting. Alltför sällan kommer det något
gott ur detta. Många predikar och försöker lära ut sina ofantligt stora kunskaper fast de faktiskt inga har. Det handlar
nog mer om att synas och höras tror jag.
Mitt råd till de som är nybörjare och funderar på avel – skaffa en mentor!!! Prata
hund, träning och avel och ha kuuuuul!
Det kan vara världens undergång när
något går snett (så känns det just då) eller något alldelens speciellt och helt underbart. Vi har fött upp hundar ett antal
år men ingen valpning är den andra lik.
Vi vet toksäkert vad vi vill med vår huskyavel men när det gäller en ny ras – nä
då krävs det lite mer tänk, grubblande,
planerande och framför allt kunskap om
rasen.
Vår Ezco är nu 9 år och världens bästa
hund. Jag kan mycket väl tänka mej en
till som kan ta över efter honom men
avla – nej.

,

Lappland Dream Huskys i vårvintersol [Foto: Patricia Müller]
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Mackenzie husky – kungen bland slädhundar
Av Louis Liljedahl

”Där fanns annan slags hund som hette ’Porcupine River’ eller
’Mackenzie’ Husky. Dessa … var de bästa frakthundar jag någonsin
sett, väldigt mycket bättre än eskimåhunden och mycket större och
starkare.”
Arthur Treadwell Walden, “A Dog Puncher on the Yukon.”

Kärt barn har många namn, och mackenzie husky är inget undantag. Kanske är hunden mest känd som ”Mackenzie River Husky”. När man läser historiska böcker som
handlar om Nordlandet, den kungliga kanadensiska ridande polisen och pälsjägare,
dyker i princip alltid denna sägenomspunna hund upp. Det finns en uppfödare idag
som påstår att hennes hundar är ”äkta”, medan andra anser att rasen inte längre finns
kvar som typ. Problemet med mackenzie husky är att den, i likhet med alla andra
hundar i norra Nordamerika, genom tiderna uppblandats med allehanda raser eller
typer. Den ursprungliga mackenziehunden var själv en blandning och kunde därför
ha ett ganska varierande utseende beroende på vilka genetiska ingredienser som ingick i den individuella hunden. Den var således ingen ras i ordets rätta bemärkelse
men räknas ändå som en egen, speciell typ av slädhund.
Förutsättningarna
För att förstå hur mackenzie husky har
uppstått, måste vi se på de geografiska,
kulturella såväl som historiska omständigheter, som utgjorde en förutsättning
för dess bildande. Mackenziefloden får
sitt vatten från ett enormt område i Nordvästterritorierna i Kanada. Den flyter ut
från Stora Slavsjön och förenas med flera
stora bifloder, såsom Liard- respektive
Peelfloden, innan den över det enorma
Mackenziedeltat mynnar ut i Norra ishavet. Slavfloden, som mynnar i Stora
Slavsjön, är också en direkt länk mellan
denna sjö och Athabascasjön, som i sin
tur får sitt vatten från Athabascafloden.
Hela detta område kallas för Mackenziebäckenet (bild 1).
Hunden ifråga förekom inte bara längs
själva Mackenziefloden utan fanns i hela
det ovan beskrivna området. Därför
är namnet ”Mackenzie River Husky”

egentligen inte korrekt, utan istället bör
hunden heta mackenzie husky.
Mackenziedeltat har historiskt sett varit
en riktig smältdegel för människor i regionen. Strax väster om mynningen ligger
Herschel Island, som var ett berömt mål
för valfångarna, som hade sin storhetstid
i slutet av 1800-talet (bild 2). Valfångstfartygens besättningar brukade tillbringa
vintern på ön för att på våren få en tidig start på fångstsäsongen. Herschel Island fungerade också som utgångspunk
för upptäcksresanden, som tog båt från
Amerikas västkust, förbi Alaska och försökte nå ön innan havet frös till. Pälshandelsbolagen hade också ett av sina viktiga
centra där. Även den romersk-katolska
kyrkan och den kungliga kanadensiska
ridande polisen etablerade sig på denna
för Nordlandet så strategiska punkt.
Med alla dessa influenser utgjorde människorna på ön en ganska brokig samPolarhunden 2/2015
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ling. Folk från Alaska hade sin handelsväg förbi här på väg till Mackenziedeltat,
och efterhand slog sig många alaskabor
ner på ön för gott, av vilka många var Inuiter (bild 3). Sedan urminnes tider hade
dessa idkat handel och haft familjeband
med Inuiter från västra regionen av centrala Arktis. Det kom även Inuitfolk från
östligare trakter för att delta i handeln på
Herschel Island och vid Mackenziedeltat.

Bild 1. Mackenzie-bäckenet i Kanada som dräneras av Mackenziefloden, Peelfloden, Liardfloden,
Athabaskafloden och Peacefloden.

Söder om Mackenziedeltat låg själva floden och här möttes inuitkulturen och de
indianfolk som fanns i trakterna, såsom
exempelvis Dene-, Kutchin-, Hare- och
Slavindianer, som alla tillhör athabaskaspråkgruppen (bild 4, 5). När sedan
handelsposter upprättades i regionen av
européerna under första hälften av1800talet, kom även de att påverka de inhemska kulturerna. I slutet av 1800-talet kom
guldrushen med sina influenser.
Ingredienserna

Bild 3. Inupiatfamilj från Nome, Alaska ca.
1900.

Med allt detta i minnet kan vi kika på
hunden, som denna artikel handlar om.
Man kan påstå att mackenzie husky är
slutresultatet av alla dessa olika kulturinfluenser. De infödda folken längs Mackenziefloden hade egna hundar, en mindre
hundtyp för jakt och en något större som
lastdjur och Inuiterna norröver använde
sina hundar både till jakt och som lastoch dragdjur.

Bild 2. Herschel Island, 1895. Vadderade halsselar av läder och toboggansläde.
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Från väster kom hundar från Alaska, dels
mer eller mindre ”rena” inuithundar (s.k.
eskimåhundar i dagligt tal, bild 6), och
efter guldrushen ”alaskahundar”, som
utgjorde en salig blandning av raser och
typer (Bild 7, 8). Man kan på gamla foton
från området studera kringutrustningen
för slädhundskörning och därigenom få
en uppfattning om varifrån de olika influenserna härstammade (Bild 9). Så till

Bild 4. Athabaskaindian från Mackenziefloden
med sina hundar. Lägg märke till variationen i
hundarnas utseende.

exempel kan man se den för området traditionella trätoboggan (fransk-kanadensisk uppfinning från östra Kanada), nomesläden från Alaska (s.k. basket-sled)
samt den typiska inuitsläden, komatiken,
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från centrala Arktis och Grönland, stå
bredvid varandra på en flodstrand.

Bild 5. Athabascaindianer. Carl Sesui med fru
och hundar från Övre Kuskokwimfloden, 1919.
Med sin hängläpp och hängöron uppvisar den
vita hunden typiska mastiffdrag. Även den
andre hunden har hängöron, ett tecken på
inblandning av europeiska hundar.

När hundarna kom från Alaska, anlände
de komplett med utrustning och körteknik, allt som tidigare var okänt i Nordvästterritorierna. Från Alaska kom det lättviktsslädar av trä ihopsurrade av senor,
selar av bomullstyg varav en typ hade
en träpinne som höll ut selen längst bak,
och hundar som var uppkopplade parvis kring en centrallina. De hundar som
kom från östra delen av Arktis uppvisade
typiskt östliga Inuit-influenser, såsom
den tunga komatik-släden och selar tillverkade av sälskinn, där hundarna var
fastkopplade i individuella linor och gick
sida vid sida i solfjärdersform. Och från
söder kom påverkan från skogsfolken,
de vita handelsmännen samt pälsjägarna
som medförde trätoboggan och vadderade läderselar med hundar som anspändes
i tandemstil (Bild 10, 11, 12).
Hundtypen formas

Bild 6. Typiskt exemplar av kanadensisk
eskimåhund (CID Canadian Inuit Dog, CED
Canadian Eskimo Dog).

Bild 7 Inuiter från västra Arktis, Kanada, 1925.
Här ser vi en salig blandning av hundraser!
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Alla dessa olika influenser från alla håll
började nu blandas. Halsselen anpassades till den s.k. Siwas-selen. Några influenser försvann helt, såsom anspänningen
i solfjädersform från norr och med den
även sälskinnsselen. På sjöis var solfjädersanspänningen bäst, men här i områdena nedanför trädgränsen visade sig
tandemanspänning med halssele vara
idealiska. Den så typiska nomesläden
från Alaska visade sig opraktisk här i de
här snörika trakterna och användes ej.
Från Mackenzieflodens delta spred sig
sedan dessa influenser över hela Mackenzie-bäckenet.
Walden, som nämns i inledningen, var en
Alaskaveteran som jobbat med hundar
under guldrushens glada dagar i Alaska
och Kanada. Han beskriver mackenzie-

Bild 8. Hundspann från Alaska, ca. 1900. Mastiff- och jakthundar.

hunden som en stor hund som kunde
väga upp till 74 kg. Det kan ju tyckas
lite mycket. En mer rimlig beskrivning
ges av hundhistorikern Jeffrey Dinsdale: ”Mackenzie huskies beskrivs normalt som måttligt stora hundar upp till
36 kg för hanar och 23 kg för tikar. De
har en dubbel päls, ibland med långa
täckhår, öronen står normalt upp men
inte alltid, de har generellt en mask i
ansiktet, ’takoolik’-fläckar (färgfläckar)
ovanför ögonen men inte alltid. De har
en buskig svans men inte den hårt ringlade svansen som en eskimåhund. De är
hårdföra, starka, långbenta hundar. De
kan hålla en hastighet av 13-16 km/h på
ett bra, hårt spår, definitiv snabbare än
eskimåhunden. De är normalt mer fogliga än eskimåhunden, de kämpar inte
om ranghöghet på samma ihärdiga sätt
som är typiskt för eskimåhundar. Men
ändå måste de respekteras och barn bör
inte vara ensamma med dem.” (Dinsdale,
personlig kommunikation)
Antalet hundar som användes i ett spann
i Mackenzie-bäckenet brukade bestå av
4 till 8 stycken, med ett genomsnittligt
antal på 5 till 6 hundar. Att de inte var
fler beror på det enkla faktum att hundarna konkurrerade om exakt samma
mat som sina ägare. Det fanns inga möj-

Bild 9. A. Toboggan, en fransk-kanadensisk
uppfinning. B. Nome-släde, typisk för Alaskas
kustland. C. Komatik-släde, från centrala Arktis
och Grönland.

