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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.

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

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

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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2015:

 Nummer 4:  Manusstopp 21 aug.  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 6 nov.  Utkommer v. 51

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

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

NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för 
medlemmar, därefter 20 kr/rad



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 polar-
hundar, att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a 
draghundar, att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med 
frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, 
hundägaren och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra distriktet och Västra distriktet.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Alf Hallén alfhallen@telia.com
 Hundberget 264
 840 13 Torpshammar 070-216 75 88 
Sekreterare:  Andreas Knudsen sekreterare@sphk.se
 Snösundsvägen 7   070-840 59 95
 513466 Ingarö 
Vice ordförande Donald Eriksson info@auroraborealis.nu
 Aurora Borealis Adventures 0933-63055
 Ekorrsele 35 073-933 076
 922 91 Vindeln 
Ekonomiansvarig Helene Ouchterlony frankochhelene@telia.com
 Hanstaviksvägen 15  08-570 275 65
 134 61 Ingarö 070-334 65 39  

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Elisabeth Lönnberg 0911-100 91, 070-587 32 66
Nedre Norra:  Alf Hallén  070-216 75 88
Mälardalen: Petra Dalenklint 070-273 75 42
Södra:  David Erman 0709-37 15 91
Västra:  Rose-Marie Eklund 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson 0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Michelle Ohlsson michelle@hundsteg.se
 Skogvaktarvägen 15 0738-41 82 49
 830 05 Järpen
Grönlandshund: Lennart Andersson 0171-579 69
 Paulus väg 4 073-050 45 49
 746 38 Bålsta 2luba@telia.com
Samojed: Camilla Eklund jo@framak.se
 Fridhemsgatan 27  060-156177 
 854 60 Sundsvall  070-561 47 83
Siberian Husky: Camilla Eklund Engvall 073-040 27 18

Tävlingsekr.: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com 
 Syrenstorpsvägen 20 0647-104 60
 830 05 Järpen 073-063 80 99
Utställningsekr.:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1 013- 583 73
 585 99 Linköping 
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Angenäma problem
Jag pratade med en kollega för några veckor se-
dan. Alltså en annan redaktör. För en annan med-
lemstidning. Vi diskuterade material, hur myck-
et/litet som kommer in. Han vart CHOCKAD  
över vilka angenäma problem jag har :-) Då me-
nar jag problemet med att vi inom SPHK har så 
många underbara medlemmar som gör allt de 
kan för att fylla vår tidning och gör det så väl 
att jag har material ÖVER!! Jag har material 
som faktiskt inte får plats i detta nummer. Jag 
är mycket tacksam över att ha detta problem, så 
fortsätt ni att bombardera mig med artiklar, bil-
der och små ”missar”

Ha kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN                       

Mia och resten av redaktionskommittéen: 
Louis, Matti och Helene

Omslagsfoto: Miltonia’s Akilina, 
med sina tre barn Olenkas 

Anastasia, Akim och Alyona. 
[Foto: Anna Palmblad]

Paus på långtur. Tior, Volki och Togo 
vid Sylarna, Jämtland. 
[Foto: Petter Hillborg]

Styrelse SPHK
Ordförande Alf Hallén                                                                                                                                           
Vice ordf. Donald Eriksson                                                                                                                                      
Ekonmiansv Helene Ouchterlony                                                                                                                                    
Sekreterare Andreas Knudsen                                                                                                                             
Ledamot Mats Eliasson                                                                                                                                       
Ledamot Katarina Palm Worrsjö                                                                                                                                       
Ersättare Malin Granqvist                                                                                                                                 
Ersättare Birgitta Karlgren                                                                                                                               
Ersättare Eva Maria Taavo      
                                                                               
Rasklubbarnas representanter
Grönlandshund Lennart Andersson                                                                                                           
Siberian Husky Camilla Eklund                                                                                                             
Alaskan Malamute Michelle Ohlsson                                                                                                             
Samojed Camilla Nyström
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LEDAR
      SKALLET
SPHK har haft sitt årsmöte i samband med Gävle-Dalas utställning i Bollnäs den 
23/5.  Vi höll till på Vevlinge camping beläget vid stranden av Ljusnan. Vädret var väl 
inte på  sitt bästa humör, kraftig blåst och regn och hagelskurar var det i stort hela 
dagen. Vilken tur att vi inte är väderkänsliga.

Utställningen genomfördes och vi höll vårat möte inne på serveringen. 20 stycken 
medlemmar var på mötet och vi förättade val i sedvanlig ordning. 2 nya namn till 
styrelsen Katarina Palm Worrsjö ordinarie ledamot och Eva Maria Taavo ersättare. 
Bägge hälsas välkomna till styrelsen. Undertecknad valdes till ordförande och Helene 
Ouchterlony omvaldes och vi tackar för förtroendet.

Om det kommer nya till styrelsen så har någon valt att inte fortsätta. David Erman 
och Christina Kleemo hade avböjt omval och vi tackar för det arbete ni gjort under 
den tid ni varit i styrelsen. På föregående sida ser ni hur nuvarande styrelse ser ut.

Efter  årsmötet så pratade vi om organisationsutredningen. Det var livliga diskus-
sioner och bra inlägg vilka utmynnade i att vi borde se om vi kan förbättra den nu-
varande organisationen innan vi gör något helt nytt. Något vi också hann diskutera 
var frågan om fasta meriteringsspår/ställen. Där finns det både för och nackdelar.  
Både organisationsfrågan och meriteringsreglerna kommer upp på arbetshelgen den 
22-23/8. Meriteringsreglerna går ut på slutlig remiss till rasklubbarna nu i juni.

Nu så har vi en förhoppningsvis härlig sommar framför oss med många varma och 
lata dagar Så passa på och njut av tillvaron

Alf Hallén

Etiskt program och etiska regler för Svenska Polarhundklubben 

Svenska Polarhundklubben är en intresseförening som består av sex distrikt och fyra 
rasklubbar som gemensamt betecknas SPHK nedan.

Etiskt program

Medlemmarna inom Svenska Polarhundklubben (SPHK) ska verka för att målpara-
grafen (§1) samt verksamhetsparagrafen (§2) i SPHKs stadgar ligger till grund för 
all verksamhet.

Paragraferna skapar förutsättning att driva utvecklingen i vår verksamhet framåt i 
en positiv anda, och i ett arbete där alla är lika delaktiga.

Medlemmar och uppfödare ska ständigt värna om och verka för god hundhållning. 
Detta förutsätter att medlemmarna vidgar och fördjupar sina kunskaper gällande 
hundens rasspecifika egenskaper, lagar och regler.

Medlemmar ska med hänsyn till gällande rasstandard verka för rasernas långsikta 
utveckling för att nå resultat av god kvalitet.

Etiska regler

1.  Följa Svenska Kennelklubbens (SKK) etiska principer gällande avel och uppföd-
ning.

2.  Följa SKKs etiska principer gällande webbplatser.
3.  Verka för en öppen debatt för att främja de fyra polara raserna.
4.  Kritik som riktas mot någon inom SPHK ska vara saklig och väl underbyggd. 

Kritiken ska inte misskreditera någons person eller arbete genom orättfärdig of-
fentlig kritik.

5.  Bidra till ett öppet och kreativt klimat på de aktiviteter SPHK arrangerar.
6.  Att respektera varandra och vårt arbete med de fyra polara raserna om det sker i 

enlighet med gällande rasstandard.
7.  Behandla andra medlemmar i SPHK så som du själv skulle vilja bli behandlad.
8.  Att som förtroendevald inom SPHK förvalta ditt uppdrag i enlighet med vad god 

föreningsanda föreskriver.
9.  Respektera varandra som uppfödare, kennelägare och hundägare.

Påföljd vid åsidosättande av SPHKs etiska regler

Åsidosättanden anmäls till SKKs disciplinnämnd för avgörande.

SPHKs styrelse 2009-05-13
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Ordförande 
Irene Hansen, 0708-36 37 35
pichaq@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

www.sphk.se/sodra

Som nyvald ordförande vill jag tacka för förtroende 
och ser framemot ett nytt verksamhetsår med er. 
Vårt årsmöte hade vi i samband med Skånedraget i 
slutet på mars där vi avtackade vår förra ordföran-
de Robert Persson, kassör Mari Lilja och ledamot 
Susanne Nilsson. 

11-12 April anordnade vi Lilla Hapimag-Draget. 
Det var andra gången som det gick av stapeln och vi 
hade väntat oss kring en 30 startande men det slu-
tade på hela 77 stycken! Det blev några extra nöt-
ter att knäcka med det stora antalet deltagare men 
vårt lilla arrangörsteam gjorde ett riktigt häst(hund)
jobb och lyckades med bravur fixa till så det blev 
en kanonhelg. Liverapporteringen vi hade var väl-
digt uppskattad. Direkt som man gick i mål fanns 
tiderna på nätet, så även de som inte kunde när-
vara hade möjlighet att följa tävlingen. Och även 
den specialbyggda toaletten var uppskattad! Ibland 
måste man tänka utanför boxen. :) 

Sista helgen i april hade vi vår årliga utställning i 
Vaggeryd, och som vanligt, drygt 130 anmälda hun-
dar. Det blev en trevlig dag och även i år klarade 
vi oss undan regnet trots att väderleken inte såg så 
lovande ut. Från arrangörssidan var det lite nervöst 
då vi skulle ro hem dagen utan vår trogne utställ-
ningsansvarig Malin som befann sig i Stockholm 
för att representerade Södra på SDSF’s årsstämma, 
men vi gjorde det och dagen blev lyckad! 

Kerak hoppar i snön. [Foto: Linda Almquist]

I skrivande stund har vi planerat en träff i Hovdala nu i maj med utställningsträning, 
korvgrillning och bad. Fler träffar kommer att arrangeras under året och även en 
höstvariant av Hapimag-Draget i slutet av september. Håll koll på vår hemsida och 
vår gillasida på Facebook för att hålla dig uppdaterad om allt som händer i distriktet. 
Och har ni några önskemål om aktiviteter eller själva vill ordna en träff, hör av er! 

Ordförande
Irene Hansen bor i Blentarp med sina 6 alaskan malmutes, en polarblanding och 
en scandinavianhound. Hon tränar drag med dem på barmark och snö. 

Vice Ordförande
S verker Björk bor med fru och “barn” (Moa) utanför Vaggeryd med 15 siberian 
husky, en alaskan husky och tre gårdshundar. Hälften av hundarna är äldre än 11 
år. Han tränar och tävlar på “veteran”-nivå både på snö och barmark. 

Sekreterare
Hanna Persson bor i Skurup med sambo & tre siberian huskys, de tränar och 
tävlar på barmark. 

Kassör
I da Björk bor med sambo, dotter och snart bebis i Svenarum. Har 10 siberian 
husky, två jakthundar och två sällskapshundar. De tränar och tävlar på både snö 
och barmark. 

Ledamot
L otta Johansson bor i Falkenberg med sina 4 samojedhundar.

Suppleant
M arcus Christensen bor i Hurva med sambo och två alaskan malamutes. När det 
inte blir spontana utflykter så tränar och tävlar han på barmark.

Suppleant
M alin Granqvist bor med sambo i Alingsås/Sundsvall med sina 9 siberian huskys 
och två scandinavianhounds, tränar och tävlar på elitnivå på både snö och bar-
mark. 
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http://www.vastra.sphk.se

Ordförande
Vakant

Vice ordf.
Vakant

Kassör
Vakant

Sekreterare
Vakant

Ledamot
Gustaf Hammarkrantz
gustaf.hammarkrantz@netatonce.net

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

Suppleant
Vakant

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

Webmaster
Dan Palmblad 

Valberedningen
Vakant

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

NÖDROP!

Västligt beläget distrikt söker ny 
styrelse för trivsamma stunder tillsam-

mans!

Då Västra SPHK är i akut behov av sina 
medlemmars insatser ber vi er alla tän-
ka till ett varv extra om era möjligheter 

att engagera er i styrelsen.

Kontakta gärna SPHK’s sekreterare 
och anmäl intresse!

Olenkas Akim som svalkar sig i havet.  
[Foto: Anna Palmblad]

Västra inbjuder till officiell utställning på Tånga Hed 
lördagen den 5 september 2015

Plats: 
Tånga Hed

Samojed, alaskan malamute och grönlandshund döms av Erna-Britt Nordin.
Siberian husky döms av Jesper Andersson.

Anmälan:
Via internetanmälan, skk.se

Flerhundsrabatt går inte att nyttja via internetanmälan, mejla hundar samt 
kontonr så betalar vi tillbaka. tinajarkvist@outlook.com

Skriftlig anmälan görs på SKKs anmälningsblankett 
(länk finns från sphk.se eller direkt på skk.se), 

sändes per post eller e-mail till:
Tina Järkvist, Brännås sjöväg 12, 443 39 Lerum

tinajarkvist@outlook.com
Tel: 0733847079

Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, 
annars får du kontrollera att anmälan kommit fram.

Anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån:  150kr
Junior, unghund, bruks, öppen, championklass: 320kr
Veteranklass 8-10 år:  280kr
Veteranklass över 10 år:  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass:  150kr

Sista anmälnings- och betaldag är söndag 2015-08-22
Betalning till BG: 5413-5595, SPHK Västra

Alla anmälningar är bindande.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKKs regelverk.

För info om boende: tanghahed.se

Varmt välkomna!
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Vi har en händelserik höst framför oss…
…och en händelserik vår bakom oss. Vi har haft en 
dragträff i all enkelhet anordnad av vår dragkom-
mité och en agiltyträff i regi av vår nybildade akti-
vitetskommité vilka båda är bra sätt att knyta nya 
kontakter på och få in nya engagerade medlemmar 
i klubben vilket är som jag ser det en av våra vikti-
gaste uppgifter vi som distrikt har. Vi har också haft 
vår årliga utställning i Ånnaboda och dagen bjöd på 
vackert väder och trevligt polarhundsfolk!

I september kommer vi att hålla en dagsvandring 
i Skokloster. Det blir lunchrast och fikapaus och det 
får ta den tid det tar. Tanken är att man kan prova 
att klövja sin hund men det gör man förstås som 
man vill. Har man som ambition att fjällvandra så 

är detta ett ypperligt tillfälle att testa sin och hundens utrustning. Oavsett om man 
är nybörjare eller erfaren så tror jag att vi får en trevlig tur tillsammans. Se annons 
för mer info. Det blir ingen fjällvandring i år med övernattning, uppslutningen har 
avtagit så nu testar vi ett nytt koncept.

I höst har vi även premiär för en ny utställningsplats, Missmyra. Vi kommer också 
att återuppta vagnracet på söndagen. Platsen bjuder på en rundslinga på ca 3 km som 
vi tänkte använda oss av. Det finns bra möjligheter för boende, dels en sovsal men 
även flera mindre rum med varierande antal bäddar. Lunch- och middagsbuffé finns i 
anslutning till utställningsplatsen. Se annons för mer info.

Midnattsracet kommer att bli av även i år och vi hoppas på att detta ska bli en 
ny tradition. Klasser och eventuella meriteringar är i dagsläget inte klart. Se annons.

Det finns många fler idéer som bubblar men detta är vad vi har att erbjuda i skri-
vande stund. Jag uppmanar er att hålla utkik på hemsidan och facebook för fler och 
uppdaterad info om kommande aktiviteter. /Petra

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

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

http://malardalen.sphk.se

Sturkbergets Tundra Embla.  [Foto: Ronja Ekholm]

Observera! Ny plats med nya möjligheter!

Mälardalen inbjuder till officiell utställning och 
vagnrace den 3-4 oktober

Plats: Missmyra
Utställning för renrasiga polarhundar lördagen den 3/10. 
På söndagen den 4/10 återupptar vi det traditionsenliga vagnracet. 
Är man nybörjare och vill prova på drag finns vi till hands för att hjälpa till att 
komma igång eller bara klämma och känna på utrustning. 

Samojed, grönlandshund och alaskan malamute döms av Karsten Grönås. 
Siberian Husky döms av Erna- Britt Nordin.

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/6-9 mån:  150kr
Junior, unghund, bruks, öppen, championklass:  320kr
Veteranklass 8-10 år:  280kr
Veteranklass över 10 år:  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass:  150kr

Sista anmälnings- och betaldag är fredag den 2015-09-11
Betalning till BG: 171-5788, SPHK Mälardalen 
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. fredag 2015-09-18 mot extra avgift på 100kr 
per hund. Alla anmälningar är bindande.

Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKKs regelverk.

Möjlighet till lunch- och middagsbuffé finns, förbokas till Missmyra.
För info om boende, mat mm: missmyra.se. Adress: Missmyra, 579 94 Åtvidaberg 

Varmt välkomna!
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SPHK Mälardalen inbjuder till

Höstvandring

Datum:  2015-09-20
Plats:  Skokloster 

http://www.upplandsstiftelsen.se/slingor/311-skokloster__212

Distans:  13.5 km 
Tid:  Vi ses kl 10.00 
Övrigt:  Vi möts upp vid parkeringen och utgår därifrån. Vi börjar med 

att eventuellt prova ut klövjeväskor till dem som vill prova på 
sina hundar.  
Vi tar med oss fika och lunch att äta på vägen. 

Utrustning:  Bra skor och tåliga kläder efter väder samt matsäck. Eventuellt 
klövjeväska till hunden.

Anmälan till:  eliza.tiirikainen@gmail.com senast 2015-09-13

VARMT VÄLKOMNA! 

SPHK Mälardalen bjuder in till

MIDNATTSRACE
En barmarkstävling för renrasiga polarhundar i skenet av månens 

ljus, för andra året i rad. 
Alla helgons dag, den 31 oktober är det dags!.

Sträckorna som erbjuds är 5km och 10km på belyst elljusspår. 
Tävlingen äger rum på Rocklunda motionsspår i Västerås. 

Första start kommer att ske under sen lördagskväll, exakt tidpunkt ges när vi 
vet mer om det blir en sval eller varm höst. 

Håll koll på hemsidan och Facebook för uppdaterad information. 
Medlemsskap i SPHK krävs samt grönt kort och tävlingslicens. 

Åldersgräns för att delta är 16 år.

Vid frågor, kontakta dragkommitén: 
Lars Jämtsved, larsjamtsved@gmail.com
Anders Ryttinger, aryttinger@gmail.com
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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

www.sphk.se/gavledala

Ylajärvis BG Togo spejar ut över vidderna. 
[Foto: Petter Hillborg]

En av vinterns sista skidturer i Fulu-
dalen, öster om Fulufjället i mitten 

av april. Chiliways Never Compete 
With Me aka Atti (den svart-vita) och 
Lapicum Chasing The Wind aka Jolte 

(den grå-vita) med ägaren Susanne 
Enochsson. [Foto: Maria Persson]

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

www.sphk.se/nedrenorra

En sommar ligger framför oss och vad hittar man 
på då om man har polarhundar? Några tänker gå 
på någon tur i fjällen kanske och i Nedre Norra 
så kommer vi att anordna en dagsutflykt ev med 
övernattning i ett av alla naturreservat som finns i 
distriktet. Håll utkik på vår facebooksida för vidare 
information. 

Det kommer också att anordnas ett ungdomsläger i 
trakten av Strömsund. Ansvarig för det är Caroline 
Hoffman och även det annonseras ut på fejsboken. 
Vi har också planer på att anordna tidsträning på 
barmark nu i höst där får vi se var vi håller till.
                                                                                                                                            
Vi som sitter i styrelsen vill gärna ha in synpunkter 
på vad just du vill vi ska hjälpa till att anordna så 
hör gärna av er till någon av oss.

Till sist vill jag önska er alla en härlig sommar!

Alf Hallén

Fräna av Trolldom, ca 9 mån. [Foto: Helene Ochterlony]
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SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell dubbelutställning 
lördagen den 14 november 2015 och 

söndagen den 15 november 2015

Plats:  Ridhuset, Sollefteå 
Från Kramfors riksväg 90 - sväng höger till ridskolan när ni kommer 
till Sollefteå. Från Östersund/Junsele – följ riksväg 90 och när ni 
passerat Sollefteå och OK, sväng vänster till ridskolan. Vi kommer att 
sätta ut skyltar, så håll utkik.

Boende:  Björklundens hotell och vandrarhem har rum till skäliga priser och 
det finns möjlighet att ha hund på rummet, dusch och toalett finns 
dessutom.

 Även husvagnsplatser finns samt möjlighet att tälta. www.
hotellbjorklunden.com tel: 0620-158 17

Domare:  Arvid Göransson och Gunilla Sandberg

Raser - dag 1,   siberian husky - Arvid Göransson
14 november 2015: samojedhund, alaskan malamute, grönlandshund – 
 Gunilla Sandberg
 Reservdomare Lennart Edfors

Raser - dag 2,  Siberian husky - Gunilla Sandberg
15 november 2015: samojedhund, alaskan malamute, grönlandshund – 
 Arvid Göransson
 Reservdomare  Lennart Edfors

Anmälningsavgifter  t.o.m 25/10 26/10 - 2/11
 Lördag 14/11 Lördag 14/11
Valpklass 4-6 mån 180 kr 280 kr
Valpklass 6-9 mån 180 kr 280 kr
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass   280 kr 380 kr
Championklass  280 kr  380 kr
Veteranklass från 8 – 10 år  200 kr  300 kr
Veteraner över 10 år Gratis 

 Söndag 15/11 Söndag 15/11
Valpklass 4-6 mån 180 kr 280 kr
Valpklass 6-9 mån 180 kr 280 kr
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass   280 kr 380 kr
Championklass  280 kr  380 kr
Veteranklass från 8 – 10 år  200 kr  300 kr
Veteraner över 10 år Gratis

Barn med hund kommer att ordnas. Anmäls och betalas på plats. Dessutom 
anordnas juniorhandling och anmälan till den sker via SKK.  Kostnad 50 kr. 

Fika/lunchförsäljning kommer att finnas på plats. Gemensam middag anordnas 
på lördagskvällen på Björklundens hotell och vandrarhem, Sollefteå. Anmäl er 
till den senast den 10 november till Louise Bonta, tel: 070-221 07 30 eller på 
mejlen, bontalouise@gmail.com. 
Föreläsning kommer att anordnas på lördagen efter middagen.  Föreläsningen 
är gratis. Kostnad för middag och vem som håller i föreläsningen meddelas 
senare på hemsidan och i senare nummer av Polarhunden.
Obs! Anmälan sker via SKK’s internetanmälan se www.skk.se . Vid problem 
för utlandsägd hund kan anmälan göras via blankett. För utlandsägd hund ska 
kopia på registreringsbeviset skickas till Emma Månsson, Splintvägen 6, 831 72 
Östersund.

PM och bekräftelse kommer att skickas ut via mejl!

OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och skriv ägare på inbetalningen. 

Förfrågningar och upplysningar, mejla Louise Bonta, bontalouise@gmail.com, 
tel:070-221 07 30 eller Emma Månsson, emma.mansson@gmail.com, tel:073-
421-97-11.

OBS!! Sista anmälningsdatum och betalningsdag för tävlingsanmälan är 25 
oktober kl. 12:00.  Efteranmälningar tas emot mot en extra kostnad på 100 kr/
hund och max till 2 november 2015 kl. 12:00. Pengarna ska finnas på SPHK 
NN’s bg 860-0371 senast 25 oktober 2015. Uppge ägarens namn och reg nr på 
hunden.

Alla anmälningar är bindande! Inga kontantbetalningar tas emot! 

Lördagen räknas inofficiellt som siberian huskys rasspecial. 

Vill du annonsera i katalogen - företag, kennlar och privatpersoner - kontakta 
oss för pris och info. Mail: sphk_show@wildtribes.se eller ring Camilla Eklund, 
073-040 27 18.

Försäljning av hundrelaterade produkter kommer att finnas för dem som vill 
handla, bl.a. CAMAS.

Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna! 
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kanske har just Du genomfört din första hundutställning med bra resultat :-)  Där 
vill jag passa på att flagga för att våra tankar inför olika arrangemang är att vi ska 
ha trevligt tillsammans med varandra och våra hundar och om du har önskemål eller 
synpunkter av något slag så tar vi gärna emot det.

Må gott i sommarvärmen så ses vi!
Vänligen

Helen Söderström
Ordförande SPHK Övre Norra

 

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 / Utställnings-
wansvarig / 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 
 
Suppleant
Elina Wanhatalo

Lycka vid tältet vid Sareks kant. 

Hej!
Nu när vi har detta nummer av Polarhunden i han-
den så kämpar vi antagligen mot både värme och 
mygg….men snart vänder det! 

Jag hoppas att ni är många som fick nyttja den fina 
och långa vårvintern som vi i Norrbotten fick i år 
och att det känns helt okej med sommarvila för 
hundar och kanske egen fysträning för folk - vad 
vet jag??

Den senaste aktiviteten som styrelsen i övre Norra 
har haft är en arbetsdag den 31/5 där vi planerat 
för kommande säsong med både större och mindre 
arrangemang. Ett av de större är att draghunds-SM 
kommer att gå i Piteå i februari så nu är det bara 
att ladda lite kraft och ork och komma på arrang-
emanget. Ni som vill delta i stort och smått i våra 
olika arrangemang är hjärtligt välkomna att ta kon-
takt med någon i styrelsen eller någon medlem. Vi 
försöker att uppdatera hemsidan och facebooksidan 
med färsk information om de olika aktiviteterna så 
kika gärna på våra sidor.

Vi har under den gångna säsongen provat att be-
ställa lite jackor med Övre Norras logga på, be-
ställningar som varit lyckade i pris och kvalitet. Nu 
har vi tränings/tävlingsdressar på gång så gå in på 
hemsidan för mer info eller ta kontakt med Sofia 
Brännström så får ni veta mera i frågan.

Förhoppningsvis har vi eller ska vi ses på utställ-
ningen som Övre Norra arrangerar den 5 juli och 

Lycka och 
meditation på 
samma gång, 
Kvikkjokksfjäl-
len

Elisabeth Lönnberg packar- ska man rymma allt??Rutinerade grönisar på tur, Kvikkjokksfjällen

SPHK Övre Norra har tränings/tävlingskläder på gång till alla som 
är intresserade.  
Cirkapriser som vi visar på nu (beror lite på hur många som beställer, ju fler 
desto bättre pris.) 

Ca. 1150 kr för tävlingsdress som kan användas av exempelvis skidåkare och 
sprintförare.

Ca. 1350 kr för träningskläder/överdragskläder som passar sig både till löpar/
cykelträningen under hösten och som träningskläder/överdragskläder till skidå-
kare/sprintförare. 

En intresseanmälan skickas till Sofia Brännström på mejl till sofiabra-4@
hotmail.com innan den 27/7 så att vi kan ha dem klara till höstträningen. 
Sedan vid slutlig beställning betalas en handpenning på  500 kr per dress för att 
beställning ska bli genomförd. 

De kommer att finnas på SPHK Övre Norras utställning i juli för den som vill 
klämma och känna och prova. 

Bild på kläder kommer också senare när designen är helt klar.
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Missar man minns
Text: Louis Liljedahl

Här är några missar som jag har varit med om i mitt hundliv.

Den första hände i Lillholmsjö på 80-talet. Vi körde var sitt spann min fru och jag, 
hon nomesläde och jag på skidor efter pulka. Nomesläden drogs av vår unghund, 
malamuten Kenzie, som skulle bli en mäktig och snäll malamute när han blev vuxen. 
Jag hade Illyiak, en medelstor hane på 3 år. 

Rätt som det var, såg jag i ögonvrån ett spann som kom i full karriär och höll på att 
köra om. Det kom inga omkörningsvarningar eller något. Så jag vänder mig om och 
ser att sexspannet med siberian huskies är förarlöst! Snabbt som tanken inväntar jag 
släden och då den kommer i höjd med mig kastar jag mig och greppar styrbågen. Jag 
är fastkopplad med mitt eget ekipage och dras med ett tiotal meter, men Illiyak är 
följsam och går på, så han och pulkan är inget problem. 
 
Då vänder sig hela spannet om och anfaller, inte min vuxna malamutehane (det 
vågade de fega drumlarna inte), utan de har sikte på vår unghund Kenzie, som nu 
kommit nästan ikapp oss i kaoset. Jag har som sagt skidor på och ett elände att 
komma upp och hålla emot de upphetsade huskyna. Alla läsare vet ju vilken power 
det är i ett sexspann! Nu kastar de sig över den stackars Kenzie. Snart nog dyker det 
upp en skoter i full fart med hundföraren som passagerare.

Men då hade min fru och jag med gemensamma ansträngningar fått isär hundflocken 
från vår unghund. Illiyak bara stod och tittade på och huskyna vågade knappt titta 
tillbaka på honom under hela intermezzot. Hundföraren var glad att hans spann inte 
kom längre och vi att vår malamute inte tog någon mental skada av överfallet. Sen 
fortsatte familjen Liljedahl som vanligt sin lilla tur.

Den andra gången som jag varit med om en miss, var under en vintersamling när vi 
bodde i USA. Händelsen utspelades i Eagle River, som ligger i norra Minnesota, där 
ett tjugotal malamutemushers brukar träffas varje nyårshelg och köra hund. Spannen 
skulle iväg och femtio meter framför starten stod min fru med videokameran och jag 
ytterligare femtio meter bort med stillbildskameran.

Den ena spannet efter det andra kom iväg och förbi och det blev häftiga bilder och 
videofilm av det hela. Nu skulle Shilon Bedford iväg med ett trespann. Hon kommer 
upp i en jäkla fart och ett tiotal meter framför mig är det en ganska snäv kurva. 
Naturligtvis välter hon och tappar taget. Nu kommer tre malamutebestar med en lätt, 
tom släde ångande mot mig i fullt ös. Jag lägger kameran lugnt och fint och gör mig 
beredd. Jag har ju viss träning på att fånga in ett vilt skenade spann. Men denna gång 
skulle det ske från att jag stod helt stillastående och ett spann i högsta fart!

Jag gör ett tigersprång och får tursamt nog tag i släden, jag kommer inte ihåg i vilken 
del eller hur, släpas med en bra bit, men till slut fattar malamuterna att det nog inte 
står riktigt rätt till, så de stannar. Shilon kommer springade, frustande och pustande 
och tackar mig glatt. 

Jag tänkte att det skulle bli spännande att se på videon hur det hela gick till. Döm 
om min förvåning, och besvikelse, att min fru blivit så stressad, att hon stängde av 
videokameran precis när Shilon föll. Ridå!

Evy Liljedahl kör med Kathy 
Schmidts amerikanska 

malamuter i Eagle River. 
[Foto Louis Liljedahl]
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Jag dömer din hund för dagen 
-du dömer mig för resten av livet!