Bild 10. Hundar från Yukon, Kanada. Lägg
märke till läderselarna och de olika hundtyperna.
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tunga slädar i djup snö. Men på samma
gång finner man skillnader i hur hunden
såg ut, beroende ägarens detaljönskemål
om hur hunden skulle köras, med andra
ord om slädfärden skulle gå över sjöar
och längs floder i motsats till tät busk- eller skogsvegetation eller över berg i besvärlig bergsterräng eller i en blandning
av dessa alternativ.
Bild 11. Första hundspannsturen mellan Nome
och Seward, Alaska 1908. Lägg märke till
läderselarna och den för Alaskas kustland så
typiska Nome-släden. Observera också de olika
hundtyperna.

Bild 12. Post-teamet, Alaska. Hundarna bär
lädersele, och släden är typisk för Alaskas kustområden. Vilka raser som ingår i hundarna kan
man bara gissa sig till.

ligheter för en pälsjägare i de skogklädda
områdena i Mackenzie-bäckenet att hålla
ett stort antal hundar. Istället avlades en
stor hund med avseende på balans mellan
styrka och hastighet (Bild 13, 14).
Trots att byar kunde vara upp till hundratals mil ifrån varandra, utvecklades snarlika hundar över hela det aktuella området, eftersom de formades efter samma
behov, d.v.s. små spann som kunde dra
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Ed Nagle var en av cheferna för pälshandlarföretaget Hyslop & Nagle och var
verksam i området i slutet av 1800-talet.
Det här företaget var väletablerat kring
Stora Slavsjön och längs hela Mackenziefloden. I hans bok ges ett exempel på
en liten influens som bidrog till bildandet
av mackenziehunden. Han ville ha stora
djur på 60-70 kg men med indianhundarnas uthållighet och med tillräckligt långa
ben för att klara av jobbet i djup snö.
Han fick av en förbipasserande Klondikebo tag på en rysk varghund som hette
Bones. Denna hund parade han sedan
med några eskimåhundar från Mackenziedeltat. Inom några år var hans ”Mackenzie Valley Huskies” berömda över hela
Nordlandet.

Bild 13. Mackenziehundar, Chena Hot Springs, Alaska 1950-tal.

de samhällena. Man blev med andra ord
mer permanent boende. Här fanns det
lokal service i form av affär, skola, kyrka
och sjukstuga etc. I samhället kunde man
inte ha ett stort antal hundar, vilka ju
skulle bli en belastning om de vandrade
omkring i samhället. Därför avlivades

en mängd hundar som säkerhetsåtgärd.
Dödsstöten för slädhunden i norr blev
flygplanets och skoterns intåg som transportmedel. Till detta kan läggas de epidemier av valpsjuka som svepte fram och
tog med sig större delen av hundpopulationen i norr under en kortare tidsperiod.

Slutet på en epok
Under 1930- och 1940-talet var antalet
slädhundar troligen som högst. Detta var
en tid då familjer i Arktis och Subarktis
fortfarande levde i små familjegrupper,
och där hundspann var absolut nödvändiga för att kunna upprätthålla ordentliga fångstrunder. Därefter skedde en
dramatisk nedgång i antal hundar i hela
norra Kanada på 1950- och 1960-talet
och faktiskt också i övriga norra delar
av kontinenten. Marknadens efterfrågan
på pälsar gick ner och därmed minskade
också jakten på pälsdjur, och behovet av
stora hundspann försvann. Folk ändrade
livsstil helt då de slog sig ner i de växan-

Bild 14. Mackenziehundar, 1940-tal (?).
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”Kenai var den första MacKenzie River Husky som jag någonsin sett.
Jag hade sett malamuter, samojeder och eskimåhundar på utställning
och när de arbetade framför släden. Då, en oktoberdag i Rainy Pass
i Ptarmigan Valley, Alaska, mötte jag MacKenzie River-hundarna.
Tänk er en hund i vargstorlek, 45 kg eller däromkring, inget skall,
bara ett vargyl. Inte gråsprängd eller grå som en malamute eller varg,
utan en djup enhetlig röd som en golden retriever. Tänk på honom
som en riktig vargavkomma, men med alla eller de flesta vargbeteenden bortavlade, och istället med ett dominerande drag som kräver
människans kärlek och som ger tillbaka denna kärlek i stora mått.”
MacQuarrie (Gibson-Wilson, 1998)

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Trötta syskon. [Foto: Helene Ouchterlony]

Vice ordförande

Epilog

Referenser

Dock, ända fram till 1970-talet dominerades det berömda Yellowknife’s Canadian Championship Dog Derby av
spann av mackenzie-hundar. Under detta
årtionde översvämmandes hundtävlingarna av s.k. ”racing dogs” och över en
natt blev trätoboggan, som använts vid
pälsjakt, samlarobjekt och den vadderade läderselen ett minne blott. Efterhand
blev slädhundstävlingar mer och mer
populära i Nordvästterritorierna och det
importerades de mindre och snabbare
tävlingshundarna, alaskan huskies, eller,
som de också kallas, alaskans. Även om
mackenziehunden aldrig var en ”ras” i
ordets rätta bemärkelse, blev den till slut
så uppblandad, att den idag av experter
inte anses existera längre som den berömda mackenzie husky.

Dinsdale, Jeffrey, 2014. Personlig kommunikation.
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Rasklubbens stadgar säger i sin första paragraf följande:
”§ 1 Mål
SPHKs rasklubb för grönlandshund har som uppgift att inom SPHK’s målsättning:
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt samt exteriört
fullgoda hundar
- att verka för att rasens särprägel bevaras.
Allt i enlighet med rasstandard.”
Frågan blir då hur vi skall nå dessa mål? Självfallet
finns det inte en väg att gå utan det är en mängd
olika aktiviteter som måste till, några enklare,
några svårare, för att inte säga mycket svårare. Jag
skall börja med det jag tycker hör till det enklare:
1. För att se hur pass väl exteriören överensstämmer med rasstandarden har vi utställningar.
Det finns många åsikter om utställningarnas
värde, men vilket värde de har faller inte enbart
på domarna, utan också på oss själva. Visar
vi aldrig upp våra hundar och det gör vi inte i
någon större omfattning, så blir det ju svårt för
domarna att döma en ras som de sällan eller
aldrig möter. Vi måste också vara mycket aktiva när SPHK arrangerar domarkonferenser
och verkligen anstränga oss för att betona de
exteriöra faktorer som vi anser viktiga. Vi får

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Avelsrådet

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

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

Repr. SPHK valberedning. (2015)
Ulla Lindroth Andersson,
kaptenU@telia.com

Meriteringssekreterare
Lena Tano,
teamasasaq@hotmail.com

Valberedning

Kenth Hjelm, mikka@telia.com
Magnus Olofsson, magnus_olf@hotmail.com

Polarhunden 2/2015

41

heller aldrig glömma bort att våra renrasiga hundar definieras dels till exteriör,
dels till funktion. Vi måste således titta på båda delarna när vi diskuterar vår ras.
2. Hundarnas bruksmässiga funktion tycker jag hör intimt ihop med dess mentala
status. Den rent arbetsmässiga funktionen testar man enligt min uppfattning bäst
genom att genomföra längre (1 vecka och mer) fjällturer. Ingen annan verksamhet
kommer ursprungsanvändandet och därmed även rasen särprägel, så nära. Haken
i denna verksamhet är att man då sällan ställer hundens mentalitet på prov när det
gäller eventuell aggressivitet mot andra hundar. Jag anser att deltagande i meriteringar, tävlingar och andra aktiviteter där man kommer nära andra spann, gärna
möten, är det perfekta testet för hundarnas mentalitet. Våra norska vänner kör i
mycket större utsträckning än vi släde med lösa linor och de möts i spåren utan
några större betänkligheter. Detta är vi mycket sämre på och något vi borde arbeta
mer med.
Svårare blir det när vi kommer till hundarnas fysiska status, om vi bortser ifrån den
rent arbetsmässiga. Jag tänker då på sådana defekter som kanske inte påverkar hundens fysiska förmåga förrän den har uppnått en viss ålder. Höftsledsdysplasi är den
vanligaste faktorn som brukar diskuteras och där vet vi att arvbarheten är hög och
att hundar som har dessa problem aldrig kan arbeta hela sitt liv. Det är naturligtvis
tråkigt både för hundägaren och för hunden, men det allvarligaste är den smärta som
hunden utsätts för p.g.a. sin höftledsdysplasi. För att motverka detta problem måste
det för varje seriös uppfödare vara en självklarhet att enbart avla på HD-fria hundar
(A & B). För att lyckas med detta måste fler, många fler, grönlandshundar höftledsröntgas. Nu är det självfallet inte enbart höftledsfel som kan vara ärftliga. Det finns
fler problem som är ärftliga och som vi borde klarlägga, men en förutsättning för
detta är att vi verkligen vill veta hur det egentligen står till och att vi är ärliga mot
varandra och även nämner mindre goda sidor hos våra hundar när vi pratar om dem.
Ingen hund är 100 % rakt igenom!