(Spånga juni 2010/HR)

Vid varje utställning får alla hundar en ny chans. Som domare får man 
oftast bara en! Jag dömer din hund oavsett tidigare meriter. Du dömer 
mig på gamla meriter eller vad du tror dig veta om mig. Det kan vara lösa 
rykten, vilken person du tror jag är, vilka hundar jag ägt eller har i min 
ägo. I bästa fall bedöms jag efter hur jag senast dömde din ras. Är din 
bedömning av mig därmed i sanning överensstämmande?

Såsom utbildad exteriördomare av Svens-
ka Kennelklubben har jag fått lära mig 
att bedöma ett avelsresultat. Hundarna 
ska bedömas efter gällande rasstandard 
med hänsyn tagen till fel och förtjänster. 
Jag ska döma för dagen och kan aldrig 
säga hur din hund ser ut vid nästa till-
fälle!

Din bedömning av mig grundar sig 
ofta på vad du tror dig veta, eller vad an-
dra säger sig veta om mig. Låt mig ta ett 
exempel. Mina första hundar på 70-talet 
var golden retriever. Som så många andra 
golden under samma tid, var de av den 
mörkare färgen. En av dem blev också in-
ternationell champion. Än idag, efter 26 
år som domare på rasen, påstår ”de som 
vet”, att endast mörka hundar har chans 
att vinna då jag dömer. Oavsett hur kva-
litén är på de anmälda hundarna, så har 
”andra” bestämt vilka som kommer stå 
som segrare!

Liknande ogrundade uttalanden görs 
om många av mina kollegor. Det talas 
om att vissa domare enbart sätter upp 
enfärgade hundar och andra bara väljer 
brokigt. Någon väljer unghundar före 
vuxna. Vissa föredrar endast jakttyper 
och att andra bara premierar hundar 
av utställningstyp. Att de bedöms efter 
samma standard, nämner inte ”de som 
vet”! Andra ”experter” har bestämt att 

en domare som börjat sin domargärning i 
vinthundsgruppen enbart sätter upp tun-
na hundar och det motsatta för den som 
kanske har newfoundlandshund i sin 
bakgrund. Ibland påstår gruppen ”exper-
ter” att utställare ska vara klädda på ett 
visst sätt för att falla domaren i smaken. 
Det sägs även att valet av vinnare beror 
på vilket kön den som visar hunden har. 
Raden av påståenden om hur vi domare 
är och hur vi dömer, är många fler än så. 
Bevisligen florerar det en mängd oemot-
sagda rykten, som för många blir till en 
sanning.

Saknar vi domare sunt förnuft?
För att bli exteriördomare krävs, förutom 
godkännande från både läns- och special-
klubb, praktisk och teoretisk utbildning 
i Svenska Kennelklubbens regi. Svenska 
domare anses med rätta vara både kun-
niga och omdömesgilla. Med den bak-
grunden blir jag lite förvånad att vissa 
utställare verkar tro att vi domare helt 
saknar sunt förnuft.  Eller vad sägs om 
följande bortförklaringar? Schampo i 
ögat – när det var inåtrullat ögonlock! 
Eller den brännande solen som under en 
helg gjorde den svarta pälsen både ihålig 
och fläckigt brun – som var vanlig fäll-
ning! Felaktig päls – som skylls på byte 
av päls! Ljusa näsor som bleks av både 

för lite och för mycket sol! Hundar som 
enbart förstår engelska eller franska – så 
vi inte missar att det är en import! Blyg 
hund – för att den aldrig tidigare har va-
rit utanför kenneln! En hund som gör 
utfall – som aldrig tidigare har betett sig 
så! ”Ni som vet”, tror ni att vi domare 
saknar både erfarenhet och sunt förnuft 
när vi tar oss an uppdraget?

Är vi allas egendom?
Knappt är klassen färdigbedömd förrän 
både bilder, resultat och kommentarer 
florerar på alla tänkbara forum. Helt 
plötsligt är jag som domare allas egen-
dom och står själv på palperingsbordet. 
Många anser att det är fritt fram att dis-
kutera och kommentera precis vad som 
helst, bara man gör det på sin egen sida. 
När påhoppen på ens bedömning och 
uppförande blir för grova är det inte lönt 
att vare sig kommentera eller dementera. 
Risken att det ytterligare förvrängs är 
stor och enbart till vår nackdel. Vi lever 
i en tid med en otrolig teknik som både 
hjälper men också stjälper hundvärlden. 
Tänk om alla tänkte en extra gång innan 
de öppnar sin mun eller skickar iväg ett 
inlägg! Då skulle många missförstånd 
undvikts, många rykten ha stoppats och 
många osanningar aldrig sagts! Även 
bland oss domare finns det de som tror 
sig sitta inne med facit, de som vet vilken 

hund som alltid är den rätta vinnaren etc. 
Dessvärre drar de sig inte heller för att 
påpeka det vid mindre lämpliga tillfällen. 

Vi har alla ett ansvar
Vi – utställare, uppfödare, funktionär 
och domare – har alla ett stort ansvar 
för den sport som vi själva valt och som 
vi så högt värderar och lever för. Hur vi 
agerar och hur vi uttrycker oss, präglar 
nästa generations utställare. Nybörjare 
ser upp till sin uppfödare, andra erfarna 
utställare och oss domare. De lyssnar och 
tar till sig det mesta av det vi säger och 
påstår. För vem vågar ifrågasätta erfarna 
personers kunskaper? Det är därför extra 
viktigt att vi slussar in dem på rätt sätt så 
att de för det positiva med sporten vidare 
och att det blir fler utställare till våra ut-
ställningar. 

Slutligen tror jag mig kunna påstå att 
många av oss trivs i ringen och med för-
troendet att bedöma andras hundar. Vi 
är medvetna om att vi själva har valt vår 
situation och därmed har allas blickar på 
oss. Dock kvarstår – att jag dömer för 
dagen och vill inte att du dömer mig för 
resten av livet! Sanningen är nämligen 
inte så enkel!

Hans Rosenberg
Exteriördomare sedan 1984
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Nästan alla tävlingar i en 
- Beaver Trap Trail/Bäver Open

[Martin Wagenius] Under tre dagar i mars genomfördes Beaver Trap 
Trail/Bäver Open (BTT/BO)i Norråker i Norra Jämtland. Ett stort ar-
rangemang med nästan alla tänkbara klasser och distanser som dessutom 
hade SM-status för delar av tävlingen.

BTT - 350
Nytt för i år var att tävlingen hade utö-
kats med en långdistans på 350 kilome-
ter. Den genomfördes på delar där den 
klassiska medeldistanstävlingen BTT 
Classic går, med vildmarkscheckpoint. 
En checkpoint var även i Saxnäs vid 
Mountain Lodge där en lokal grupp tog 
hand om en mycket trevlig checkpoint. 
Långdistanstävlingen hade tyvärr inte så 
många deltagare i år. Förmodligen för att 
det är första året, och fler anmälda drab-
bades av kennelhosta kort innan start. Vi 

ser fram emot fler startande nästa år och 
vi har fått bra feedback att utveckla till 
nästa år.

BTT - Classic Medeldistans med över-
nattning i tält
BTT Classic back to basic. Medeldistans-
tävlingen om tre dagar med övernattning 
i Saxvattnets naturreservat kördes även 
i år. Vi har försökt komma tillbaka lite 
till det ursprungliga i denna deltävling. 
Det var flera som reagerade förra året 
när det dök upp elverk på campen, och 

Ovan: Kim Dulk

Nedan: Helene Israelsson

Walle Collin

Malin Granqvist

”vildmarkskänslan” började försvinna. 
Vi försöker utveckla tävlingen till att 
förstärka kännetecknen som en lustfylld 
tävling, vildmark och  social samvaro. I 
år var BTT Classic mer ”som förut”, men 
vi måste erkänna att vi behåller det por-
tabla utedasset för komfort, men även 
för att kunna ha naturreservatet i bätt-
re skick. Vi hoppas att framför allt fler 
pulka-spann deltar i BTT classic framö-
ver. Det är en klass som minskar i antalet 
tävlande överlag tyvärr. Det går ju även 
att köra ”Turklass” i BTT classic. Det 
går alltså bra att testa att köra, tälta med 
allt vad det innebär utan att för den delen 
tävla. Kanske det blir tävling året därpå 
när man fått blodad tand?

Bäver Open - Sprint, och medeldistans 
SM
Under tiden lång- och medeldistansdel-
tagarna var ute i den fjällen och körde 
så pågick SM tävlingar i Sprint och med-
eldistans inne i Norråker. Rickard Har-
rysson, tävlingsledare, fick frågan från 
ordförande Alf Hallén, SPHK NN att ar-
rangera tävlingen som fick namnet Bäver 
Open. Med stöd från föreningar, företa-
gare och privatpersoner i Norråker med 
omnejd så utvecklades tävlingen som fick 
deltagare från hela Sverige och Norge 
och för alla hundraser. Redan efter ett 
försök fick arrangörerna förtroendet att 
arrangera SM i sprint och medeldistans. 
Kanske hade det varit bra att köra ett par 
år till först, men det ger ju mer spänning i 
tillvaron att spänna bågen lite extra.

De flesta klasser för släde stod på agen-
dan. Skidor med lina genomfördes också. 
De som kom till start möttes av bra vä-
der och hårda och tekniska spår. Vintern 
detta år hjälpe inte till att få till det per-
fekta underlaget, men det är ju lika för 
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Den 14/5-2015 deltog Nanook (Low-
landssleddogs Flyra) på Hundensdag 
med vägglössök. 

Arrangemanget ordnades av Västra Med-
elpads Brukshundsklubb. Det var ett ro-
ligt arrangemang trots att vädret inte var 
det ultimata för en sådan här dag. Blåsigt 
och med lite snöflingor i luften, (fick både 
mig och Nanook att längta tillbaka till 
vinterns slädturer). 

Kul att få visa vad siberian husky kan 
göra på sitt sommarlov. Nanook har trä-
nat vägglöss sedan hon var 16 veckor. 
Doften presenterades redan när hon var 
5 veckor. 
Inom kort kommer det att finnas en täv-
lingsgren som heter Nose Work där hun-
dar av alla raser får deltaga. Det finns 
flera siberian huskys som sysslar med 
specialsök, vägglöss, ammunition och för 
nöjes skull. 

Saker hundar kan söka: narkotika, mö-
gel, minor, sprängämnen, gas, barkbor-
rar, batterier, cigaretter, svamp m.fl. 

Kul sysselsättning de dagar det är för 
varmt för att träna drag, klövja eller om 
man bara vill prova på nåt annat. 

Annika Andersson

Annica och Nanook peptalk. [Foto: Susanne 
Almgren]

Nanook har hittat sin doft. [Foto: Susanne Almgren]

alla. Det var full fart i byn under tävling-
ar med starter och målgång på löpande 
band. Dessutom bjöds det på tillfällen 
att träffa nya och gamla bekanta och tala 
om det gemensamma intresset, hundar!

Kringarrangemang
Förutom tävlingarna bjöds det på lite ar-
rangemang under dagarna. Bland annat 
veteranskoterkväll och föreläsning om 
att ladda hunden rätt av Janne Svensson 
från Royal Canin.  Till invigningen hade 
en snövägg med islyktor skapats för att 
illustrera norrsken. En design av Martina 
Stor. Under invigningen framfördes sång, 
tal från kommunrepresentant samt avslu-

Kim Dulk

tades med Jämtlandssången och lyktor 
som svävade upp mot skyn.

Tävlingarna samlade drygt 100 star-
ter trots en knagglig träningssäsong för 
vissa och många fall av kennelhosta 
som gjorde att de inte kunde delta. Det 
är en utmaning att arrangera flera täv-
lingar på en gång. Även om det går att 
återanvända en hel del så är det en stor 
logistisk apparat att få de olika tävling-
arna i Beaver Trap Trail/Bäver Open att 
flyta på utan att de stör varandra. Spe-
ciellt målgången på lördag är en utma-
ning för tidtagningen när alla klasser går 
i mål om vart annat, och detta mitt i en 
vintermarknad mitt i byn. Överlag blev 
det uppskattade dagar och en stor eloge 
måste ges till alla funktionärer som stäl-
ler upp med tid och engagemang. Utan 
dem blir det ingen tävling!

Beaver Trap Trail är öppen för alla hund-
raser. Vi ser dock gärna att fler polarhun-
dar kommer så fler kan tävla i B- och C-
klassen. Tyvärr så fick vi i år slå ihop en 
hel del klasser för att få till grupperna.

Resultatlista polarhundar
För fullständig resultatlista hänvisar vi 
till beavertraptrail.se 
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Hejsan gott folk!

Vintern har även i år övergått från strålande vitt 
till härligt grönt på de flesta platserna i landet. Här 
nere i Småland, där sommaren nu i slutet på maj 
verkligen knackar på dörren, har många av oss 
börjat ge hundarna en välförtjänt semester från 
draget. Och kanske istället börjat med sommarens 
aktiviteter i form av utställningar, vandringar och 
annat roligt. 

Flera utställningar har redan varit och vi önskar 
er alla som deltagit grattis till fina utmärkelser 
av era hundar! Trenden i ringen har varit lite 
nedåtgående på malamutefronten i antal men det 
är förhoppningsvis bara en tillfällig svacka. Oavsett 
så hoppas jag på fortsatt lycka för er alla som väljer 
att ställa era hundar i sommar!

I styrelsen så fortsätter vi jobbet med att ro i land 
allt som en klubb har i båten, bl.a. är all planering 
för alla event för kommande säsong i full rulle. Lite 
nyheter på tapeten har vi i år, t.ex. bjuder vi in våra 
medlemmar på en sommarträff i början av augusti 
med vandring och trevligt umgänge på vackra 
västkusten!

Även Björnrundan är planerad och inbjudan gjord 
med lite nytt. I år hålls den i vackra Lillhärdal, 
mitt i skogen vid en vacker sjö med underbar natur 
och sköna vägar. Inbjudan till sommarträffen och 
Björnrundan, samt malamutespecialen finner ni lite 
längre bak i tidningen.

Kricke & Akela, en kväll vid tjärnen.

Jag hoppas vi ses på något av klubbens event, både nya och gamla malamuteägare! 
Passa nu på och njut med era hundar, och glöm för all del inte kameran!!

Tills nästa gång, simma lugnt! 

Bästa hälsningar Therese Lindman, Vice ordförande 
(SPHK’s rasklubb för alaskan malamute)

Välkomna till malamamuteklubbens
Sommarträff!

8-9 augusti Ekleden, Kinna

Klubben bjuder in alla sina medlemmar till en sommarträff i södra landet!
Under en helg i trevligt sällskap av varandra tar vi med oss våra malamuter 

ut på en härlig vandring, med eller utan klövja längs vackra Ekleden i Marks 
kommun strax utanför Kinna.

Leden är ca 2,2 mil lång, och man kan tälta längs vägen vid mysiga vindskydd 
med eldstad eller vända tillbaka efter en bit om man inte vill gå hela sträckan. 

Hur långt ni vill gå bestämmer ni själva.

Träffen är kostnadsfri, och varje deltagare tar med egen mat, utrustning, glatt 
humör, samt kläder efter väder, och glöm för all del inte hunden!

Ni kan läsa mer om Ekleden på
http://www.vastsverige.com/mark

Anmälan görs senast 24 juli till:
Frida Björkman
mail: F.b@live.se 

www.malamuteklubben.se

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

Vice ordförande
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



30   Polarhunden 3/2015 Polarhunden 3/2015   31

Välkomna till 

Björnrundan 2015
Datum: 10-11 oktober 

(de flesta kommer fredag och stannar till söndag)

Plats: Lillhärdal
Denna höst har vi valt att lägga årets upplaga av Björnrundan i Lillhärdals vack-
ra natur! 

Vid en liten sjö och bäck finns en mysig liten stugby utan el och vatten, men med 
underbara dragvägar runt omkring.

Det finns plats att ställa upp husvagn/husbil och tält här, men om man hellre vill 
sova på Lillhärdals camping (tel: 0680-301 38, mail: info@lillhardalscamping.se) 
med alla dess bekvämligheter så finns den ca. 1 mil bort.

Vi kör ca 3 mil i lätt kuperad terräng på fina grusvägar. Sträckan är traditionellt 
uppdelad i tre etapper med två checkpoints. 

Vid båda checkpoints finns möjlighet till grillning, fika och det finns vatten till 
hundarna.

Samling lördag 10 oktober kl. 9.00 för genomgång av banan och utdelning av 
startbevis. Klubben bjuder som vanligt under dagen på korv och fika. Info om 
samlingsplats kommer i pm!

Anmälan görs till Tess på lindmantess@gmail.com senast 21 september. (Ange 
gärna i mailet vad du planerar köra och hur många hundar samt hur du vill bo. 
Eftersom det inte är en tävling så är det på inget sätt bindande utan bara för att 
vi ska få en ungefärlig överblick). 

Betalning 150 kr/pers betalas på plats (200 kr utan föranmälan) 

Vid frågor och funderingar kontakta 
Tess: lindmantess@gmail.com  076-938 87 39

Ida: tornwall@hotmail.se 073-073 31 63 

Så varmt välkomna, gamla som nya!

SPHK’s rasklubb alaskan malamute

Välkomna till
SPHK’s Rasklubb alaskan malamute

Rasspecial 2015
Lida, Stockholm

Allhelgonahelgen
30 oktober till 1 november

Malamutespecialen dag 1 - Fredag 30 oktober

9:00   Barmarksmästerskap 

Klasser och Banlängder: 
• Cani-cross 5 km 
• 1 Dog Bike 10 km 
• 2 Dog Scooter/Roller 10 km 
• 3-6 Dog Scooter/Roller 10 km 

Vi kommer att köra med vikter 50 kg/hund och begränsa spannstorleken till 
max 6 hundar. 
Det kommer också att anordnas motionsklass 5 km. 

Anmälningsavgift 
Senior: 100: - 
Ungdom & Junior 75: - 
Motionsklass 50: - 
Anmälan sker senast 26 oktober till Therese Lindman via mail: lindmantess@
gmail.com          
Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift. Betalning sker på plats. Det är 
IFSS’s tävlingsregler tillsammans med de svenska tilläggsreglerna som gäller. 
Obs! Banlängden kan komma att justeras något dock ej längre än 10 km. 

15:00 Klubben bjuder på lättare måltid i samband med prisutdelningen för 
 Klubbmästerskapet

18.00 Avelsrådet tar vid 

Våra sponsorer: Canimat, MR-koppel, Arken Zoo Falkenberg, Hallon
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Malamutespecialen dag 2 - Lördag 31 oktober

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute 
inbjuder till officiell utställning!!

Ca. 9:00

Plats: Lida, Stockholm
Domare: Shilon Bedford, USA

Skriftlig anmälan sker på SKK’:s anmälningsblankett (som kan nås via SPHK’s 
& SKK’s hemsida) och skickas per post till Annelie Carlsson, Sanddynevägen 91, 
311 32 Falkenberg eller mail malamutespecialen@gmail.com OBS! Anmälan av 
fler än 3 hundar görs enbart via post. Inom ett par dagar efter anmälningen mot-
tagits utgår en bekräftelse via mail så glöm inte att ange mailadressen. Namn i 
mailet anges vid betalningen. 

Efter 3 fullbetalande hundar reduceras priset med 100 kr per ytterligare anmäld 
hund – gäller dock inte valpar och veteraner. Sista anmälningsdag och betalnings-
dag är 5 oktober 2015 på PG konto: 69 79 25-6. Efteranmälan godtas fram till 
10 oktober mot en extrakostnad av 50:-/anmäld hund. 
Ej inbetalda innan 12 oktober får ej deltaga enligt SKK’s policy. För svenska ut-
ställare/ägare krävs medlemskap i SPHK.

Ca. 17:00  Rasträff - Tema Malamutens/draghundens fysik
                 Twila Baker, USA håller föreläsning. 

Efter föreläsningen så samlas vi som vill för en gemensam middag till 
självkostnadspris. Mer information utkommer i PM  

Våra sponsorer: Canimat, MR-koppel, Arken Zoo Falkenberg, Hallon

Malamutespecialen dag 3 - Söndagen 1 november

 8:00 – ca. 13.30    Medlemsmöte

Rapporter från sektionerna, exteriördomarlista, malamuteveckan, klubbens 
framtid/utveckling (medlemmarna har ordet) m.m. 

Boende: Bokning sker direkt till Lida wärdshus. Var ute i god tid! Husbil, 
husvagn och camping är också möjligt. E-mail: vardshuset@lida.nu, tel: 08-778 
40 35.

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute önskar dig hjärtligt välkommen! 

Tack till våra sponsorer!
Canimat, MR-koppel, Arken Zoo Falkenberg , Hallon

Anmälningsavgift/klasser 

Valpkl: 4-6 månader  150:- 
Valpkl: 6-9 månader  150:- 
Juniorkl: 9-18 månader  300:- 
Junior BIS : 9-18 månader  300:-
Unghundsk: 15-24 månader  300:- 
Brukskl: 15 månader och äldre 300:- 
Öppenkl: 15 månader och äldre 300:- 
Championkl: 15 månader och 
äldre 300:- 

Parkl: anmälan på plats 50:-
Syskonkl: anmälan på plats 50:-
Barn med hund: anmälan på plats 50:- 
Veterankl: 8-10 år 150:- 
Veterankl: Över 10 år  Gratis

Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.

TROLLS foder och dragutrustning finns både i butiken och 
vår webshop:

http://draghundcenter.se/webshop/

 

Medlemmar i SPHK  får

om koden "SPHK10" lämnas i kassan.

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

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

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

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

Ledamöter
Lotta Johansson, 073-073 59 99
Såggatan 4, 311 74 Falkenberg 
Lotta. D.Johansson@gmail.com

Lars Jämtsved, 073-626 92 84 
Lundsvedja 138, 742 94 Östhammar
lars@jamtsved.se

Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 58599 Linköping 
snotrollens@telia.com

Suppleant
Sara Jonsson, 073-054 75 01
Dylta bruk 276, 718 97 Dyltabruk
sarajonsson90@live.se

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

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

Hej på er 
Då var det dags för ytterligare ett nummer av Polar-
hunden och sommaren är på intågande vilket ofta 
betyder att det blir en mindre intensiv tid med trä-
ning för polarhundarna och dess ägare. Men däre-
mot så drar för många utställningssäsongen igång. 
Själv ser jag fram emot en semester med vovvarna 
upp mot fjälls till i slutet på augusti.

Vi har gått igenom protokollet från uppfödar-/med-
lemsmötet i Furudal där vi bl.a. uppmärksammat 
diskussionen kring C-höfter. Detta ämne har disku-
terats och debatterats många gånger tidigare inom 
klubben. Många diskussioner har ofta slutat i att 
våra uppfödare och medlemmar tyckt att HD-index 
skulle vara en väg att gå. I och med att önskan om 
att införa HD-index för samojed är så pass väl för-
ankrat i klubben sedan tidigare är vi nu glada att 
kunna meddela våra medlemmar att detta förhopp-
ningsvis blir verklighet till årsskiftet 2015/2016. Vi 
har varit i kontakt med SKK genetiker Sofia Malm 
som menar att vår ras har tillräckligt stort antal 
röntgade hundar för att vara aktuell för införande 
av HD-index redan till årsskiftet. 

Sofias förhoppning var också att SKK under hös-
ten skall hinna få en informationsträff till stånd där 
uppfödare och medlemmar från berörda raser bjuds 
in. Från styrelsens sida uppmanar vi er alla att läsa 
igenom den info angående detta som finns tillgäng-

Systrar i led, Olenkas Alyona och Anastasia.
[Foto: Anna Palmblad]

lig på SKK hemsida samt att fundera och reflektera lite över detta. Index innebär i 
korthet att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till 
släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga (avelsvärde) avseende 
HD. Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med samma röntgen-
status åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvär-
de för HD. HD-index skattas en gång per vecka och publiceras i SKK Avelsdata för 
hundar födda år 2000 eller senare och med eget röntgenresultat.  Mer information 
om HD- och ED-index finns på skk.se http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsopro-
gram/index-for-hd-och-ed/ samt i boken Hundavel i teori och praktik, sid. 118-127.

Vår valpförmedlare Petra Dalenklint har begärt att få sluta och kommer efterträdas 
av Ida Andersson som tar över efter henne. Petra och Ida kommer göra en överläm-
ning så fort de hittar gemensam tid för detta. När överlämningen är klar och Ida 
tagit över kommer vi att informera mer kring detta. Vi tackar Petra för den tiden hon 
arbetat för rasklubben. 

Linda Almqvist har meddelat att hon fortsättningsvis inte kommer ha möjlighet att 
fortsätta arbeta med uträkningen av poängsättningen för årets utställningshundar (tik 
och hane), i och med detta sökte styrelsen en ersättare att ta över detta efter Linda. Vi 
tackar Linda för det arbete hon gjort. Efterträdare blir Pernilla Wickström-Osietski, 
vi är glada och tycker det är kul att Pernilla vill jobba med detta. Detta gäller alltså 
årets utställningshundar tik och hanhund. Övriga årets hudar fortsätter Linda att 
räkna precis som tidigare år, årets samojed och årets draghund. Årets veteran räknas 
av Annelie Jönsson.

Arbete med översynen av meriteringsreglerna som fortgått sedan 1,5-2 år tillbaka är 
nu i slutskedet av processen. Under denna punkt har det inte hänt något mer sedan 
sist, vi har besvarat remissrundan utifrån medlemmarnas önskan. Och nu inväntar vi 
nästa arbetstillfälle med detta från centralt håll.  

Rasklubbar och distrikt fick i uppgift att inventera vad våra medlemmar tycker och 
tänker kring organisationsfrågan. För Samojeds del valde vi att göra detta genom 
en digital enkätinvertering där vi önskat veta vad ni tycker och tänker kring detta?  
Enkäten har funnits tillgänglig på vår hemsida och synliggjorts genom våra kanaler 
på FB. Vi tackar samtliga som deltog med sina åsikter, tankar och funderingar. Vi tar 
med oss era tankar och funderingar i kommande arbete med denna fråga. 

Inför 2016 års rasspecial har Robert Sellervik från Norge tillfrågats som domare och 
han har tackat ja till uppdraget. De pokaler som inte kunde delas ut i Furudal p.g.a. 
skadat gods är nu utskickade till berörda. Och tillverkning av nya skyltar för spår-
markering i Furudal fortgår under året. 

De kommittéer som styrelsen i nuläget beslutat att hålla fast vid är utställningskom-
mittén och barn-/ungdomskommittén. I Barn-/ungdomskommittén sitter Monika 
Berglöf och Lena Lindberg kvar med Monika Berglöf som sammankallande. Helen 
Werner sitter som sammankallande för utställningskommittén. 
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Den 10:e maj hölls en meriteringsdomarutbildning i SPHK C regi. Vid detta utbild-
ningstillfälle utbildades 3 personer ur våra egna led som är samojedägare, Linda Alm-
qvist, Anna Pamblad och Michael Berglöf. Vi hoppas att detta på ett tillfredsställande 
sätt kommer stärka upp rasklubbens autonoma kompetensstatus inför kommande 
vintersäsong. Under helgen den 9-10:e maj hölls styrelsemöte inom centralstyrelsen 
där rasklubben också vara representerad. 

Vid det centrala årsmötet den 23:e maj avser vi att representera rasklubben genom 
närvaro av ordförande och en ledamot. Den 22-23 augusti är det arbetshelg med 
SPHK C vilken jag avser att delta på. Och helgen den 26-27 september har vi planerat 
för en arbetshelg för rasklubbsstyrelsen då vi framför allt kommer påbörja arbetet 
med planeringen inför Samojedernas vintersamling i Furudal. 

Denna ledare blev skriven mest i informativanda då jag tycker det är viktigt att ni alla 
hålls informerade om vilka ärenden vi jobbar med. Ta hand om er allihopa så hörs vi 
och ses vi framöver.

Med vänliga hälsningar Camilla Nyström, ordförande SPHK Samojed

SPHK-SAMOJED

SAMOJEDHELG  I SKÅNE 19-20 SEPTEMBER 2015

I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.

Lördag:  officiell utställning  bedömningen startar 13
  Domare: Göran Hallberger

På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva. 
Sen umgås vi hela kvällen, pratar hund osv.

Söndag:  Aktiviteter, möjlighet till körning om vädret tillåter.

Idéer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt. Samt även hjälp med 
att ordna fika, sköta försäljning av dito, sätta upp skyltar till körbana m.m. 

På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med 
husvagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.). 
OBS att man kan inte komma på fredagen med hänsyn till vårt värdpar och 
deras hundar. 
Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck samt varma 
sovkläder. 

Sista anmälningsdag till utställningen är den 2 september, anmälan ska göras 
på SKK’s tävlingsanmälan till: Kerstin Ohlsson,Hasselvägen 22, 291 60 
Kristianstad eller via e-post till danza@comhem.se

Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller per 
telefon 044-70136, 0709-367188

Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5

Valpklass 4-6, 6-9 mån 150 kr
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass 350 kr
Veteranklass > 8 år 280 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 175 kr
(de klasser som kostar 350 kr)  

Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 150 kr eller betala motsvarande belopp.

VÄL MÖTT!!!!!!

Från korrekturläsaren

Det kommer in många välskrivna alster till Polarhunden. Detta är ju både trevligt 
och inte minst gör det en korrekturläsares jobb överflödigt. Sen har vi andra där 
jag har besvär med mina två käpphästar, särskrivning och felskrivning av hund-
rasers namn.

Då det gäller särskrivning finns det bara EN enda enkel regel – svenska sam-
mansatta ord skrivs ihop. Exempelvis – Generalstabschefsuniformsfärg. En del 
särskrivingar kan bli ganska lustiga och ibland ge helt fel information. 

Om jag skulle bli sjuk skulle jag föredra att bli omhändertagen av en mörkhårig 
sjuksköterska framför att bli skött av en mörk hårig sjuk sköterska!

Hundraser skrivs med liten begynnelsebokstav på svenska. Således, alaskan ma-
lamute, samojedhund, siberian husky samt grönlandshund.

Jag har skrivit om detta förut, men med tanke på att det ständigt kommer nya 
medlemmar, så kanske det kunde vara bra med dessa två skrivtips. 

Glada hälsningar från er korrekturläsare

ps. Sett i butik – ”Billigt idag - Djupfryst kyckling lever”  ds.
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Samojedhund
Nulägesbeskrivning – Population och avelsstruktur

Utdrag ur RAS (rasspecifik avelsstrategi) för samojedhund. 
Dokumentet finns i sin helhet på rasklubbens hemsida.

Nulägesbeskrivningen av dagens population bygger på insamling av information och 
statistiska värden ur SKK’s avelsdata, programmet LatHunden och försäkringsbo-
lagens statistik samt analysering av dessa. Inavel, förlust av genetisk variation och 
spridning av ärftliga defekter utgör genetiska hot mot alla små djurbestånd. Våra 
hundraser är inte undantagna från genetiska faror. Avel där endast ett fåtal av befint-
liga hundar används i uppfödningen riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser på 
sikt. Hög förekomst av ärftliga skador och sjukdomar inom en ras visar att avelsarbe-
tet gått snett. Det är viktigt att såväl rasklubbar, uppfödare och valpköpare bidrar till 
en genetiskt sundare hundavel (Stockholms universitet, studie finansierad av SKK). 