UPPTAKTSTRÄFF – GRÖNLANDSHUND
Helgen 28-30/8 träffas vid till säsongsupptakt i Herrfallet Camping, Arboga.
Boendet bokas direkt hos Herrfallet Camping: http://www.herrfallet.se.

Program:
Fredag
Ankomst till Hamra
Lördag
Förmiddag
Utställning, se separat inbjudan
Eftermiddag
Medlemsmöte. Punkterna för detta möte är inte fastställt ännu, men vi, d.v.s.
styrelsen, har enats om att inte diskutera meriteringsregler. Skälet till detta är
att vi har diskuterat denna fråga väldigt mycket under de senaste åren och tycker att den har tagit oproportionerligt mycket tid i förhållande till andra viktiga
frågor om rasen.
Kväll
Samkväm
Söndag
Hemfärd
VÄLKOMNA!

Som jag tidigare skrev så anser jag att meriteringarna är en av de faktorer som kan
hjälpa oss i vårt arbete att nå klubbens mål. I detta sammanhang kan det därför vara
av intresse att konstatera att det i det nu liggande förslaget till nya meriteringsregler
(ute på remiss just nu) så får alaskan malamute och grönlandshund i stort sett identiska regler och kommer, om förslaget går igenom, att meritera i samma klass, både
i släde och nordiskt. Detta skulle bl.a. innebära att möjligheten att få meriterande
klasser vid de meriteringstillfällen som ges ökar avsevärt, vilket jag hälsar med tillfredsställelse.
Lennart Andersson
Ordf.
Ylajärvis BG Togo en blåsig
dag på Borkasjöns is, strax
väster om Kittelfjäll.
[Foto: Petter Hillborg]

42

Polarhunden 2/2015

Polarhunden 2/2015

43

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

[Foto: Camilla Nyström]

Anneli Jönsson, 073-083 22 16
Poststugan 233, 221 09 Lund
kennel@deejasome.se

Vice ordförande

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

Sekreterare

Sara Jonsson, 073- 054 75 01
Bräckan Solbacka, 661 96 Långserud
sarajonsson90@live.se

Kassör

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

Ledamöter

Pernilla Wickström-Osietzki
0418-753 65, 070-61 84 239
Ottarpsvägen 176, 261 92 Härslöv
kennel@bivvilis.se
Helene Larsson, 070-377 44 56
Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se
Michael Berglöf, 070-727 37 71
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd
qola@msn.com

Suppleant
Emma Månsson, 073-421 97 11
Splintvägen 6, 83172 Östersund
emma.mansson@gmail.com
Cecilia Gunnvall, 070-928 10 99
Enskiftesvägen 26, 291 73 Önnestad
cissy@swedsams.se

HEJ PÅ ER ALIHOP
Då var det dags för ett nytt nummer av Polarhunden. Vintern är i stort sett slut i stora delar av landet
och våren börjar ta vid. Själv ser jag i skrivandets
stund fram mot en planerad fjälltur över påsk där
tanken är att göra en tur tillsammans med mina
underbara samojeder i fjällområdena kring Kebnekaise.
Jag hoppas att ni alla har haft en toppenfin vintersäsong och många av er träffade jag ju också under
vår trevliga vintersamling som precis som vanligt
drog till sig ett stort antal samojedhundar och deras ägare. Detta tänkte jag inte orda så mycket mer
om just här utan hänvisar istället till det separata
reportaget från vinterveckan på annan plats här i
tidningen. Styrelsen jobbade hårt lång tid innan vinterveckan för att få till ett fint arrangemang och nu
i skrivandets stund är vi i färd med att göra klart
det sista av efterarbetet med registrering av resultat
med mera.
Som vissa av er redan märkt har vi för avsikt att försöka göra styrelsens arbete mer transparent mot er
medlemmar genom att ge ut nyhetsbrev lite då och
då, något vi kallar ”Styrelsen informerar” och återfinns på vår hemsida och i medlemsportalen på FB.
Ett av de större ärendena vi jobbar med just nu är
översynen av meriteringsreglerna. Ett arbete som
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fortgått sedan 1,5-2 år tillbaka och är nu i slutskedet av processen. Under vinterveckan i Furudal hade vi ett medlemsmöte angående detta arbete och där framkom
det bland annat att ni medlemmar gärna ville kunna meritera i 2-spann skrinda på
barmark vilket var en bra och intressant idé. Detta har vi tagit med oss i arbetet med
översynen av regelverket och kommer att lämna in förslag på att justera efter era önskemål. I övrigt framkom inga diskussioner om något annat kring det remissförslag
som nu ligger ute. Utan de flesta verkar över lag väldigt nöjda med det arbete som vi
alla gemensamt kommit fram till under resans gång. Arbetsgruppen har under tidens
gång vid flera tillfällen återkopplat till medlemmarna och förankrat arbetet genom en
demokratisk process vilket är en stor styrka i det slutresultat som blir då gemene man
över lag kan känna sig nöjda. Förutom den demokratiska viljan och önskan bland
oss medlemmar har vi också haft ett antal parametrar att ta hänsyn till under arbetets
gång som exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasstandarden
Rasens historiska och nutida användningsområde
SPHK stadgar
SKK grundregler, stadgar och övriga styrande dokument
Hundens välfärd
Meritens kynologiska värde, hur stor del av populationen bör uppnå en titel?
Skall alla hundar kunna bli champion, S(polar)CH, eller skall våra meriteringar utgöra ett verktyg som kan ge en fingervisning om vilka hundar som
har en högre förutsättning för och anlag för brukbarhet?
Vad vill medlemmarna över lag (majoritetens önskemål)?
Vilka önskemål kan vi ta hänsyn till i förhållande till ovan angivna utgångspunkter?
Olika träningsupplägg ger olika resultat
Den fysiologiska sammansättningen disponerar olika hos individerna hur
hunden svarar på, tar till sig träning
Glädjen att umgås med sin hund
Den pedagogiska biten, ägaren skall känna att det är roligt att träna med sin
hund.
Betydelsen av att tillgodose både nybörjaren och den mer erfarne föraren.
Detta har vi gjort genom att försöka återskapa PDP-titelns ursprungliga betydelse som ett delmål på vägen mot den högre meriten S(polar)CH, samt att
PDP-titel skall kännas uppnåelig även för den mer oerfarne föraren.

Det är roligt att vi haft vår ras även i år representerade under Polardistans. I år var
det fyra ekipage som startade ut med samojed i spannet. Som vinnare i klassen 16
mil pulka stod vår ras representerad med Håkan Nisula bakom på skidor, och ägare
till hundarna i teamet är Christina Nisula. På fjärde plats kom Andreas Knudsen
med sina två samojedtjejer. I ytterligare två team som av olika orsaker tvingades
bryta fanns vår ras representerad, Karin Olsson startade ut med två samojeder och
en grönlandshund och Benni Signer startade även han ut med ett rent samojedteam.
Karin tvingades bryta på grund av sin dåliga rygg och Beni på grund av bruten skida.
Polardistans är en tuff tävling på många sätt och vädrets makter har även det ett stort
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finger med i spelet av hur många som varje år lyckas ta sig runt hela banan där stora
delar av sträckan går över fjällterräng.
En av våra medlemmar Sara Cansund har inom en annan tävlingsgren gjort ett prestigefyllt år med samojed som sin ursprungliga tävlingspartner. I tävlingsgrenen juniorhandling där hon vann SM i december i Stockholm och fick åka och representera
Sverige i juniorhandling på Crufts i England. När jag pratade med Sara berättade hon
följande för mig om sin resa till England: ”Det var en fantastisk resa och upplevelse,
tävlingen och tävlingsområdet var helt otroligt stort! Att sedan bli topp 10 av 45
tävlande länder var ännu större. Tack vare att jag länge tävlat med rasen samojed har
jag fått en bred kunskap och ett bra och mjukt handlag som jag ofta vinner på. Vår
ras, samojed är fantastisk och vi bör ta vara på ALLT som en samojed kan och har
att lära oss.”
Det är alltid superskoj när det går bra för våra medlemmar och rasfränder. Ta nu
hand om er alla ordentligt så hörs vi å ses vi säkert framöver på något SPHK-arrangemang.
Med vänlig hälsning: Camilla Nyström, ordförande PHK Samojed
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Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.
TROLLS foder och dragutrustning finns både i butiken och
vår webshop:
http://draghundcenter.se/webshop/
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SAMOJEDERNAS VINTERSAMLING 2015