Rasens registrering

Få samojeder har ursprungligen registrerats, men det registrerades en samojedhund 
i SKK redan år 1893. Rasen blev uppmärksammad av en bredare allmänhet under 
1970-talet då det även importerades samojeder, bl.a. från USA, som kom att betyda 
mycket för rasens avelsutveckling. 

Äldre svenska registreringssiffror i 5-årsintervall

Registreringsstatistik i förhållande till övriga Nordiska länder

Registreringssiffrorna i tabell- och sifferform för samtliga nordiska länder perioden 
1993-2010 ses i bilagan tillsammans med siffrorna för HD-resultaten. 

Nutida inavelsstatistik per år, samojedhund

I och med att vi inte kan fastställa den befintliga totala inavelsgraden baserad på 
äldre nära släktskapsparningar visar diagrammen nedan ur SKK’s databas endast på 
dagens inavelsökning. Om inaveln anges med 2 % betyder detta att aktuellt års av-
elsarbete har lett till en ökning med 2 % utifrån en 5 generationers stamtavla. Detta 
innebär inte att rasen totalt sett har en så låg inavelsgrad som 2 %. Varje uppfödare 
bör vara medveten om att gammal inavel inte försvinner eller går att ta bort, den 
kommer alltid att vara konstant beroende av det vi gjort historiskt, sedan hur mycket 
den ökar med genom åren är beroende av hur hög den framtida trenden/inavelsök-
ningen kommer att vara. 

Den faktiska inaveln i rasen och inavelsgraden angiven i SKK’s databas är två olika 
saker. 

Ovan: Rasens genomsnittliga årliga ökning av inavelsgraden beräknad över 5 generationer.  Under åren 
1976 till 2002 registrerades totalt 7711 samojeder. Inavelsgraden var i genomsnitt 3,0 %. Under åren 

2003-2009 har inavelsgraden sjunkit ordentligt och ligger stadigt dessa år på 1 – 1,5 %.
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Genetisk variation

 grunden när samojedrasen etablerades var rasen liten, den byggdes upp av ett väldigt 
litet antal ursprungshundar (founders) vilket innebar en snäv genetisk bas redan i 
begynnelsen. 

Historiskt identifierade genetiska flaskhalsar:
1. Ytterst få individer togs ut från Sibirien, kanske så få som max 50.
2. Alla ursprungsimporter från Sibirien användes inte i avel.
3. Alla flerfärgade valpar kom systematiskt att avlivas tidigt i etableringen av ra-

sen i västvärlden.
4. Under första delen av 1900-talet drabbades stora delar av den västerländska 

raspopulationen hårt av valpsjuka och andra epidemier som kom att slå ut ett 
stort antal individer.

5. De två världskrigen har också inverkat på rashundsaveln allmänt med en kraf-
tig nedgång under dessa perioder. 

6. Kraftig inavel genomsyrar avelsmetoden från starten i västvärlden fram till ca. 
början av 2000-talet.

7. Tidigare matadoravel, på ett fåtal i utställningsringen vinstrika hanhundar, har 
lett till att många hundar idag har ett relativt nära släktskap genetiskt.

8. Idag ses en tydligt eskalerande delning inom raspopulationen med mer eller 
mindre slutna genetiska subpopulationer, vilket lett till populationer inom po-
pulationen. 

Att rasen genom århundraden överlevt den hårdhänta gallringen för olika egenskaper 
med bibehållen hälsa talar för att rasen ursprungligen måste ha varit genomsund och 
besuttit en okuvlig livskraft.  

Begränsningen av antalet avkommor efter varje avelshund är en möjlig väg att sprida 
aveln på flera individer. Lika viktigt är det också att minimera antalet avelsrestriktio-
ner till fördel för fler djur i avel. Ett sätt att informera uppfödare och hanhundsägare 
om hanarnas inflytande i aveln är genom att studera s.k. ”farfarskurvor”. Dessa speg-
lar hur många barnbarn hundens farfar har. En hanhund kan ha många avkommor 

”Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavel-
sökningen i hundraserna; medverka till att enskilda individer eller grupper av när-
besläktade individer inte överutnyttjas i aveln.” (SKK’s Avelspolicy)

men om dessa används i liten omfattning kan den hanhundens inflytande på sikt bli 
begränsat. Det omvända inträffar om en hane har relativt få avkommor som istället 
används flitigt. 

DNA-typer/variationer och förekomsten av dessa hos samojed
Under konferensen WSA (World Samoyed Meeting) I Birmingham, England, augusti 
2012 presenterade finska samojedklubben en DNA studie gjord på den finska ras-
populationen 2010 där det framkom att rasen är mycket illa utsatt vad gäller varia-
tionsförekomst av DNA typer.  I studien har 54 hundar ur olika familjegrupper testats 
även inkluderat importerade linjer/familjegrupper från övriga världen. Majoriteten 
av hundarna i studien, ca 75 %, uppvisade en så kraftig homozygot genetik att van-
ligast förekomna DNA typen var Samu1 och mer undantagsvis Samu2, och i yttersta 
undantagsfall förekom någon ytterligare variant hos enstaka individ vilket tyder på 
en mycket kraftigt inavlad population. De flesta raser har 3-5 dominanta variationer, 
samojeden har 1 och i undantagsfall 2. Enligt den finska samojed-klubben har de 
ännu inte funnit en enda individ ur den engelska populationen som uppvisar annat 
än 1 dominant DNA typ (Samu1), populationen saknar helt genetisk variation. Detta 
innebär att samojeden har mindre genetisk variationsförekomst bevarad än de flesta 
övriga domesticerade hundraser. I Finland har man dragit slutsatsen att rasen gene-
tiskt är så pass illa utsatt att om Samu1 tillåts fortsätta dominera och slå ut övriga 
mer undantagsvis förekommande DNA varianter kommer rasen ha svårt att överleva 
nästa decennium. Hur den svenska och även den svensk/norska populationen ser ut 
vet vi inte förrän liknande studier har gjorts även på vår egen population. Men vi 
kan anta att vi ligger farligt till genetiskt även i den svenska populationen då snarlik 
historisk avelstradition ligger bakom de flesta populationer världen runt där inavel 
och matadoravel kraftigt har dominerat. Denna studie bör beaktas när vi tolkar re-
sultaten av den digitalt uträknade effektiva populationsstorleken (Ne). Även om Ne 
individmässigt ligger över den kritiska nivån för en arts överlevnad kan vi ändå fråga 
oss hur livskraftig raspopulationen är genetiskt? Gammal inavel försvinner aldrig. 
För vidare information kring denna studie se bilaga. 

Livskraftig djurstam
Djurstammar med färre än 50 individer i effektiv populationsstorlek betraktas i art-
bevarande sammanhang som utrotningshotade. Först vid nivåer över 100 individer 
går förlusten av gener så långsamt att den naturliga selektionen kan matcha förlus-
terna och upprätthålla livskraften i djurstammen (Lennart Swenson).

Djurstammar med 400-500 individer i effektiv populationsstorlek anses kunna över-
leva obegränsad tid utan allvarliga slumpmässiga förändringar av genfrekvenser vilka 
skulle hota stammens vitalitet. För praktiskt avelsarbete med våra hundraser är det 
önskvärt att inte underskrida 100 individer i effektiv population med en långsiktig 
strävan att nå en nivå av 200 djur. Det är därför önskvärt att avelsarbetet i raserna 
baseras på en medveten styrning så att de flesta familjer (linjer) bidrar med avelsdjur 
till nästa generation. 

Genetisk variation (eller ärftlig variation) är ett begrepp som syftar på mängden genetiska variationer 
inom en art. Bristen på variation inom en art eller population gör den sårbar för sjukdomar och angrepp 
(se bilaga om inavelns negativa verkningar). Påpekas bör att man främst under andra världskriget i vissa 
linjer blandade in andra raser vilka gör sig påminda i dagens samojed. En fördel kan vara att vi fick in 
individer i rasen som breddade den genetiska basen, men till nackdel för rasens specifika egenskaper, 
den polara anpassningen.
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Verklig (N) och effektiv (Ne) populationsstorlek

Den beräknade avelsbasen (effektiva populationen) avser inte antalet faktiskt använda 
avelsdjur. Beräkningarna utgår i stället från den faktiska ökningen av inavelsgraden i 
den stam av hundar man faktiskt har. Därefter beräknar man hur stor en slumpparad 
population med lika antal hanar och tikar skulle behöva vara för att inavelsstegringen 
skulle bli densamma som i den verkliga hundstammen. Det antal man då får fram 
är måttet på den effektiva populationen eller avelsbasen. Den effektiva avelsbasen 
beskriver således hur närbesläktade de avelsdjur är som kommer till användning och 
vilken effekt det släktskapet får på förlusten av ärftlig variation i djurstammen. 

Dataprogrammet LatHunden, Genetica AB, medger också beräkningar av “tillgäng-
lig” avelsbas. Beräkningen baseras på slumpmässiga simulerade parningar för två ge-
nerationer framåt i tiden. Endast de hundar som verkligen använts som avelsdjur av 
rasens uppfödare utgör startpunkt för beräkningarna. Vid de simulerade och slump-
mässiga parningarna tillåts dock inte parning mellan helsyskon eller föräldrar och 
avkomma. Programmet tar i övrigt inga andra hänsyn.
 
Som framgår av tabellen ovan låg den tillgängliga effektiva populationen (avelsbasen) 
fram till 1986 farligt nära en kritiskt låg nivå där det är stora risker för allvarliga 
genförluster i den svenska stammen. Ända fram till 2001 låg den utnyttjade effektiva 
populationen (avelsbasen) nära kritiskt låga nivåer. Under dessa år var den tillgäng-
liga avelsbasen större än den utnyttjade samt att individantalet låg under gränsen för 
en livskraftig djurstam, vilket visar på antingen en omfattande linjeavel (inavel) eller 
ett missbruk av enskilda hanhundar. Den kraftiga sänkningen av den genomsnittliga 
inavelsnivån som därefter har genomförts har lett till en ökning av den utnyttjade 
avelsbasen. * Den förhållandevis låga siffran för tillgänglig avelsbas i förhållande 
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till den missvisande höga siffran för utnyttjad kan bero på en felmarginal i data pro-
grammet, p.g.a. nyregistrering av importhundar med kort stamtavla perioderna 2002 
- 2011.* Likaså gäller perioden 1982-1986 där ett fåtal importer gjordes från USA, 
England och Australien. Importerna har medfört en sänkning av inavelsnivån. Sam-
tidigt har dock den tillgängliga avelsbasen sjunkit något med undantag för perioden 
1997-2001, vilket visar att den totala bredden i stammen trots importerna nu är 
lägre än tidigare under perioden 1992-1996. Nivån uppfyller idag den önskvärda 
miniminivån för gynnsam utveckling av inavelsnivån och bör därför kunna upprätt-
hållas även om importen av nya hundar skulle minska om den låga inavelsökningen 
vi idag har bibehålls. Importerna kan även de vara kraftigt inavlade i sitt hemland 
och i och med detta endast bidra med en låg variationsförekomst i sitt DNA. Vi bör 
vara medvetna om att när vi räknar Ne på en population används endast värden 5 
generationer tillbaka i tiden vilket innebär att programmet inte tar hänsyn till äldre 
inavel. Detta innebär att låg variation i rasens DNA kan vara verklighet trots ett högt 
individantal (Ne). 

 
Fruktsamhet och inavel 1970 - 2009

                                 

Kullstorlekar och djur använda i avel

Kullgenomsnittet i Sverige under dessa 10 år är 5,25 valpar, och tittar man på kullge-
nomsnittet på de 10 åren dessförinnan var siffran 5,26 valpar, vilket tyder på väldigt 
stabila kullstorlekar.

Diagrammet på nästa sida visar antal tikar resp. hanhundar använda i avel som ren-
derat i kullar ett visst år (År = födelsedatum för kull).

simulerade och slumpmässiga parningarna tillåts dock inte parning mellan helsyskon eller föräldrar och 
avkomma. Programmet tar i övrigt inga andra hänsyn. 
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Samojed: Parningstyp 

1  
Mindre besläktade än 

kusiner (mindre än 
6,25%). 

2  
Besläktade som kusiner 
eller motsvarande (minst 

6,25% men mindre än 
12,5%). 

3  
Besläktade som 
halvsyskon eller 

motsvarande (12,5% men 
mindre än 25 %). 

4  
Besläktad som förälder – 
avkomma eller helsyskon 
(25 % inavelsgrad eller 

högre) 
Antal kullar 1753 211 99 37 
Inavel % 1,3 8,1 15,5 26,3 
Kullstorlek 5 4,8 4,1 3,9 
I raser med litet genomsnittligt antal valpar per kull blir de avläsbara effekterna på kullstorlek av naturliga skäl mindre. Inavelns nedsättande verkan 
på fruktsamheten ses då främst i svårigheter att få tikar dräktiga (LatHunden 2012). 
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Antarctic Buck, Yugor of half way, Moustan of argenteau. 
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För populationens framtida livskraft är det önskvärt att lika många tikar som han-
hundar används i avel. Tabellen och diagrammen visar en trend i överanvändning av 
hanhundar i förhållande till tikar. Under 20 år har 22 % färre hanar än tikar använts 
i avel. Totalt: 236 hanar färre. Genomsnittet per år är 11,8 hanar.

Föräldradjurens ålder vid första valpkull, avelsdebut tik

	  
Se bilaga för statistik i sifferform. 
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Föräldradjurens ålder vid första valpkull, avelsdebut hanhund

Flertalet hundar gör avelsdebut mellan 2-3 års ålder. En tik bör inte debutera i för hög 
ålder med hänsyn till djurvälfärden då det blir tyngre och jobbigare födslar. Innan 
ytterligare kullar tas på samma avelsdjur rekommenderar rasklubben uppfödarna/
hanhundsägarna att innan de upplåter hunden till avel en andra gång först se vad 
den har givit (utvärdera kullen) innan man bestämmer sig för vidare avel. Lämpligt är 
också att vid en andra kull hitta nya avelspartners från helt andra linjer till fördel för 
bevarandet av den genetiska variationen i rasen. 

Barnbarns kurvor

Föräldradjurens ålder vid första valpkull, avelsdebut hanhund: 

	  
Se bilaga för statistik i sifferform. 
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Ovan: Barnbarnsstatistik 10-i-topp för hanhund slutet av 2012. Se bilaga för total statistik i sifferform. 
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Avelsmatadorer 
 
Med avelsmatador avses hund som överstiger gränsen att få fler valpar än 5 % av de som föds under hans 
generationsintervall. Vi har idag inte särskilt många avelshundar som har fler avkommor än den övre 
maxgränsen om 5 %, för närvarande 72 valpar och en som har mer än dubbla antalet barnbarn under samma 
period. Antalet ska ses som en absolut övre gräns för en enskild individs valpproduktion. Den 
rekommenderade gränsen för antalet avkommer efter en och samma avelshund är max 2 % av antalet födda 
valpar under en generation, för närvarande 28 stycken. Se ”Avelsstatistik” för större statistiskt underlag. 
  