Text: Camilla Nyström, Linda Almqvist, Helen Werner, Hannie Vink.
Sammanställt av: Camilla Nyström
Fotograf: Camilla Nyström
För 15:e året i rad samlades uppåt ett par
hundra samojeder och deras ägare i Furudal vid Ore fritidsby. Varje år arrangerar
rasklubben årets största arrangemang för
samojedhundar och deras ägare. Samojedernas vintersamling har vuxit under
åren och blivit ett välkänt arrangemang
som inte bara lockar svenska besökare.
Många både riktigt långväga och mer
kortväga utländska besökare kommer
varje år. Nästan alla våra nordiska länder
brukar vara representerade, likväl som

ett stort antal länder nerifrån Europa
och vissa år har vi fått än mer långväga
besökare från exempelvis Ryssland och i
år hade vi besök ända från USA. Arrangemanget sträcker sig från torsdag till onsdag och är fyllt med en mängd trevliga
aktiviteter och tävlingar som passar rasen. Den stora rasspecialen varje år går av
stapeln under samojedernas vintervecka
där vi i år hade en spännande och duktig
domare från Nederländerna, nämligen
Hannie Vink, en domare som är mycket
Polarhunden 2/2015
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ce Zouroff ägare: Camilla Nyström. I
championklassen var det 3 stycken och
även där blev det ett ck och det tog Bielkersmils Fantastic Frej av Nallo ägare
Madeleiene Abrahamsson hand om. En
veteran hane deltog men han tilldelades
very good och därav blev det ingen bästa
veteran på hansidan.
Sedan var det dags för bästa hane där det
alltså var 1 junior, 1 unghund, 2 bruks, 1
öppen och en championhane med. Bästa
hane blev brukshanen före junior, unghund och andra bästa brukshane.
Sedan var det dags för tikarna att börja
och de var ju mycket fler än hanarna så
klasserna blev nu direkt större.
BIR o BIM.

påläst och intresserad av rasen, dess historia och rasstandard. Hanni Vink har
lärt sig mycket om rasen av den numera
bortgångne Mr Clay som i sin tur var
väldigt mån om rasens bevarande och
hade tät kontakt med döttrarna Kilburn
Scott vars föräldrar importerade de första Samojederna till England från Sibirien. Lördagen och söndagen ägnades åt
Nordiskt Mästerskap i drag för samojeder samt också ett dragprov 60 under tisdagen och onsdagen. Under veckan fanns
även ett par möjligheter för dragprov
10, lite skojtävlingar, gemensam middag med en mycket uppskattad föreläsning av Hanni Vink om Samojedhundens
historia och dess rasstandard, årsmöte,
medlems-/uppfödarmöte, mm. Så en fullspäckad vecka väntade som vanligt.
RASSPECIAL -UTSTÄLLNINGEN
På fredagens utställning var det 77 st anmälda hundar (13 valpar, 17 hanar och
47 tikar) för domaren Hannie Vink, från
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Nederländerna. Först ut var valparna
och bästa valp blev Blåtassen Actinides
Americum äg; Eliza Tiirikainen och kullsyster Blåtassen Actinides Lawrencium
äg; Leo Kirgios blev BIM valp. Kennel
Blåtassen tog även hem Bästa uppfödarklass valp samt valparnas mor Miltonias
Anina vann bästa avelsklass valp.
Sedan var det dags för de vuxna hundarna och först ut var hanarna och i juniorklass var det bara en hane men han
fick excellent och ck och det var Drifandi
Kiro av Fannhvit äg; Camilla Nyström.
Unghundsklassen var det två hanar i och
där var det Bielkersmils Igor av Zouroff
äg; Madeleiene Abrahamsson som vann
klassen och fick ck. I bruksklassen var
det tre hanar och det längsta strået drog
Blåtassen Metalloid Germanium äg; Leo
Kirgios som vann klassen med ck.

Först ut var juniorerna som var 5 stycken
och det blev två ck i klassen och vinnande
junior var Nordvikens Leona Barusovna
äg; Petra Dalenklint. Sedan var det unghundsklass som också var 5 stycken och
även här blev det två ck och vann klassen
gjorde Snötrollens Yuki Enyi äg; Linda
Almqvist. Sedan var det dags för dagens
största klass bruksklass med 13 stycken

tikar. Det blev fyra stycken ck i denna
klass och vann gjorde Blåtassen Metalloid Polonium äg; Eliza Tiirikainen.
Öppenklassen bestod av 9 stycken tikar
där två fick ck och vann gjorde Hangenhelmen Brimadonna äg; Ari Tolonen,
Finland. Championklassen bestod av
tre tikar och två fick ck och vinnande ur
klassen gick PDP SE UCH Snötrollens
Sira Fenyia äg; Linda Almqvist. Sedan
var det veteranklassen och 10 stycken veterantikar från åldern 8 år till nästan 14
år deltog. Vann gjorde 11,5 åriga Great
Izmoroz Volchitza ägare Elga Carlsson
med ck. Sammanlagt fick 4 veterantikar
ck.
I bästa tikklass var det således 16 tikar
som fått ck som skulle göra upp om de
fyra placeringarna. Vann gjorde tiken
från bruksklass följt av juniortiken och
unghundstiken och sedan öppentiken.
Senare under eftermiddagen var det dags
för finalerna. Och hur finalerna slutade
ser ni här nedan:

BIR-valp: Blåtassen Actinides Americum äg; Eliza Tiirikainen
BIM-valp: Blåtassen Actinides Lawrencium äg; Leo Kirgios
BIR junior: Drifandi Kiro av Fannhvit äg; Camilla Nyström.
BIM junior: Nordvikens Leona Barusovna äg; Petra Dalenklint
BIR unghund: Bielkersmils Igor of Zouroff äg; Madeleiene Abrahamsson
BIM unghund: Snötrollens Yuki Enyi äg; Linda Almqvist.
BIR-bruks och BIR Blåtassen Metalloid Polonium äg; Eliza Tiirikainen
BIM-bruks och BIM Blåtassen Metalloid Germanium äg; Leo Kirgios
BIR-veteran Great Izmoroz Volchitza äg; Elga Carlsson
Bästa avelsklass Snötrollens Nimbly Sorba äg; Linda Almqvist
Bästa uppfödarklass Kennel Snötrollens äg; Linda Almqvist & Fredrik Petri

Öppenklass hanar var 7 stycken och en
fick ck och det var Great Zima PrinPolarhunden 2/2015
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Bästa avelsklass Snötrollens Nimbly Sorba.

HANAR
1 – Blåtassen Metalloid Germanium äg; Leo Kirgios CERT
2 – Drifandi Kiro av Fannhvit äg; Camilla Nyström
3 – Bielkersmils Igor of Zouroff äg; Madeleiene Abrahamsson
4 – Kvarnlyckans Disco Tango äg; Yvonne Wahlström R-CERT
TIKAR
1 -Blåtassen Metalloid Polonium äg; Eliza Tiirikainen CERT
2 – Nordvikens Leona Barusovna äg; Petra Dalenklint
3 – Snötrollens Yuki Enyi äg; Linda Almqvist R-CERT
4 – Hangenhelmen Brimadonna äg; Ari Tolonen, Finland

DOMARBERÄTTELSE AV HANNIE
VINK
It was about 1 ½ year ago that I placed
some old pictures with commentary on a
Facebook page about the history of the
Samoyed. After I had introduced myself
as a Samoyed judge I was some time later
invited to judge at the show in Furudal.
I never had been to Sweden before and
never had judged outdoors in wintertime.
How cold would it be? In the train from
Stockholm to Rättvik we enjoyed the
beautiful landscape of fields of snow, red
wooden houses and dark green woods. It
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reminded me so much of the movie I had
seen when I was a child “Emil in Lönneberga” after the book written by Astrid
Lindgren. At Friday it was -5 degrees, but
it didn’t feel as cold as it would feel in the
Netherlands with the same temperature.
With warm clothes and a shining sun it
felt good to be outside. To my opinion
dogs show themselves better outside in
their natural environment.

and judge the standard tells us how the
breed has to be. But to understand how
the standard is to be meant, we also need
to know how the dogs originally looked
like. It is never the purpose of a breed to
change it in something different, but to
try to keep it the way it was. And nowadays we can see that in Siberia with the
Nenets still the same type of dog is living
there.

There were 77 entries, a really nice
amount of Samoyeds. It has been a long
time ago that we had the same amount
on a club show in the Netherlands due to
the fact that the Samoyed is not anymore
a breed as popular as it was twenty years
ago. The system of judging is almost the
same as in the Netherlands except that
we don’t have CK’s or HP’s.

On Saturday and Sunday morning we
watched the sleddograce. It was great to
see so much Samoyeds running and enjoying to pull the sledges. Loud barking
at the start and then when they were
gone, quiet with full speed and spirit.
Which team will be the fastest? At Sunday we had to go home, because at Monday we both had to be back at our work.
Though my friend had the flue during the
days we stayed in Sweden, we had a wonderful time!

I have seen a lot of beautiful Samoyeds
in Furudal with an overall quality varying from very good to excellent. It was a
relief to see that most of them were still
looking close to the original type, no exaggerations in bone or coat, with correct
expressions in the face. I have especially
given notice to the powerful, free and
tireless movement, the gait they need for
reindeer herding as well as for pulling
the sledges. Some of the dogs could have
been better angulated in the hindquarters. Better angulations will give a longer
stride. The dogs had fine characters and
the handlers were very sportsmanlike.
Here I want to thank all the exhibitors
for their contributions to the show!
On Friday evening I gave a presentation
of the breed history and an explanation
of the breed standard. It was the same
presentation I showed to the aspirant
judges in the Netherlands. As a breeder

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I DRAG
FÖR SAMOJED
För de nordiska mästerskapen saknade vi
tyvärr våra norska vänner i år, men vi har
hört att de väntas åter nästa år och kanske i större antal-det ser vi fram emot. Ni
är så välkomna. Däremot hade vi återigen finska besökare samt även ett ekipage från Schweiz. Danmark fanns också
representerat (som vanligt) vilket vi är
glada för. Vi hoppas se fler av er nästa
år också. Kanske kan våra finska vänner
också bli fler, vi hoppas det.
Till årets upplaga av mästerskapen var
det då 8 ekipage anmälda i 6 spannsklassen, vilket var det största på många år och
var oerhört glädjande. I 4 spannsklassen
var det 12 startande ekipage samt var det
fyra ganska nya ekipage i nordiskt stil.
Polarhunden 2/2015

51

Eva Skullman och team skullsams under Nordiskamästerskapen för Samojed i Furudal 2015.

resultatlistan efter andra dagen i toppen
utan det blev vinst till Fredrik och Camilla blev tvåa. På tredje plasten ändrades
det under andra dagen och Walter Seeh
från Schweiz körde upp sig och tog hand
om bronspengen.

I 6 spannsklassen blev det jämnt mellan
Linda Almquist och Eva Skullman. Efter
dag 1 ledde Linda med ca 60 sekunder
men då Evas hundar älskar att jaga var
det inte helt oväntat att hon kom ikapp.
De samkörde längs banan och hade en
mycket trevlig tur. Eva drog alltså det
längsta strået och vann med ca 60 sekunder över Linda. Trea kom Ari Tolonen
från Finland. Tyvärr körde en av våra
finska deltagare fel väg första dagen och
fick därmed en kortare bana och blev
därför diskad. Det var synd men vi hoppas vi får se honom igen nästa år.

I nordiska klassen var det flera helt nya
som kom till start och det var ju extra skoj.
Alla körde bra och det längsta strået efter
dag 1 hade Rikard Wanhatalo dragit som
ledde före Sara Jonsson. Andra dagen
skulle tyvärr bli lite rörig vid starten då
Sara upptäcker att ett spännband till pulkan är borta när hon skall sätta fast sin
hund. Det blir lite letande och springande
och hennes starttid hinner tyvärr passera.
Detta medför att hon får en senare starttid och sedan även tilldelas strafftid på
tre gånger startintervallen(dvs 6 minuter). Dock gör hon och hunden ett superlopp och får dagens bästa tid i nordiskt
stil. Resultatet blir således att Rikard vinner före Sara som med sin strafftid får en
lite långsammare tid än Rikard och trea
blir Madeleine Abrahamsson. Sist men
inte minst kör Lotta Karlsson in i klassen
och de körde ändå ganska jämnt allihop.
Bra jobbat allihop och hoppas vi får se
er alla på startlinjen igen nästa år. Sedan
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Två ekipage som körde med
försök att klara DP10´på
lördagen

Walter Seeh

Christina Nissula och team
Bielkiersmiles.

Stefan Eriksson, motionsklass.

Söndagens prisutdelning.
[Foto: Jytte Strandberg]

Rikard Wanhatalo.

Dessutom hade vi en som startade i motionsklass och kämpade på bra med sin
hund framför släden. Det är som vanligt
lite trångt innan start med plats för alla
slädar mm men som vanligt löste det sig
bra och alla kom iväg bra första dagen.

I 4 spannsklassen blev det många omkörningar för de snabbaste spannen då de
kom ikapp flera av 6 spannen och passerade dem. Snabbaste ekipage i 4 spannsklassen efter första dagen var Fredrik
Petri som skulle jagas av Camilla Dehlin-‐Johansson och hennes snabba samojeder. Det blev dock ingen förändring i

Camilla Dehlin-Johansson och
team Cassamiras.

hade vi ju då även en motionsklass som
körde runt banan med en hund på släde.
Bra jobbat Stefan Eriksson och hoppas
du tyckte banan var rolig för både dig
och hunden och hoppas vi ses igen nästa
år i spåren.
Helgen avslutades med prisutdelning för
alla deltagare samt delades rosetter ut för
nyblivna SE UCH - svensk utställningschampion samt SE(POLAR)CH – Svensk
Polarhundschampion. Grattis till er som
hade fått nya champions under året.
Nästa del att se fram emot i dragsammanhanget var nu DP 60 men först får
hundarna en välförtjänt vilodag.
DP10
Under torsdagen och under helgen kördes det en del DP10 men i år var det tydligen en tuff och utslagsgivande bana då
endast två stycken fick godkända prov.
Det var Diana Karlsson och vår finske

vän som körde fel med spannet som tog
revansch på dp10. Bra jobbat Harri Orrenmaa. Tyvärr har vi inte fått in några
bilder på dessa två tappra som klarade
provet, men någon bild från banan med
några av dem som gjorde ett jättebra
jobb och prövade att starta provet. DP10
körs i 1-spann, med en hund antingen i
nordisk anspänning eller i slädhundsanspänning.
DP60 I FURUDAL FÖR SAMOJED
På tisdagen var det dags för DP60 som
denna gång skulle gå i Furudal på en
sträckning på 2x33km. Banan följde till
stor del en vandringsled som sedan ledde upp till fäbovallen med en underbar
utsikt. Det var en del klättra uppför på
första delen av banan för att vända när
man hade nått banans högsta topp vid
fäbovallarna. Om man tog sig tid att titta
lite, vilket flera av deltagarna gjorde så
såg man ut över alla fäbodar men även
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Fredrik Petri och team snötrollens under DP 60
i Furudal 2015. [Foto: Pia Vendelbo Nörgaard]

över Oresjön om man kikade åt andra
hållet. Banan gick sedan en del nedöver
i etapper men fortfarande med väldigt
fin utsikt där man bl.a. åkte över skogen
bredvid. Det var otroligt fina spår, vilket
gjorde att det blev ganska snabba banor
trots att vissa av deltagarna tog stopp för
att titta på utsikten, fotografera mm. Till
start hade vi 11 ekipage, vilket var mycket glädjande. Det var blandade storlekar
på spann från 4 spann till ett par stycken 8 spann. Tyvärr inga nordiska åkare
i år, men vi hoppas vi ser dem nästa år.
Ännu mer glädjande var att vi för första
gången hade ekipage från Finland som
deltog även i DP60. Samt hade vi återigen deltagare från Schweiz, vilket gläder
oss mycket. Starten flöt fint för de allra
flesta och alla var i god tid till starten så
inga bekymmer där, vilket är skönt. Även
de som hade lite strul vid start var snart
i väg och tystnaden lade sig över Furudal
en stund då de flesta spann nu befann sig
i skogen ett tag.
Ett ekipage fick tyvärr avbryta efter dag
ett eftersom en hund inte var helt ok.
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Detta var säkert ett klokt beslut. Det är
alltid viktigt att sätta hundarna och deras
hälsa först oavsett om det är en tävling
man kan vinna eller en meritering man
kan få. Man måste alltid komma ihåg att
det finns fler tävlingar och fler meriteringar man kan genomföra vid ett annat
tillfälle. Men där och då måste man se till
hundens/hundarnas bästa. Även om så
bara en hund är lite stel efter körningen
så bör man överväga att låta den vila dag
2 eftersom 30 eller i detta fall 33 km är
långt för en hund som kan få lite känningar under resan annars. Om en hund
inte orkar av olika skäl får den ju annars
åka i slädsäcken, vilket absolut kan vara
skönt och rent av bekvämt för den hunden men man skall också tänka på att det
ger en extra vikt för de andra i spannet
och har man t.ex. fyra hundar från början så kan det bli ganska märkbart efter
kanske 2 mil eller så.

Bjellakis Sevilla zamba som vann inkallningen, vid sitt pris. [Foto: Isabell Karlsson
Rydell.]