Vi ser en positiv trend i medvetandet kring problematiken med att låta en och samma hane bli far till 
procentuellt för många valpar inom populationen. På 1970-talet och 1980-talet hittar vi hanar med så mycket 
som 32 svenskfödda kullar, ytterligare utlandsfödda kullar finns på samma hane. Idag hittar vi inga hanar 
med ett så pass stort antal kullar om än dock vissa hanar fortfarande kan ligga på gränsen till överutnyttjade. 
Enligt beräkningar i LatHunden har vi gått från 34 avelsmatadorer på 1970-talet till 6 avelsmatadorer 2009. 
Likaså ser vi en positiv trend i antalet barnbarn, från 449 till 151.   
 
 
Export/Import 
 
Rasklubben vill påkalla uppmärksamhet på att det utanför FCI-länderna finns flera olika rasstandarder för 
samojed, där den största skillnaden är storleken (tillåten mankhöjd). Kvaliteten är också skiftande vad gäller 
bruksegenskaper vilket bör beaktas av uppfödarna vid avelsselektering då vi önskar bevara och förbättra 
dessa. Under åren 2004-2011 har 87 importerade hundar registrerats i SKK. Det är idag större spridning på 
varifrån importerna kommer än tidigare. Antal importer per år före år 2004 finns inte specificerat i SKK’s 
avelsdata.  
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Ovan källa: SKK’s avelsdata. 
 
Samma krav som vi har på våra svenska avelsdjur ska också gälla för våra utländska avelsdjur. Vid 
registrering av valpar efter utländska avelsdjur, vars hälsoundersökningsresultat ej är godkänt enligt FCI-
metod och –regler, skall vid registrering följa SKK’s registreringsregler och krav.  
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att få fler valpar än 5 % av de som föds under hans generations intervall. Idealet är 
att inte överskrida 2 %. Beräkningarna nedan utgår från alla som är S-registrerade.

 
Ovan: Barnbarnsstatistik 10-i-topp för tikar slutet av 2012. Se bilaga för total statistik i sifferform. 
 
Avelsmatadorer 
 
Med avelsmatador avses hund som överstiger gränsen att få fler valpar än 5 % av de som föds under hans 
generationsintervall. Vi har idag inte särskilt många avelshundar som har fler avkommor än den övre 
maxgränsen om 5 %, för närvarande 72 valpar och en som har mer än dubbla antalet barnbarn under samma 
period. Antalet ska ses som en absolut övre gräns för en enskild individs valpproduktion. Den 
rekommenderade gränsen för antalet avkommer efter en och samma avelshund är max 2 % av antalet födda 
valpar under en generation, för närvarande 28 stycken. Se ”Avelsstatistik” för större statistiskt underlag. 
  
Vi ser en positiv trend i medvetandet kring problematiken med att låta en och samma hane bli far till 
procentuellt för många valpar inom populationen. På 1970-talet och 1980-talet hittar vi hanar med så mycket 
som 32 svenskfödda kullar, ytterligare utlandsfödda kullar finns på samma hane. Idag hittar vi inga hanar 
med ett så pass stort antal kullar om än dock vissa hanar fortfarande kan ligga på gränsen till överutnyttjade. 
Enligt beräkningar i LatHunden har vi gått från 34 avelsmatadorer på 1970-talet till 6 avelsmatadorer 2009. 
Likaså ser vi en positiv trend i antalet barnbarn, från 449 till 151.   
 
 
Export/Import 
 
Rasklubben vill påkalla uppmärksamhet på att det utanför FCI-länderna finns flera olika rasstandarder för 
samojed, där den största skillnaden är storleken (tillåten mankhöjd). Kvaliteten är också skiftande vad gäller 
bruksegenskaper vilket bör beaktas av uppfödarna vid avelsselektering då vi önskar bevara och förbättra 
dessa. Under åren 2004-2011 har 87 importerade hundar registrerats i SKK. Det är idag större spridning på 
varifrån importerna kommer än tidigare. Antal importer per år före år 2004 finns inte specificerat i SKK’s 
avelsdata.  
 

År: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Antal 

Importer: 
 

8 
 

13 
 

10 
 

11 
 

13 
 

14 
 

13 
 

5 
Ovan källa: SKK’s avelsdata. 
 
Samma krav som vi har på våra svenska avelsdjur ska också gälla för våra utländska avelsdjur. Vid 
registrering av valpar efter utländska avelsdjur, vars hälsoundersökningsresultat ej är godkänt enligt FCI-
metod och –regler, skall vid registrering följa SKK’s registreringsregler och krav.  

0	   20	   40	   60	   80	   100	   120	  

LEJONBOLS	  SNOWSTAR	  OF	  X-‐

VITKIND'S	  GUARDIAN	  ANGEL	  

NEWSAM'S	  IZABELLA	  SCORUPCO	  

MAMUSKA'S	  FABULOUS	  

SWEDSAM'S	  NIGHTFLIGHT	  TO	  

ELLIANCE	  CHRISTMAS	  ANGEL	  

VITKIND'S	  COURONNE	  D'OR	  

BUABERG'S	  ULVA	  

NALLETORPET'S	  WANEZZA	  FROST	  

HYTTMYRAN'S	  JALEANE	  JESSIE	  

Övr.	  barnbarn	  

Sv.	  barnbarn	  

Övr.	  avk	  

Sv.födda	  avk.	  
Avelsmatadorer

Med avelsmatador avses hund som överstiger gränsen att få fler valpar än 5 % av de 
som föds under hans generationsintervall. Vi har idag inte särskilt många avelshundar 
som har fler avkommor än den övre maxgränsen om 5 %, för närvarande 72 valpar 
och en som har mer än dubbla antalet barnbarn under samma period. Antalet ska 
ses som en absolut övre gräns för en enskild individs valpproduktion. Den rekom-
menderade gränsen för antalet avkommor efter en och samma avelshund är max 2 % 
av antalet födda valpar under en generation, för närvarande 28 stycken. Se ”Avels-
statistik” för större statistiskt underlag.
  
Vi ser en positiv trend i medvetandet kring problematiken med att låta en och samma 
hane bli far till procentuellt för många valpar inom populationen. På 1970-talet och 
1980-talet hittar vi hanar med så mycket som 32 svenskfödda kullar, ytterligare ut-
landsfödda kullar finns på samma hane. Idag hittar vi inga hanar med ett så pass stort 
antal kullar om än dock vissa hanar fortfarande kan ligga på gränsen till överutnytt-
jade. Enligt beräkningar i LatHunden har vi gått från 34 avelsmatadorer på 1970-ta-
let till 6 avelsmatadorer 2009. Likaså ser vi en positiv trend i antalet barnbarn, från 
449 till 151.  

Export/Import

Rasklubben vill påkalla uppmärksamhet på att det utanför FCI-länderna finns fle-
ra olika rasstandarder för samojed, där den största skillnaden är storleken (tillåten 
mankhöjd). Kvaliteten är också skiftande vad gäller bruksegenskaper vilket bör beak-
tas av uppfödarna vid avelsselektering då vi önskar bevara och förbättra dessa. Under 
åren 2004-2011 har 87 importerade hundar registrerats i SKK. Det är idag större 
spridning på varifrån importerna kommer än tidigare. Antal importer per år före år 
2004 finns inte specificerat i SKK’s avelsdata. 

Ovan källa: SKK’s avelsdata.

Samma krav som vi har på våra svenska avelsdjur ska också gälla för våra utländska 
avelsdjur. Vid registrering av valpar efter utländska avelsdjur, vars hälsoundersök-
ningsresultat ej är godkänt enligt FCI-metod och –regler, skall vid registrering följa 
SKK’s registreringsregler och krav. 

Avelsstatistik sammanställning
Nedanstående statistik och rekommendationer är framtagna med hjälp av LatHun-
den. Beroende på generationsintervallens längd varierar högsta rekommenderat val-
pantal per hane mellan raser. Den absoluta grunden är att ingen hane bör ges tillfälle 

Avelsstatistik sammanställning 
 
Nedanstående statistik och rekommendationer är framtagna med hjälp av LatHunden. Beroende på 
generationsintervallens längd varierar högsta rekommenderat valpantal per hane mellan raser. Den absoluta 
grunden är att ingen hane bör ges tillfälle att få fler valpar än 5 % av de som föds under hans generations 
intervall. Idealet är att inte överskrida 2 %. Beräkningarna nedan utgår från alla som är S-registrerade. 
 
 
 1970-1979: 1980-1989: 1990-1999: 2000-2009: 2010-2019: 
Totalt antal födda 1133 3076 2779 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej ännu 
beräkningsbart 
intervall. 

Hanar antal 533/47 % 1576/51,2% 1430/51,1% 1249/48,9% 
Tikar antal 600/53 % 1500/48,8% 1349/48,5% 1307/51,1% 
Hanar i avel 96/18 % 182/11,5% 155/10,8% 162/13 % 
Tikar i avel 194/32,3% 332/22,1% 261/19,3% 260/19,9% 
Kullstorlek 3,8 5,2 5,0 5,0 
Debut före 1 år 
= Antal parade före 1 års ålder.  

H: 12 
T: 2 

H: 13 
T: 2 

H: 10 
T: 5 

H: 3 
T: 5 

Debut före 2 år  
= Antal parade före 2 års ålder. 

H: 28 
T: 43 

H: 75 
T: 71 

H: 60 
T: 55 

H: 62 
T: 29 

Medelantal valpar  
= Genomsnittligt antal producerade 
valpar. 

H: 15,3 
T: 9,5 

H:17,9 
T:9,8 

H: 11,8 
T: 9,1 

H: 13,5 
T: 9,1 

Största antal valpar  
= Det största antalet valpar 
registrerade för någon tik/hane. 

H: 109 
T: 47 

H: 186 
T: 39 

H:63 
T: 33 

H: 58 
T: 35 

Rek. Antal valpar  
= Högsta antal rekommenderade 
valpar per hane relaterat till 
populationsstrukturen. 2 % gränsen. 

9 28 25 21 

Max. högsta antal valpar = 
Högsta acceptabla antal valpar per 
hane relaterat till 
populationsstrukturen. 5 % gränsen. 

23 71 64 53 

Största antal valpar  
= Det största antalet valpar efter 
enskild hane/tik. 

109 186 186 58 

Största antal barnbarn  
= Det största antalet barnbarn efter 
enskild hane/tik. 

449 454 415 151 

”Matadorer” antal  
= Antal hanar med fler valpar än rek. 
Högsta antal valpar eller det dubbla 
antalet barnbarn. 

34 21 11 6 

”Matadorer” %  
= Andelen ”Matadorer” i procent av 
hanhundar i avel. 

37 10 4 2 

Matadorers valpar i %  
= Valpar efter matadorer i procent 
av totala antalet barn barnbarn. 

76 37 20 7 

Matadorers barnbarn i % = 
Barnbarn efter matadorer i procent 
av totala antalet barnbarn. 

84 56 32 12 

Egen inavel%  
= Avelshanars och tikars egen 
inavelsgrad. 

H: 4,5 % 
T: 4,2 % 

H: 3,4 % 
T: 3,3 % 

H: 2,4 % 
T: 2,6 % 

H: 1,2 % 
T: 1,5 % 

Generationsintervall  
= Tiden från dagen föräldrarnas 
första kull och fram till den 
genomsnittliga tidpunkten för 
avkommornas första kull. 

4,2 år 4,6 år 4,6 år 4,2 år 

 
Påpekas bör dock att rasen både nationellt och internationellt är mer eller mindre uppdelad i subpopulationer, 
vilket ytterligare inverkar på den tillgängliga genetiska variationen för respektive uppfödare. 
	  	  

Påpekas bör dock att rasen både nationellt och internationellt är mer eller mindre 
uppdelad i subpopulationer, vilket ytterligare inverkar på den tillgängliga genetiska 
variationen för respektive uppfödare.
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TILL FJÄLLS MED SAMOJED
Text och foto: Camilla Nyström

 Till vänster jag (Camilla) och mitt lilla team på tre. Till höger Monika och hennes två tjejer. 

Ovan: Mitt lilla team utanför Kebnekaise fjällstation.

Fem Samojedhundar och två tjejer reste den 30:e mars norrut med sikte på Nikkalu-
okta där bilen skulle bytas mot hundar, släde och skidor. Efter två dagar i bilen var 
vi framme vid Nikkaluokta fjällstation där vi övernattade en natt, dagen efter blev en 
tidig morgon för att komma iväg mot nästa etappmål, Kebnekaise fjällstation. För-
beredelserna innan avfärd tog lite längre tid än vi räknat med men vi var ändå iväg 
i god tid. Solen sken och spåren var väl preparerade, mellan de två fjällstationerna 
hade man till och med kört upp breda spår med pistmaskin som användes av både 

 Till vänster förberedelser innan avfärd. Till höger på väg mot Kebnekaise fjällstation.

hundslädar, skotrar och skidåkare. Hundarna gick på fint i ett trevligt tempo. När vi 
kommit halvvägs ungefär bestämde vi oss för att ta en trevlig lunchpaus i solen och 
njuta av den vackra högalpina miljön, klarblåa himlen och solskenet. 

Lunchrast under första dagsetappen, både folk och hundar behöver något i magen. 

När vi fikat och rastat i lugn och ro fortsatte färden vidare mot Kebnekaise fjällsta-
tion. Efter att den första biten av sträckan varit relativt flack så fick vi uppför de sista 
ca 5 kilometrarna. 

Efter en stunds kämpande i uppförsbacken där snön var mjuk och klibbig då solen 
legat på hela dagen var vi framme vid Kebnekaise fjällstation. Vi var stolta över våra 
vovvar och nöjda med att vara framme. Nu var det dags att checka in och vi blev 
placerade i den stugan som var hundtillåten. Redan efter första dagen hade vi fått en 
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del goda erfarenheter med oss, hunnit anpassa och justera utrustningen för både oss 
själva och hundarna. Fått en hel del omkörningar och möten med hundspann och en-
skilda hundar. Vovvarna var jätte duktiga och gjorde nästan alla passager och omkör-
ningar utan några problem, dock var det vid ett tillfälle som Xenia, min ledarhund, 
tyckte att det var en bra ide att vända tillbaka och kolla in den hunden vi passerade, 
när jag sa åt henne att vända tillbaka så tog hon nästan ett helt varv runt släden innan 
jag fick stopp på henne vilket höll på att bli riktigt tokigt då den nordiska anspän-
ningen består av en mittskakel i glasfiber. Jag hann tänka tanken att nu går den av 
innan vi ens har kommit till första destinationen, men turligt nog så tål den mer än 
man tror. Lite trassligt blev det att med skidor på fötterna få stopp på detta och lyckas 
trassla loss alltihopa, men det gick fint det med. Var också skoj å pröva på å köra en 
nordisk släde med broms vilket jag aldrig gjort tidigare, var inte alls så komplicerat 
utan snarare tvärtom så underlättade det otroligt mycket i nedförsbackarna att kunna 
bromsa och använda släden som stöd i balansen på skidorna när det bar iväg utför.  
Förra vinterturen jag gick hade jag en hund och pulka utan broms och kan fullt ut 
rekommendera den nordiska släden med broms för er som funderar på att ta en vin-
tertur med skidor och hundarna i nordisk anspänning.  Jag och mina tre polarhundar under vår fotvandring runt Kebnekaise fjällstation. 