Både dag 1 och dag 2 förflöt fint och ekipagen trillade in ett efter ett och vi hade
goda rapporter från vägvakterna, vilket
vi tackar för. Snabbaste ekipage dessa
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dagar var Fredrik Petri som körde på
ca 4,42 med sina 7 hundar. Tvåa in blev
Elisa Perkiö med sina 4 samojeder som
körde på ungefär 5,10 tätt följd av vår
Schweiziska besökare Walter Seeh med
sina fyra hundar. Bra jobbat! Sedan kom
de andra en efter en och många ekipage
hade mycket bra tider.
Något jag måste nämna är ju att oftast
kör ju ett spann lite fortare dag 2 men
denna gång märkte vi att en del körde
lite fortare, andra körde lite långsammare och vissa såsom t.ex. Diana Karlsson
körde nästan exakt lika. Med exakt lika
vill jag påpeka att det skilde sekunder
mellan tiderna från första och andra dagen, det är rätt häftigt tycker jag. Ibland
finns ju skoj tävlingar som går ut på att
köra lika fort två gånger, kanske en tävling Diana skulle satsa på. Vill även säga
att det var bra tider båda dagarna och en
fin fjärde placering blev det ju.
Flera körde för första gången, men förhoppningsvis inte sista utan vi hoppas
vi ses på många DP60 i framtiden. Tänk
på att det är en skoj tur och bra träning
oavsett om man har några hundar som
behöver meritering eller inte.
Det bästa av allt var att många som kom
in var så nöjda och glada. De gillade banan, de berömde spåren och hela arrangemanget. Det tackar vi för och hoppas vi
ses igen nästa år.
GEMENSAM MIDDAG OCH TILLKÄNNAGIVANDE AV ÅRETS HUNDAR
Precis som brukligt vigdes en av kvällarna åt social samvaro med gemensam
middag. Ett stort antal personer samlades
för att äta, umgås och lyssna på Hannie
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Vink som redogjorde för samojedhundens historia, utveckling och tolkning av
rasstandarden idag. Ett för många intressant inslag i funderingarna kring rasens
vara och inte vara.
Under den gemensamma middagen delades priser för årets hundar ut. Årets samojed, årets draghund och årets utställningshundar. Resultatlistor, regler och
poängsättning för detta finner ni under
rasklubbens hemsida. Vår långväga exteriördomare Hanni Vink tackades också
av under middagen i samband med hennes föredrag.

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Nebraska med husse. [Foto: Sandra Tellström]

Vice ordförande

Hej!

INKALLNINGSTÄVLING
Inkallningstävlingen är en återkommande aktivitet och skojtävling som varje år
lockar ett antal samojeder ner på sjön för
att tävla om vem som springer snabbast
till sin matte/husse på en viss sträcka.
Detta är ett litet glädjemoment som bjuder på en hel del skratt och glada miner.
Det är inte alltid som alla hundar vill
springa direkt till sin ägare utan kanske
tar en omväg och hittar på något bus på
vägen. Vissa hanhundar kan vara förtjusta i att flörta med tikarna som står en bit
bort och så vidare.

Den här vintern har minst sagt varit märklig. I vårt
annars så snörika Jämtland har det varit mer barmark än vita vidder. Men en hel del hundkörning
har vi gladeligen fått till och jag ser fram emot de
vårvinterdagar som kommer att erbjudas. Förmodligen kommer de att njutas sittandes i snön på fjället
och grilla. För er som följt klubben så har ni säkert
sett att vi haft årsmöte i februari i vanlig ordning
och att nya medlemmar i styrelsen har tillkommit.
Du kan läsa en presentation av oss här i Polarhunden. Styrelsen består av både nya och tidigare medlemmar. Precis som det ska vara och det gör att vi
kan ta mycket hjälp av varandras kunskap och områden.

ETT STORT TACK TILL ALLA
Vi vill sist men inte minst tacka alla er
som på något sätt varit inblandade i arrangemangets genomförande. Oavsett
hur mycket eller lite ni varit delaktiga i
förberedelser eller som funktionärer å
ansvariga på plats så är ni guld värda,
utan er alla inget arrangemang. Och ett
stort tack till alla er som kom och deltog med era hundar i olika tävlingar och
bidrog till en trevlig gemenskap och en
härlig vecka.

Just nu planerar vi bland annat inför årets aktiviteter och arbetshelgen för de förtroendevalda. Det kommer bli ett kul år det här! Vi har
haft en bra start i styrelsen som består av ett
glatt, positivt gäng och det tror jag kommer återspeglas i våra träffar under kommande året.
Har du några förslag eller synpunkter är du alltid
välkommen att kontakta styrelsen. Det är vi som
tillsammans är malamuteklubben.

,

Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49
Skogvaktarvägen 15, 830 05 Järpen
michelle@hundsteg.se

Jag hoppas vi ses!
Vänliga hälsningar Michelle Ohlsson, Ordförande
(SPHK’s rasklubb för alaskan malamute)

Therese Tess Lindman, 0769-38 87 39
Grimsjö Björkelund, 567 91 Vaggeryd
lindmantess@gmail.com

Sekreterare

Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se
Sulviken 310, 830 05 Järpen

Kassör

Ida Törnwall, 073-073 31 63
Kröcklinge 4, 731 95 Köping
tornwall@hotmail.se

Ledamot

Annelie Carlsson
annelie-carlsson@hotmail.com

1:a suppleant

Birgitta Karlgren, 0735-14 31 09
Sätuna, Kristinedal, 521 94 Falköping
birgitta.karlgren@telia.com

2:a suppleant

Frida Björcman, Björnåsen, 524 96 Ljung

Meriteringssekreterare

Michelle Ohlsson (se ordf.)

Avelsråd

Linda Söderström, 0739-38 03 55
polarcollie@gmail.com
Göran Dernebo,
Anki Heinonen, vetanki@gmail.com
Anki Emanuelsson, 0295-431 03
Gillermossen 101, 74891 Österbybruk
cahppes@gmail.com

Utställningssektion

Jennie Kraft Hult - Certifierad utst.arr.
(CUA) (Sammankallande)
072-21 35 227 alt. 033-27 10 32
tama.icequeen@gmail.com
Annelie Carlsson
annelie-carlsson@hotmail.com
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Årets malamute Nebraska (Night trail Lady of the night)

Grattis till Årets Rookie, S-O Larsson!

Nebraska blev under malamuteklubbens årsmötet i Nornäs utsedd till Årets malamute. Här kommer en liten presentation av henne.

Jag vill nominera S-O Larsson till Årets Rookie, då han
förutom att vara en god vän
som alltid ställer upp i vått
& torrt verkligen visat sitt
engagemang i klubben, både
i spåren & på webben. Trots
att hans egna hundar ännu
inte har åldern inne så har han
ändå visat att han är en duktig skidåkare & hundförare då
han vid flera tillfällen kört DP
10 med hundar från sin uppfödare med imponerande resultat!! Så jag tycker verkligen
att S-O förtjänar att bli utsedd
till Årets Rookie!!
Mvh / Urban Söderholm

När Nebraska var åtta månader gammal så ramlade hon ned från kojtaket i
hundgården och föll så olyckligt att hon bröt sitt ena bakben på tre ställen. Väl
hos veterinären så konstaterades de olyckliga omständigheterna och frågan om
avlivning kom upp, då hon förmodligen aldrig skulle fungera som en draghund
igen. Givetvis var det inget alternativ för oss och hon opererades två gånger nere
på Strömsholm och en platta med tillhörande skruvar sattes in. Sedan följde
en lång rehabilitering med först 10 veckors total burvila, med andra ord inte
använda bakbenet alls. För en ung hund med massvis av energi blev det tålamodsprövande, men Nebraska klagade aldrig och sken alltid som en sol,
trots smärta och stor tristess. Under hela
sommaren
bars
hon runt för att inte belasta benet och
många undrande blickar utdelades.
När rehabliteringen startade var hon
motiverad och engagerad, hennes inställning till träningen och livet var uppfriskande minst sagt!
Nebraska förvånade oss alla
då hon sedan inte bara blev en
draghund utan även en Polarhundschampion under säsongen
2015. Hon har deltagit i inte mindre än två Polardistans och ett Beavertraptrail tillsammans med en
rad andra dragprov. Hon arbetar
flitigt i selen och slakar sällan
med linan. Hon har även haft två
valpkullar som gett både arbetsvilliga och väldigt trevliga hundar! Det
som kännetecknar henne allra mest
är hennes väldigt positiva sinneslag,
hon är alltid glad och redo för ett
äventyr!
Med vänliga hälsningar
Sandra Tellström
VD och utbildningsansvarig
Hundsteg AB
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Grattis till Årets välgärning, Kristin Esseth!!
Motiveringen
Jag vill nominera Kristin Esseth för hennes fina prestation på Finnmarkslöpet.
Hennes malamutespann gjorde fin reklam i media för rasen och dessutom
att tjejer kan köra större malamutespann. Det var riktigt dåligt väder
under loppet och många bröt, vilket gjorde hennes prestation än större.

Mvh
Birgitta Karlgren
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Presentation av styrelsen
Ordförande: Michelle Ohlsson
Det är säkert några som är nyfikna på vem jag är så nu tänkte jag berätta lite om
mig. Jag bor i ett litet fritidshus i Åre kommun tillsammans med mina hundar.
Jag är egenföretagare, dels med yrkesutbildningar inom hund och hundträning
men även som kock. Jag har fem Alaskan malamutes och en blandrastik. Några
av dem bor ute i Sulviken tillsammans med min syster och hennes man då vi har
de flesta hundarna gemensamt och kör dem tillsammans.
Totalt har vi 25 polarhundar, mestadels alaskan malamutes. Ända sedan jag skaffade min första alaskan malamute som nu är 10,5 år så har jag tyckt att det varit
roligt att åka på klubbens arrangemang och alltid åkt därifrån med positiv energi
och en längtan till nästa träff. För några år sedan (2012) så tillträdde jag som
meriteringssekreterare i klubben. Det har varit en rolig post som jag trivts bra på.
När det i år verkade som om de inte fanns någon som ville anmäla sitt intresse
till ordförandeposten så väcktes en tanke. Jag tyckte det var synd att klubben
riskerade att hamna hos SPHK och tänkte att jag kanske kunde bidra med något
och ge tillbaka det som klubben har gett mig. Så, mitt mål i år är att tillsammans
med styrelsen jobba för en god stämning, arrangera trevliga träffar och bevara
rasen. Tillsammans så tror jag att vi kan få ett riktigt kul år i klubben. Om du
har några tankar eller idéer så får du gärna kontakta styrelsen och dela med dig.
Jag hoppas att vi ses!