Redan på morgonen vid avfärd från Nikkaluokta hade jag tyvärr känningar av en 
begynnande förkylning vilket gjorde min egen ork kraftigt nedsatt vilket jag kände 
av under dagen på skidor. Väl framme vid Kebnekaise fjällstation så började jag 
känna mig sämre och det slutade med både feber och förkylning för min del vilket 
resulterade i några nätter längre vid fjällstationen än vi inledningsvis hade tänkt oss. 
Lite Alvedon och vila var det klokaste i ett par dygn. Så då passade vi på att kolla in 
närområdet kring fjällstationen till fots och fotografera en hel del, var trevligt att bara 
njuta lite av atmosfären. På påskafton kostade vi på oss en påskbuffe på fjällstationen 
vilket var både trevligt och riktigt gott. 

Andra dagen vid fjällstationen kände jag mig lite piggare och då tog vi en liten dags-
tur en lite kortare distans för att känna efter hur mitt mående och ork var. Vi lastade 
en släde med fika/lunch och lite grejer vi behövde under dagen och så justerade vi om 
anspänningen av hundarna. Jag lånade en av Monikas tikar och prövade att köra 

Pojkarna i gänget. Till vänster Kiro och till höger Kiro som tycker att det går alldeles utmärkt att leka 
med Zouroff under fikapaus. 

nordisk anspänning med fyra hundar och Monika följde på skidor med en hund i lina.  
Detta var en mysig liten tur och vi hittade ett trevligt ställe i lä intill en bergsknalle 
att rasta vid. Denna dag bjöd på temperaturmässigt milt väder men mulet och disigt.

Dagen efter satte vi kurs mot nästa mål, Singisstugorna, vilket innebar att gå efter en 
välmarkerad kryssled i dalgångarna mellan de maffiga bergen som tonade upp sig. 
Vädret var fortsatt mulet, disigt och molnen låg lågt runt bergstopparna och på sina 
håll sjönk de ned i dalarna. Natten innan hade det snöat ordentligt vilket innebar 
att alla former av spår sedan tidigare dagar var helt igensnöade, det var milt i luften 
vilket gav ett ganska tungt före. Den första timmen var vi ganska ensamma i på fjället 
men efter ett tag så mötte vi ett par eller tre skidåkare på väg mot fjällstationen som vi 
gått ifrån. Sedan mötte vi fler och fler skidåkare, några skotrar och nogåt hundspann. 
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Lunchpaus under vägen mot Singistugorna. 

Mitt team och Monikas team på väg mot Singistugorna.

Denna dag valde vi att äta våran lunch i dalgången där bergen tonade upp sig som 
högst på vardera sida om oss vilket gav en vacker naturupplevelse. Vovvarna hade 
jobbat på jättefint och började få in lite fjällrutiner och la sig snabbt till ro och pas-
sade på att vila när möjlighet gavs. Att lätt komma till ro och kunna vila mellan ar-
betspassen är en viktig egenskap hos hundarna vid turer och därför var det extra kul 
att se att de fixade detta som om de tidigare inte gjort annat. 

Efter rast och mat satte vi åter kurs mot Singisstugorna. Mot Singi var det uppför näs-
tan hela vägen, med mer eller mindre kraftig lutning. Det var en glädje att se hur mina 
älskade samojeder utvecklades dag efter dag och hur arbetsmoralen bara blev bättre 
och bättre allt eftersom de fick mer och mer erfarenhet. Xenia som vi lånade med oss 
från Elga Carlsson (hon var hos oss sedan nyår för träning) var en liten klippa och 

gick i singel led hela vägen. Lyssnade och tog nästan alla kommandon jag bad henne 
om, även när det snöat, blåst och drevat igen helt på fjället och hon fick spåra i lössnö 
tog hon riktningskommandon. Men visst så hade hon stunder då hon inte alltid ville 
som jag ville men de tillfällena var få förhållandevis. Kiro våran lilla yngling satte 
gärna ett högre tempo på teamet om han fick och om Monika och hennes tjejer körde 
om var han inte glad, tjöt och skällde och ökade på de andra hundarna så vi kom i 
fatt och körde om och förbi igen, måste ligga först verkar Kiro tycka. Kanske en liten 
framtida tävlingshund. Zouroff är vårat pålitliga lilla ånglok och genererar mycket 
kraft och power i uppförsbackarna. Det märktes tydligt på teamets kraftutväxling 
om Zouroff av någon anledning slackade sin lina (skakade på sig eller något) i en 
uppförsbacke. 

När vi kom upp på den högsta delen innan nedförsbacken ner mot Singistugorna 
blåste det kraftiga sidovindar vilket också gav en intressant erfarenhet av hur hun-
darna hanterade detta. Hundarna kämpade på i rak linje och i rätt riktning vilket 
gjorde mig glad och stolt. Snötäcket var relativt tunt och mycket stenar stack upp lite 
här och var så man fick vara försiktig när det började gå utför och hundarna satte 
av i full galopp nedför. Nere vid Singistugona blåste det också hårt och vi fick vända 
ryggen mot vinden och stå rätt nära varandra för att kunna prata. 

Stugvärden dök upp en liten stund efter att vi hade anlänt och hälsade oss välkomna, 
pekade ut vilken stuga vi skulle bo i, berättade vart vedskjulet låg och att vi behövde 
såga och hugga ved inför natten så vi kunde elda i kaminen. Dessa fjällstugor är av 
enklare slag och värms upp endast av eldning i kamin, el finns inte indraget och vat-
ten fick man hämta i ett vattenhål längre bort. Primitivt men mysigt är det att komma 
till dessa stugor. Här blev vi hänvisade till nödstugan som också är hundtillåten. Vi 
blev informerade att han inväntade en grupp med hundspann, turistkörning, med fem 
slädar och ca 20 hundar som också skulle förläggas i samma stuga som oss, och ja 
hundarna skulle ju sova ute. 

Kvällen bjöd på ytterligare tilltagande vindstyrka och det började nu vara svårt att 
gå i rak kurs om man promenerade mellan stugan och dasset eller vedboden. Ett par 
timmar ägnade vi åt att såga och hugga ved inför kvällen. Tror vi överdimensione-
rade behovet av ved, men desto gladare blev nog de som kom efter oss då det fanns 
mer ved till dem. När mörkret lade sig var vår enda ljuskälla tända stearinljus vilket 
ju i sig ger en myshetsfaktor till upplevelsen. Bland annat studerade vi kartan inför 
morgondagen i skenet av ett stearinljus. Vi hade tänkt oss en dagstur och återvända 
till Singistugorna då vi redan i förväg betalat för två nätter. Turistspannen som skulle 
komma in lös med sin frånvaro och vi fick stugan för oss själva den natten. 

När morgonen väl kom hade vindarna fortfarande inte avtagit och det var mulet och 
disigt. Vi pratade ihop oss lite och Monika kände sig inte helt bekväm med en tur i 
de vindar som rådde så vi bestämde oss för att ta en vilodag. Stugvärden kom förbi 
i stugan vid 08.00 tiden och delgav oss den senaste väderprognosen som även den 
bekräftade att vindstyrkan skulle bestå eller tillta under dagen. Men framåt natten 
och tidig morgon dagen efter skulle det lugna ner sig lite och avta i vindstyrka så vårt 
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beslut att ta en vilodag kvarstod samt att vi bestämde oss för att gå upp riktigt tidigt 
dagen efter, så fort det börjat ljusna, för att komma iväg mot Kebnekaise fjällstation 
igen innan vindarna åter skulle tillta framåt dagen och framåt eftermiddagen uppgå 
mot stormstyrka. Så dagen flöt på i lugnets tecken och vi lyssnade på hur vindarna 
ven runt stugan. Framåt eftermiddagen anlände de turistspann som skulle kommit re-
dan dagen innan och ett par timmar senare anlände ytterligare en grupp turister med 
slädar och hundar, så denna kväll blev det fullt hus i stugan. I fjällstugorna lever man 
efter principen att alla får plats, annars gör man plats åt var och en. 

Vi gjorde en intressant observation att de företag som där uppe ägnade sig åt tu-
ristkörning nästan uteslutande höll sig med Siberian husky och inte som jag hade 
förväntat mig Alaskan husky. Nyfiken som jag är passade jag på att samspråka lite 
med en av guiderna och fråga vad anledningen var att deras val av hundar föll på Sib-
barna. Svaret jag fick var att de inte var i behov av de extrema farter man kan få ut av 
alaskan huskyn men att de däremot var beroende av att hundarna fullt ut fungerade 
som polara arbetsdjur med en atletisk kroppsbyggnad, bra tassar, arbetsmoral och 
en korrekt polar päls. De menade att alaskan huskys ofta har för tunna pälsar och 
därför inte klarade av att ligga ute i den utsträckning de var beroende av att hundarna 
klarade. Han berättade också att de uteslutande avlade sina hundar för funktion och 
inte utseende, och tyvärr var det visst också så att inte alla Sibbar trots att de var 
renrasiga inte kom att registreras i SKK, utan i många fall förblev oregistrerade hos 
dessa turistkennlar. 

Morgonen efter blev en tidig morgon, och vi kom iväg precis som vi tänkt oss. Det 
blåste fortfarande hårda vindar men inte lika hårt som dagen innan i alla fall. Vi fick 
vinden stundvis in bakifrån och stundvis in från sidan. Då det töat och blåst hårda 
vindar ett par dygn nu så hade snömängden krympt och det var igenblåst och igen-
drevat överallt. Det fanns nu inga spår att följa för hundarna och bitvis fick de spåra 
i djup snö över de sträckor där det drevat ihop sig. Färden startade med en mindre 
uppförsbacke, sedan en flack högplatå och sedan många kilometers nedförslöpa för 
att sluta med ett par kilometer uppför till Fjällstationen. Hundarna var i god form 
och jobbade kanonfint trotts väder och terrängförhållanden. Är stolt över mina tre 
små polara brukshundar. Xenia tog denna dag alla kommandon och justerade rikt-

ningen efter mina önskemål även över vidöppen terräng, djupsnö och hård sidvind, 
duktig tjej, och killarna jobbade hårt och levererade både kraft, power och fart. Efter 
högplatån och när det började gå ut för var det väldigt märkbart hur snabbt snön 
hade smält av de tidigare plusgraderna och hur barskrapat det var på sina håll tack 
vare de hårda vindarna. Bitvis fick man fundera till lite över vilka svängar man skulle 
ta för att hitta tillräckligt med snö att ta sig fram på. Under färden utför fick vi vinden 
som tilltagit en del i ryggen vilket gav oss en extra skjuts. Körningen utför gick i en 
väldans fart och blev hård och ruffig. Det gällde här att hitta en bra balans och ligga 
ganska hårt på bromsen på släden för att få ner farten i lagom takt. Vid körning med 
den nordiska släden kan man antingen placera skidorna på var sin sida om släden el-
ler en skida utanför släden och en skida under släden, vilken teknik man väljer blir ju 
en smaksak. En lärdom jag dragit efter detta är att man kanske skall satsa på lite mer 
träning av insida lår inför nästa års tur då det tog en del på dessa muskler att köra 
på detta sätt en längre stund utför i karg terräng. Turen mellan Singi och Kebnekaise 
fjällstation gjorde vi nu på 2 timmar och 20 minuter, så fort och ruffigt gick det ned-
för, riktigt kul och rolig hundkörning.  Lite surt var det att jag under denna dagsetapp 
uppe på högplatån innan det började gå utför lyckades bryta av min stav så det blev 
att åka med bara en stav nästan hela denna dag.

Väl framme vid fjällstationen blev vi informerade om att det var utfärdad varning 
för full stormstyrka och att folk rekommenderades att hålla sig inne ett tag framöver. 
Klockan var bara 09.00 på morgonen och vi checkade in på fjällstationen. Efter ett 
par timmar tilltog vindarna ytterligare och vi konstaterade att det smartaste kanske 
hade varit att gå hela vägen ut till Nikkaluokta direkt för att inte riskera att bli in-
blåsta vid Kebnekaise fjällstation om den väntade stormen antog sin förutspådda 
styrka. Men det är ju alltid lätt att vara efterklok. Dagen på fjällstationen ägnade vi 
åt att ta en välbehövlig dusch och komplettera utrustningen, jag behövde ju en ny stav 
för att ersätta den som gick av. 

Morgonen efter var det ett faktum att vindarna hårdnat att det börjat snöa vilket 
gjorde sikten dålig. Vi diskuterade lite om hur vi skulle göra och hade först en tanke 
om att vi kanske skulle hinna till Nikkaluokta innan det blev för hårda vindar. Vi 
började packa och när vi skulle bära ut våra grejer och gick ut med dem till slädarna 

Vyer under turen från Singi till Kebnekaise fjällstation. 
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Hundarna jobbar hårt och med god moral i ospårad terräng med kraftig vind snett framifrån. 

var det uppenbart att vindarna ytterligare tilltagit och det snöade kraftigt så vi gick 
ner till receptionen och kollade senaste väderprognosen igen och konstaterade att det 
var en dum ide att försöka ta oss till Nikkaluokta denna dag. Så vare sig vi ville eller 
inte så fick det bli en natt till vid Kebnekaise fjällstation. Några timmar senare var det 
full stormstyrka och kraftigt snöfall så då var vi rätt glada att vi var förnuftiga och 
stannade en natt till även om det kändes så där att lägga ut ytterligare 400kr för en 
natt och sitta en dag inblåsta utan att komma sig därifrån. Vindarna låg nu på över 
28m/s och det var full storm. Lite häftigt var det att få uppleva detta väder och fjällets 
krafter när vi satt på säker mark. 

Att rasta hundar i full storm och kraftigt snöfall var en intressant erfarenhet. Zuroff 
min största hanne såg lite rolig ut när han tre gånger försökte sätta sig till ro för att 
skita och varje gång blåste hela hunden iväg någon meter i vindbyarna. 

Återkomsten till Nikkaluokta fjällstation som syns på bilden, byggnaden i bakgrunden. 

Morgonen efter den extra natten hade vinden mojnat och snöfallet upphört så vi kollade 
väderprognosen och skyndade att packa ihop oss och komma iväg mot Nikkaluokta. 
Denna tur blev en ganska lugn och skön körning, hundarna tuffade i ett bra tempo och vi 
kände oss rätt fräscha i kroppen och på gott humör. Snabbt gick det och vi var tidigare än 
vi räknat med vid Nikkaluokta fjällstation. Dagen bjöd på svaga vindar, noll nederbörd, 
men lite mulet och disigt där solen stundvis kikade fram bakom tunna slöjmoln. 

Väl framme körde vi hundarna hela vägen ner till bilen på parkeringen. Vi började med 
att ta hand om vovvarna och när de fått sitt och satt nöjda och belåtna i boxarna i bilen 
så plockade vi ihop utrustning och surrade slädar på taket. Alla var hela efter turen, 
inga skador på varken oss eller hundar men däremot fick jag ihop en bruten stav och en 
sönderkörd med på släden, men det är ju bara saker och det går att laga. När allt var 
packat och klart så kostade vi på oss en dusch på fjällstationen trots att de tog bra betalt 
för det vilket var välbehövligt innan vi satte oss i bilen för att påbörja färden hemåt. 
Färden hemåt var en intressant resa det med men det är en annan historia. 