Vice ordförande: Therese Lindman
Vem är hon? Ja, det skall jag försöka reda ut för er lite kort.
Jag är i grund och botten en västkusttjej, född i Varberg, uppväxt i Hanhals och
Gällinge strax söder om Kungsbacka där jag bodde med min mamma, pappa,
storasyster, hästar katt och hund. Numera bor jag och min sambo Robin och alla
djuren på en liten gård i Grimsjö, ca 8 km norr om Vaggeryd.
Har alltid varit en djurälskare, och just hundar och hästar har alltid varit mig
närmast hjärtat tillsammans med friluftsliv i alla dess former. På något konstigt
vis har även alltid polarhundar varit intressanta, vilket nog beror på att familjen
ofta och gärna tillbringade ledig tid i fjällen.
När jag gjorde en av mina säsonger i Åre någon gång för 100 år sedan så lärde
jag känna Sven Wiren, och hans underbara malamutetik Tikka. Henne fick jag
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passa en hel del och då blev det långa vandringar i både solsken och snöstorm, så
det är Sven jag beskyller för jag vart smittad av den beryktade malamutesjukan!
Så nu sitter jag här med två egna, Akela 2,5 år och Kricke 6,5 år. Kricke kom in
i mitt liv i höstas, så han är en omplacering, men Akela hämtade vi i Örkelljunga
som 9 veckors valp. Flocken består dessutom av en staffetant på 9 år och en katta
på 6 år.

Sekreterare: Sandra Tellström
Bor i Jämtlandsfjällen, nära Åre, tillsammans med min man, vår dotter och våra
25 polarhundar, mestadels Alaskan malamutes men även ett par Grönlandshundar. Har haft Alaskan malamute sedan 11 år tillbaka och brinner för långdistanskörningen och med några Polardistans i bagaget har jag bara fått mersmak!
Jag arbetar heltid med hund som Beteendevetare, håller föreläsningar och yrkesutbildningar inom ämnet.
Jag har tidigare suttit i styrelsen och tycker det är väldigt roligt med planeringsarbete och event, så ser fram emot ett år fyllt av roliga aktiviteter tillsammans
med klubbens medlemmar!

Kassör och ledamot: Ida Thörnvall
Mitt namn är Ida Törnwall och jag bor på landet utanför Köping tillsammans
4 malamuter och några hästar. Det är två hanar och två tikar. Det blir mest på
barmark vi tränar drag men när vädret tillåter blir det släde på snön. Underhåller
vardagslydnaden med kurser på brukshundklubben. Köpte min första malamute
våren -12 efter att i många år varit intresserad av rasen efter mina åtskilliga skidresor till Sälen.
Min arbetstid delas mellan ordningsvakt och alla diverse sysslor som förekommer i en familjeägd möbelaffär. Jag har många års erfarenhet från styrelesearbete
men fortfarande mycket att lära om malamuteklubben och dess verksamhet. Tidigare klubbar, ridsport, kampsport och politik. Hoppas kunna bidra med det
jag kan i styrelsen och klubbverksamheten.

Ledamot och utställningsansvarig: Annelie Carlsson
Bor nära havet i sommarstaden Falkenberg men mina blåvita göteborgska ränder
går aldrig ur! Har haft hundar av olika raser sedan mitten av 80-talet då jag även
var aktiv i Brukshundsklubben och tävlade lydnad & sök.
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Siberian husky

Fick av en tillfällighet min första AM, Madison 2004 och sen var det kört! Även
jag hade drabbats av den berömda polarhundsjukan! Vår lilla flock utökades
2010 med min danska import Sudden och snart blir det förhoppningsvis ytterligare en tik! Vårt stora intresse är utställningar och vi åker på så mycket vi kan,
men det senaste året har vi tagit det lite lugnt.
Här hemma försöker jag att aktivera mina "working showdogs" på så många
olika sätt som möjligt.
Jag hoppas att vi kan bygga upp en klubb som i möjligaste mån kan ta vara på
våra medlemmars intresse och önskemål men ffa värna om vår underbara ras

Suppleant: Frida Björkman
Jag är 36 år och har haft malamuter i 7 år. Vi har nu två hanar. Den ene startar
dagen och tänker: skit också, en ny dag. Den andre; tjohoo, en ny dag, vad ska
vi göra nu? Man kan säga att dom kompletterar varandra…
Bor norr om Borås mitt i skogen vid en sjö, och förutom malamuterna så har jag
sambon Magnus Sylvén, två barn och två katter. Vi drar med hundarna året om
men tränar även vilt- och personspår, lite tävlingslydnad har det blivit och vandra
med hundarna med klövjeväska är också kul.
Har tidigare suttit med i styrelsen och tyckte det var så intressant att jag ville kandidera igen. Det är givande att ha inblick i arbetet med rasen och otroligt roligt
med alla medlemmar och deras engagemang i sina hundar! Jag hoppas jag kan
bidra med lite erfarenhet från tidigare styrelsearbete och framförallt positiv anda
och starkt engagemang. I två år framöver tänker jag ha roligt.

Suppleant: Birgitta Karlgren
Har studerat naturvetenskap i några år med inriktning på arktiska områden.
Sökte en bra hund att ha med mig ute på jobb o fritid. Såklart blev det en Malamute och sedan dess har antalet ökat till 3 stycken.
Bor vid Hornborgasjön men planerar att flytta långt norröver.

www.siberianhusky.se
Bankgiro nr: 751-6289
Lappland Dream ROBIN. [Foto: Monika Karlsson]

Hej alla dragentusiaster!
Jag heter Camilla Eklund Engvall o sitter med i
styrelsen med ett år kvar. Ett uppdrag jag gärna
fortsätter med för att verka för rasen och medlemmarnas bästa.
Har tidigare suttit som ordförande i SPHK NN samt
andra styrelseposter i mindre föreningar. Jag har
hållit på med siberian husky i 17år och tävlar aktivt
sen 2001 samt kör turister i mitt företag CAMAS.
Har fött upp siberian husky sen 2003 under kennel
namnet Wild Tribe’s.
Denna vinter har väl varit skum tycker nog de flesta
och när ni nu har tidningen i er hand är våren snart långt kommen i Sverige och förberedelser för
utställ-ningar är i full gång. Vill därför påminna om
rasspecialen som kommer gå samtidigt som Nedre
Norra har sin dubbelutställning i Sollefteå 14-15/11.
Välkomna!
Draghundshälsningar Camilla och styrelsen

Ordförande

Anita Mortensson, 013-611 01
Korsvik Enebacken, 590 78 Vreta Kloster,
mortenssonanita@hotmail.se

Vice ordförande

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

Sekreterare

Lisbeth Brax Olofsson, 0934-400 04
Heden 14, 915 91 Robertsfors
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör

Jenny Larsson, 070-205 65 29
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
jennylar1@hotmail.com

Ledamot

Börje Jansson, 070-295 89 72
Hallkved 343, 755 97 Uppsala
borje.j@tele2.se

Suppleanter

Pernilla West, 0730-49 07 46
Risselåsvägen 17, Grelsgård
833 35 Strömsund

David Erman, 0709-371 591
Bjälkatorpsv. 35, 370 30 Rödeby
Tel. 0709-371 591
david@erman.nu

Valpförmedling/omplacering
Ann Wessman
0651-220 87, 070-341 88 15

Revisorer

Freddie Åkerlind, 0565-604 46
Nytomta Gård Ed 80, 686 94 Rottneros
freddie.akerlind@telia.com
Ola Lindgren, 0550-132 76
Sundby Hanneberg, 68193 Kristinehamn
fulufreak@gmail.com

Revisorssuppleanter
Ulf Jönsson
Nisse Uppström
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Drag- och flockegenskaper är
jätte-viktiga. Att flera spann ska
kunna köra tillsammans. Ante
West på bilden med hundarna.
[Foto: Pernilla West.]

Goda flockegenskaper är viktiga hos siberian husky.
Några siberian husky som samsas väl hos kennel Vintervisa.