Denna resa bjöd på väldigt mycket erfarenheter och kunskaper om både utrustning, 
mig själv och inte minst mina hundar. Att ge sig ut på fjälltur med sina hundar är utan 
tvekan ett av de bästa sätten att utvärdera sina hundars förmågor, prestationer, grän-
ser och hur goda dess polara egenskaper är. Håller hundarna både fysiskt och mentalt 
för förflyttning många dagar på rad i varierad terräng olika väderförhållanden? Går 
hundarna framåt trots kraftig ihållande vind? Har hunden en hög arbetsmoral över 
tid? Hur påverkas hundens prestation när den blir lite fysiskt eller psykiskt trött? Hur 
är pälskvalitén vid olika snöförhållanden? O.S.V. Jag och Monika såg skillnader på 
de hundar vi hade med oss, en av tikarna hade stora problem med snö och isklumpar 
i tassar och långt upp längs benen medan de andra fyra hade inga eller knappt märk-
bara bekymmer. Det viktigaste av allt när man är på tur med sina hundar är givetvis 
hundvälfärden. Först skall hundarna få sina behov tillgodosedda och sedan tar vi 
hand om oss själva. Glöm inte heller att hela tiden läsa av era hundars fysiska och 
psykiska mående, är någon hund extra trött, behöver de en extra vila eller vilodag 
o.s.v. för att må bra och tycka det är skoj? Läs av hundarna och anpassa er alltid 
därefter. 

Jag kan helt klart rekommendera er alla att ge er ut med era hundar på fjället vintertid 
då det är både roligt och väldigt lärorikt. Ett ypperligt tillfälle att utvärdera sina hundar 
i dess rätta miljö under lugn och ro, helt utan stress eller tidspress. Nu hade vi oturen 
eller turen, hur man nu väljer att se på det. Jag väljer att se det som att vi hade turen 
att få uppleva fjället och hela spektrumet av väderskiftningar under en och samma tur. 
Från klarblå himmel och solsken till full storm och kraftiga snöfall som gav noll sikt 
vilket gett oss otroliga lärdomar att ta med oss inför framtiden. I och för sig blev ju inte 
turen lika lång sträckmässigt som vi inledningsvis hade tänkt oss men det är ju fjället 
och naturkrafterna som bestämmer och då är det bara att anpassa sig därefter. 

Medverkande på turen: Camilla Nyström med samojederna Zouroff, Kiro och Xe-
nia samt Monika Berglöf med samojederna Daisy och Jolais.
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Siberian husky

Månadsskiftet februari-mars 2015. Turer runt Nybygget hos 
Ljusvattutjärns Kennel. Ljusvattutjärns Nordiska Nanna & 

Vox Celesta’s Hasta La Vista. [Foto: Ulf Sahlman]

Presentation av nya styrelsen
 
Camilla Eklund Engvall, ordförande
Valet av siberian husky blev egentligen av en slump 
då jag fick överta en 8-årig siberian huskytik 1998 
och fick lära mig att köra släde av förra ägaren =) 
Därefter drabbades jag av polarhundssjukan och 
äger nu 14 sibbar.

Som styrelsemedlem är jag engagerad, ordning-
sam och lyhörd.

Min förhoppning inför verksamhetsåret är att 
vi ska få god föreningsteknik i styrelsen och att vi 
ska arbeta för rasen och medlemmarnas bästa samt 
även locka nybörjare till aktiviteter med sin/sina 
hundar och få ett ökat intresse för rasklubben.

Jens Lindberget, vice ordförande
Min första siberian kom i 2003. Jag började umgås 
med en familj, där hela familjen tävlade med SH. 
Därav kom intresset och med det inhandlades också 
min första husky. 

Jag är glad, utåtriktad, öppen för nya idéer som 
styrelsemedlem.

Min förhoppning för verksamhetsåret 2015 är 
att få tillhöra en styrelse som verkar för ökat in-
tresse och därmed fler rekryteringar till vår fina ras. 
Kort och gott fler hundspann innehållande siberian 
husky i spåren.

Helle Bülow Sörensen, ledamot
Vi valde siberian husky för deras temperament, tålighet och att de är lätt hanterade 
även för barn. Köpte första i 2005 och nu har vi 14.

Som styrelseledamot är jag: Diplomatisk, strukturerad och lösningsorienterad.
Jag kommer arbeta för att vi i styrelsen nyttjar vår breda erfarenhet av rasen/

tävling/utställning i styrelsearbetet och i våra beslut till gagn för rasen, medlemmarna 
och arrangörer. Under verksamhetsåret 2015 tror jag att förankring och förberedelse 
inför de nya meriteringsregler kommer ta en del kraft. 

Pernilla West, sekreterare
Jag har ett stort friluftsintresse och vill vistas mycket och länge i skog och fjällmark. Då  
passar rasen siberian husky perfekt! Jag köpte mina första två siberian huskyvalpar 2004. 
Som styrelsemedlem brinner jag för föreningsliv och ser möjlighet i alla situationer.

Min förhoppning inför verksamhetsår 2015 är att fler med rasen ska bli medlem-
mar och vara aktiva sådana i vår förening, och med rasen på SPHK’s aktiviteter - 
främst inom drag vilket är rasens ursprungliga syfte!

Jenny Larsson, kassör
Jag har haft husky sedan 2010. Ras som passar mitt aktiva liv och träning. Jag och 
hundarna är Alltid ute och glada. De ger en positiv energi.

I styrelsen är jag noggrann, bejaka bevarandet av rasen, nyfiken.
Inför kommande verksamhetsår hoppas jag att vi får till en positiv dialog med fler 

medlemmar och att vi går runt ekonomiskt.

Charlie Lundgren, förstesuppleant
Jag har valt siberian husky för dess energi, vänlighet och fria vilja. Jag lever sedan 
2013 med min alldeles första Siberian husky, Youkon och sedan 2011 med min äls-
kade alaskan husky, Lizzie. 

Som styrelsemedlem är jag: organisatorisk, idérik och prestigelös
Som ny i klubben och inom rasen, men med över ett decennium i föreningssty-

relser, hoppas jag bidra med god föreningsetik och nya infallsvinklar. Mina förhopp-
ningar inför verksamhetsår 2015 är att verka för ökad närhet mellan styrelse och 
medlemmar, god kännedom om rasen ibland förstahundsägare samt för att klubben 
ska vara den självklara källan till kunskap för Siberian huskyentusiaster.

Agneta Henriksson, suppleant
Första polara hunden flyttade hem till mej 1990, det var en alaskan malamute. Året 
efter hade polarhundsjukan drabbat mej, då både sh och ah mixer kommit och gått, 
arbetat aktivt i turistverksamhet med mina alla år. 2006 bestämde jag mej för att göra 
en övergång mot bara renrasiga sh och 2008 reg. kennelnamnet “Lapicum”. Idag 
bara hobbykörning för egen del samt dragtävlingar vinter och utställningar sommar. 
Sh är en allsidig, lättsam och lagom ras att arbeta med och ha som familjemedlem.

Som styrelsemedlem är jag positiv, engagerad och nytänkande
Min förhoppning inför verksamhetsåret 2015 är att kunna tillföra klubben nya 

ideer, nya tankar och helhet av rasens dåtid, nutid och framtid. Bevarande av siberian 
husky inom alla aktuella områden.
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En av de svåraste och viktigaste uppgifterna för ra-
sens uppfödare är att hålla inavelsgraden på så låg 
nivå som möjligt. Eftersom vår ras är liten i Sverige 
är det en inte helt enkel uppgift, men något som 
trots allt måste fullföljas om vi vill fortsätta att ha 
en frisk och sund ras. För att lyckas med uppgiften 
krävs dock att nytt blod kommer in i vår population 
och genom åren har den vanligaste och enklaste vä-
gen varit att söka parningshund i Norge. Införandet 
av hundpass, som visserligen är en engångsutgift, 
samt kravet på avmaskning utförd av veterinär, har 
dock blivit ett hinder i utbytet med Norge och detta 
på grund av de höga kostnader som nu är kopplade 
till ett besök i Norge.

Hundpassen är som jag tidigare skrev en engångs-
kostnad, men det kan om man bor på fel ort bli en 
kostsam historia. Jag har hört siffror från ca. 100 
kr/pass till över 700 kr/pass, en prisskillnad som jag 
anser vara helt orimlig. Vi har förvisso fri prissätt-
ning i Sverige, men skall verkligen prisskillnaderna 
behöva vara så stora? Kanske skulle vi inom SPHK, 
eller varför inte inom SKK, upprätta någon form av 
prisjämförelseplats (om de nu inte redan finns!), lik-
nande Pricerunner.se, så att man snabbt och enkelt 
kunde jämföra priser på exempelvis hundpassen?  

Själva avmaskningen, som numera måste göras av  
veterinär, kostade mig ca. 380 kr/hund och av denna  
kostnad var ca. 200 kr ”Undersökningskostnad”, 
d.v.s. medicinering och dokumentation i hundpas-
set. Hur detta pris står sig i förhållande till mot-
svarande behandling på andra kliniker vet jag inte, 
men jag tycker att timpriset är väl tilltaget när något 
som tar någon minut att utföra kostar ca. 200 kr.

Min farhåga av ovanstående är att de nu införda 
kraven på hundpass och avmaskning blir ett hinder  
i utbytet med våra norska vänner när det gäller delta- 
gande i varandras aktiviteter. Detta kan i sin tur leda  
till negativa följder på aveln av grönlandshundar i 
Sverige. Frågan är om och vad vi kan göra åt saken?

Avslutningsvis hoppas jag att ni alla med jämna 
mellanrum besöker vår hemsida och också bidrar 
till den genom att skicka bilder och berättelser, samt 
hjälper till med att fylla på hanhundslistan.

Ordf. Lennart Andersson   
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www.gronlandshund.sphk.se

Tid bokades hos veterinären för att fixa 
pass och avmaskning för hundarna. Det 
blev en rejäl kostnad, överkomlig dock 
eftersom jag bara har två hundar. Vi 
packade Volvon knök-full, skidor och 
släde på taket, hundar, ungar och övrig 
utrustning i bilen. På torsdag morgon bar 
det av och 53 mil senare var vi framme. 
Det var inga problem att hitta dit, jag 
erkänner att jag frågade efter vägen en 
gång. Vi hade bara några mil kvar, det 
kändes segt efter många timmar i bilen 
och osäkerheten kom. En liten butik på 
vägen blev räddningen och hon förkla-

rade på lättförståelig norska att vi var på 
rätt väg. Det blev en pratstund om vad vi 
skulle göra där, detta hade vi missat om 
vi haft GPS.

Framme i Johnsgård satte vi ut hundarna 
och installerade oss i stugan som vi de-
lade med Monica Hjelm och Gösta Karl-
berg. Det blev god-natt tidigt, vi ville ju 
ut och köra hund nästa dag! Fredag mor-
gon sken solen från blå himmel, vi selade 
på hundarna, Ozzy och Dio av Rennfokk 
och stack iväg. Eller rättare sagt tog oss 
iväg sakta men säkert. Vi skulle tolka 

Grönlandshundsamling på Johnsgård 10-12 april

[Carina Olsson] En inbjudan från Norsk Polarhundklubb fick mig och 
mina två barn Stella och Samuel att bestämma oss för att åka till Norge.  
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efter släden alla tre och detta var ju lite 
trixigt. Hundarna gick på bra, vi trass-
lade med stavar och skidor som fastnade 
i varandra så det blev en del stopp. Men 
detta trassel glömdes bort varefter vi tog 
oss fram i den underbara naturen, efter 
ca.5 km uppför hade vi kommit ut ur 
skogen och hade milsvid utsikt över fjäl-
len som låg i en cirkel runt oss. Solens 
sken, utsikten och att få göra detta till-
sammans med mina barn och hundar var 
fantastiskt. Turmöjligheterna var många 
och vi hann prova flera sträckor under 
helgen.

Tillbaka vid stugan hade flera deltagare 
anlänt och på fredagskvällen när vi sam-
lades var vi ca. 20 stycken vuxna och 
barn. Helgens program bjöd på gemen-
sam grillning vid sjön, vi presenterade 
våra hundar för varandra och berättade 
om hundarnas egenskaper. Det var ro-
ligt att se så många fina grönlandshun-
dar samlade. Kvällen bjöd på film från 
UUmannaq, Grönland av Rita Lysholm 
och Wiktor Hagan. Efter filmen gjorde 
vi i ordning en härlig knytkalasmiddag 
där samtalet runt vårt gemensamma in-
tresse kunde fortsätta. Söndagen bjöd på 
flera centimeter med nysnö efter en reg-
nig natt! Vi åt en gemensam frukost av 
resterna från gårdagens knytis och under 
tiden körde stugvärden upp spåret för oss 
som ville ta en sista tur. Efter det var det 
bara att packa ihop, ta farväl av alla och 
styra kosan hemåt.

Helgen hade varit över förväntan. Den 
vackra naturen och turmöjligheterna 
som erbjöds var fantastiska, när dess-
utom vädret visade upp sin bästa sida 
kunde det inte bli bättre. Vi uppskattade 
också att helgen handlade om att köra 
hund och umgås utan någon form av täv-
ling. Jag vet att nästa års träff kommer 
att vara 1-3 april och vi har bokat in den 
i almanackan. Vi kanske ses där?

Hälsningar Carina Olsson      

Ps. På bilden är det Stella, Samuel och 
Ozzy på tur i Johnsgård

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

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.

Detta blir mitt sista inlägg på den här sidan, då jag avslutar mitt uppdrag som med-
lemsansvarig efter många år. Tack för alla trevliga kontakter med er därute i rasklub-
bar och distrikt.

En riktigt skön fortsättning på sommaren
önskar

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
My Spets/Malmberget, Sara Edin Mårtensson/Luleå

Nedre Norra
Gina Otto/Blattnicksele, Juliane Nicklass Kroehs/Granö     

GävleDala
My Hed/Älvdalen, Andreas Hansson/Borlänge, Linda Theorin/Krylbo

Mälardalen
Lina Johansson/Vendelsö, Anders Pettersson/Västerfärnebo, 
Maria Söderkvist/Muskö  

Västra
Ida Mattsson/Landvetter, Charlotte Åhrman/Upphärad, Linda Jansson/Ånimskog, 
Moa Wall Kubilius/Brunskog, Fredrik Magnusson/Falköping, Johanna Attfors/
Lindome, Mattias Lindell/Upphärad

Södra
Silvia Siba/Lomma, Robert Karlsson/Motala

Utland 



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

Alaskan Malamutevalpar 
f. 29/4 – 15 till salu vid 8v ålder. De är 
då besiktade,vacc,avmaskade o SKK reg-
gade. Säljs enligt SKK’s regler. 
Föräldrarna HD-EDfria, ögonlysta 
ua. Modern PN tEstad homozygote 
normal,alltså fri.  
Moder  Shannuq’s Quaint Freja  fadern  
Malamaison It’s All True ”Zorro”. So-
ciala o dragvilliga, modern gått i lead i 
mitt spann. 
Vid intresse kontakta Nisse Ekegren  
070 – 5394069   
www.shannuqskennel.com

Siberian Huskyvalpar säljes.
Vi väntar på fyra planerade kullar som 
beräknas födas under juni. Hundarna är 
efter arbetande siberian huskies. 
Besök vår kennelsida eller ring oss för 
närmare info.

www.workinghusky.com

Matti: 070-684 22 20
Stina: 070-684 22 84

Medlemsannonser

ALASKAN MALAMUTE SIBERIAN HUSKY

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

Till höger: Hundfoton tagna i Rogenområ-
det i mars 2015 [Foto: Björn Andersson]



Läs mer och beställ en gratis katalog på 
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50

Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker 

Christina Nisula/samoyedadventure.blogspot.com

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

Vid val av tält…

Välj smart.
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Om tidningen är obeställbar eller  
om adressaten begärt eftersändning  
på grund av definitiv avflyttning,  
vill vi ha tillbaka tidningen med  
uppgift om den nya adressen. Till: 

POLARHUNDEN
Freddie Åkerlind
Nytomta gård, ED 80
686 94 Rottneros
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