Siberian husky – en naturlig (lång)distanshund
Inledning
Jag har som avelsråd för rasklubben och
uppfödare följt rasen under många år.
Jag Iiksom många andra skaffade rasen
utifrån mitt stora friluftslivintresse i skog
och fjäll. Hade inte en tanke då i början
av 2000-talet på vad rasens ursprungliga
uppgift egentligen var ämnad till.
I rasstandarden för siberian husky under
Bakgrund/ ändamål på s. 1 står det ”Rasens ursprungliga funktion är att spänd
för släde förflytta lätt last i måttlig hastighet över stora avstånd” (www.skk.se).
I RAS (Rasspecifika Avels Strategierna)
för rasen kan vi läsa:
”Den ras som idag kallas siberian husky
utvecklades i den nordöstliga delen av Sibirien. Klimatförhållandena och fientliga
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stammars inträngande tvingade befolkningen att basera sitt uppehälle på jakt
över vidsträckta områden. Naturens krav
gjorde att en unik ras av slädhundar utvecklades, skräddarsyddes för de speciella behov på vilka människans överlevnad
berodde. Det de behövde och utvecklade
var en hund med förmågan att kunna tillryggalägga långa distanser med maximal
fart men med en minimal förbrukning av
energi i ett område nära norra halvklotets köldpol (RAS för SPHK:s rasklubb
för siberian husky 2012, s. 2 ).
Debatter och åsikter
Anledningen till att jag skriver denna
text är för att jag arbetat i rasklubben
för siberian husky under flera år nu. Som
styrelsemedlem, avelsråd och uppfödare har jag följt rasens popularitet och
även de debatter som blossar upp med

jämna mellanrum. Att det blir debatt
och inkommer motioner till årsmötet är
ett sundhetstecken på att människor vill
engagera sig. Många har åsikter om rasens meriteringssystem och vill förändra
detta. Det kommer också regelbundet in
klagomål på rasklubben och styrelsen.
De gör för lite, håller kvar vid det gamla
osv.
I styrelsen har det under min tid funnits människor med olika åsikter och jag
lovar att vi inte alltid har delat samma
mening. Men det man som aktiv i rasklubben alltid måste beakta är vad rasstandarden säger och vilken typ den ursprungliga siberian huskyn egentligen är
och var.
Meriteringssystemet bygger på rasstandarden
Att vi har meritering i sprintklasserna
säger egentligen inte så mycket om ursprunget och vilka goda egenskaper som
egentligen går vidare. Det kan ni läsa om
ovan i standarden och i RAS, eller hur?
Att meritering ens finns i sprint är för att
ändå kunna stimulera och rekrytera nya

människor och hundar till rasens tävlingar och prov och vara en inkörsport till
det rasen är ämnad för från början. Att
tävla med hunden är heller inte likställt
med meritering…!
Om vi jämför med att vi köper en hamiltonstövare, jämthund eller fågelhund
där proven består av att tillsammans med
hunden vara en dag i skogen/ på fjället.
De hundarna ska finna ett djur på egen
hand och arbeta med det i X antal timmar
(ställa) och göra ett fint avslut. Hunden
är framavlad för att klara av detta och
ingen skulle väl börja ändra provform så
en stövare ska jaga bara tills den nästan
hittat haren eller avbryta ripjakten utan
att hunden ska kunna det obligatoriska
momentet apportering?! Att vara en hel
dag i skogen ingår för de som köpt rasen
och vill meritera den!
Till detta drar jag en parallell med att
siberian husky är framavlad för långdistans. Det ÄR en ras som ska klara ett
kargt klimat, det är en ras som ska ha
en exteriör byggt att kunna springa långt
och i ett förhållandevis högt tempo, den
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Många ägare av rasen tycker och tänker
mycket. Jag skulle vilja uppmana ägare
till siberian husky att engagera sig mer i
rasklubben. Med ett engagemang kan ni
påverka och samtidigt lära er mer. Det
finns många poster att fylla inom rasklubben. Inte bara styrelsearbete utan
flera olika sektorer. Fundera på vad du
brinner mest för? Var kan DU göra en
insats? Hur skapar vi en VI känsla, istället för ”vi och dom”? Hör sedan av dig
till någon i styrelsen!

Socialisering är viktigt för att få
trygga och stabila hundar. Ante
West på valparna.
[Foto: Pernilla West]

ska ha goda flockegenskaper och äta med
god aptit för att klara av arbetet.
Självklart ska vi ta hand om våra hundar
utifrån god djurvård och i enighet med
vad svenska Jordbruksverkets föreskrifter säger. Men gör vi det och tränar våra
hundar grundligt så klarar de även kraven för att springa långt. Det är inte mer
märkligt än att det är lika naturligt för en
vallhund att samla in får eller en fågelhund att simma i kallt vatten och apportera en and. Visst blir hundarna trötta efter ett genomfört lopp eller träningspass
men om vi tänker på rasstandarden åter
igen så - gör vi rätt så ska det inte vara
några problem.
”Rasen ska förvaltas, inte utvecklas!”
Siberian husky har många viktiga egenskaper att bevara. Att vilja springa, ledarhundsegenskaper,
funktionsduglig
exteriör, flock, matlust osv. Ingen egenskap är egentligen viktigare än en annan.
Alla bitar hör ihop! Inom rasen bör vi
vilja ”förvalta” och bevara de ursprungliga egenskaperna. Enligt genetiker sker
en utveckling när två individer paras, så
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i ett förvaltandeskap är det inte möjligt
att ”bevara” i ordets mening MEN följer
uppfödaren rasstandarden och avlar på
väl beprövade hundar sker i alla fall ”utvecklingen” förhoppningsvis åt rätt håll!
Ibland hör man uppfödare och ägare till
hundar tala om att de vill utveckla rasen
och sin egen typ. Detta är förstås helt
tokigt när vi ska ta i beaktning att varje
renrasig hundras har en skriven standard
av rasens hemland. Rasstandarden är den
mall vi uppfödare ska följa, om vi vill
föda upp rasen. Inom rasen finns visst
olika ”typer”, det kan jag hålla med om.
Men att tala om typer kan förvirra den
nya siberian huskyägaren. En uppfödare
bör istället tala om de egenskaper rasen
besitter, och hur uppfödaren valt att avla
på dessa.
Rasklubben och aktiva medlemmar
Som så mycket annat i världen, så kan
skriven text tolkas på olika vis. Men
det jag nu vill komma fram till i slutet
av denna text är att rasklubben försöker
uppfylla sitt krav gentemot SPHK:s stadgar (vår bibel). För att förtydliga för nya
medlemmar finns det inom SPHK både

en huvudstyrelse och två olika grenar
utifrån denna. Där distrikten är en gren.
Dessa ska i huvudsak syssla med aktiviteter och rasklubben, den andra grenen
ska arbeta med raserna. Rasklubben ska
under Verksamhet i § 2:
- Information om rasen och dess användningsområden
- informativ verksamhet rörande avelsfrågor och genom att följa den avel som
sker inom rasen
- stimulera till aktiviteter anpassade för
rasen
- att i övrigt arbeta med samma verksamhetsfrågor som SPHK med utgångspunkt
från den egna rasen
Detta gör rasklubben idag, vi arbetar med
RAS, meriterings/regelsystemet, åker på
möten, följer upp andra länders arbete,
har en hemsida, en rasspecial, meriteringstillfällen på distriktens tävlingar, ett
avelsråd, en valphänvisare, klubbshop,
faddersystem osv. Klubben gör ganska
mycket, även utanför våra ordinarie ”ramar”.

Till sist…
Var glad för att du valt en så sund och
frisk ras som siberian husky! Men glöm
aldrig ursprunget! Vi lever i en modern
värld, där förhållandena hela tiden förändras. Men för mig kommer siberian
husky alltid vara en ras som jag liknar
vid en karg fjällbjörk. Den ska utvecklas
långsamt och utomhus för att inte blir för
stor/ tanig/ gänglig. Låt den gärna vara i
flock för att bibehålla de fina egenskaperna att samsas med andra och ha en god matlust. Använd och testa rasen under olika förhållanden för hundens och rasens
skull. Men hädanefter tänk på ursprunget, vad rasstandarden och RAS skriver
innan vi vidare diskuterar meritering.
Siberian husky är en sibirisk atlet, en
hund som är värd att beundra för dess
unika egenskaper. Var stolt som ägare av
rasen – du har en unik långdistanshund!
Vänligen
/ Pernilla West
– avelsråd och rasentusiast
Kontakta mig eller någon annan aktiv i
klubben gärna för diskussioner, information om rasen, avelsråd eller om du vill
bidra till rasklubbens arbete. Kontaktuppgifter finns på hemsidan eller i tidningen.
,
Polarhunden 2/2015

67

KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

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

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

GRÖNLANDSHUND

SIBERIAN HUSKY

Hane och tik 5,5 år gamla. Friska, meriterade, dragvilliga och härliga hundar,
men dom vill komma till någon som kan
köra dom mer än vad jag gör. Harriet
0670-31115 harriet_83@hotmail.com

Valpar planeras till sommaren 2015.
Tikarna SEUCH Sally och SE(polar)
Ch Ylajärvis SM Greenhart “Grynet”
planeras att återigen gå i avel. Tidigare
avkommor har blivit mycket bra.

Tack på förhand, hälsningar Harriet.

Malin Sundin 070-6398536
Ylajärvis Kennel. www.ylajarvis.se

Angelo. [Foto: Sandra Tellström]

Medlemsannonser

Posttidning B

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
Freddie Åkerlind
Nytomta gård, ED 80
686 94 Rottneros

”

SIGRID EKRAN
Hundspannsförare och deltagare i
Iditarod races 2007,2008 och 2012.
Använder Keron 3 GT.

”

Jag är beroende av ett tält som tål mycket användning. Ofta vilar jag bara 3-5 timmar, vilket betyder
att det är avgörande att tältet är snabbt och lätt att sätta upp och packa ned. Jag uppskattar det stora utrymmet i tältet eftersom jag ofta har hundutrustning som behöver torka eller en hund som behöver
omsorg och vila. Vädret är ofta dåligt och tältet måste vara komfortabelt även i storm och annat dåligt
väder. Jag är verkligen glad åt mitt Keron 3 GT och ser fram emot varje gång jag får krypa in i mitt tält!”

HILLEBERG.SE

Foto: Team Sigrid Ekran (www.teamsigridekran.no)

Jag måste trivas
i tältet, det är ju
mitt andra hem.”

