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Gomorron
Det är hundköraren i mig som lite smått börjar vakna till liv igen. Sista
veckorna har han lite sömndrucket vandrat omkring i mig och petat
lite med selarna, oljat lite på slädarna, skrivit några rader till
Dragbladet o.s.v. Men efter Kick-Off i Mo så har vi kommit igång
med träningen så nu känns det lite som om säsongen har börjat. Men
det är ju inte förrän det börjar bli lite kallare som det verkligen känns
att den är här.
Det är dags att betala in medlemsavgift och licens för kommande
säsong. I år ska alla själva betala in avgiften direkt till Folksam, läs
mer om det lite längre fram i Dragbladet.
Jag hörde från Gunilla att försäljningen av Bingolotter har minskat nu
när vi inte själva håller i det hela. Men jag vill verkligen uppmana alla
att försöka hitta prenumeranter på Bingo-Lotter, för det hjälper
verkligen upp vår ekonomi och ger oss lite större möjligheter att göra
det vi vill inom klubben. Ring Gunilla 0670-103 44 så får ni hjälp med
hur det går till att prenumerera på lotter.
Sverrestugan är en annan utmaning vi har. Vi har idag en stuga som
ligger monteringsklar men försöken i våras att frakta upp stugan till
den plats vi hade bestämt rann ut i sanden eller kanske snarare tinade
bort. Vi har nu insett att platsen vid Kölsjön är lite för besvärlig att
sätta stugan på, så vi letar efter en ersättningsplats som lätt kan nås
även på barmark (helst med fyrhjuling). Om du har förslag på
tänkbara platser hör av dig till någon i styrelsen, det börjar bli lite
bråttom för stugan kan ta skada av att ligga för länge omonterad.
Hej nu måste jag ut och rensa gården från sommarprylar, så att jag kan
sitta lugnt när snön börjar falla. Vi ses på snön.
Mats-Erik

Omslagsbilden:
Nadja gör sig klar att starta på den 3 km långa banan runt grusgropen i Mo
Foto: Mats-Erik Selander
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Se upp för Getingen!
Jag drar mig till minnes att dom
13 år jag har haft hundar, kan jag
inte komma på att jag fått en
hund getingstucken förut.
Men så hände det, den 11
september i år. (datumet verkar
bekant)
Vi var i Vemdalen och firade min
mamma som fyllde 60 år, vi höll
på att fixa i ordning mat till
kvällen när plötsligt våran
unghund Storm skrek till och började gå på tre ben. Han var getingstucken i
tassen, fram med en sockerbit för att dra ut giftet. Ok, inget mer med det, men
så kom vi ut en stund senare och då satt han mitt i hundgården med en tunga
stor som en fotboll, han hade blivit getingstucken två gånger i tungan och
kunde nu inte få någon luft. Jag ringde veterinären som sa att vi skulle stoppa i
honom 10 kortison tabletter. Men han var för svullen för att få ner dom. Så det
fanns bara en sak att göra, in i bilen och iväg. Åsa fick dra ut tungan på honom
så att han fick luft, sen full fart till Hede där han fick en kortisonspruta i benet.
Svullnaden gick ner på några minuter. Åh va skönt, allt var frid o fröjd igen.
Trodde vi ja, när vi kom hem hade ännu en geting stuckit Bella i överläppen.
Hon såg ut som en hamster. Men henne fick vi i kortisontabletter utan problem.
Så nu hoppas vi på att det snabbt blir vinter utan getingar.
Tänka sig detta datum, World Trade Center och Anna Lind. Men som tur var
överlevde våra hundar Storm och Bella.
Som sagt var, se upp för Getingen och han en skön vinter!
Mvh Patrik Nääs
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Hej, alla nuvarande, blivande eller f.d. medlemmar
i Jämtlandsfjällens Slädhundklubb.
Vi skickar härmed ut inbetalningskort för medlemskap i klubben och
inbetalningskort för tävlingslicens hos Folksam.( se årsmötesbeslut §
12.1)
Betala före 20031030. (För att licenserna ska hinna ut till er innan
tävlingssäsongen.)
Medlemskap innebär:
Ni får Dragbladet dvs. klubbtidningen, och inlogg till klubbens hemsida: www.guldkusten.se/jfshk. Du får information om och möjlighet
att vara med på träningsdagar, träningstävlingar, tävlingar, nöjesträffar, vagnsträningar och du kan vara med och bestämma inriktningen
på klubbens satsningar. Du har möjlighet att ta kontakt med andra och
kan byta erfarenheter .
Fri träning i Lillholmsjö.
Om du under året vill tävla i av Draghunssportförbundet sanktionerade tävlingar, krävs det att du har en tävlingslicens. Klubbmedlemmar
kan lösa licens hos Folksam som innebär att du har ett försäkringsskydd under tävling och träning. Telnr.08-772 80 00

Välkomna till ett nytt draghundsår !
Medlemskap
Jämtlandsfjällens Slädhundklubb
PG 634 23 68-5
Uppge namn, adress, telefon
Fullbetalande
Familj
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Styrelsen

Licens
Folksam
PG 480 91 05-2
Uppge namn, fullständigt personnr
och klubbtillhörighet.
Licens
90:-
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Protokoll för JFSHK´s årsmöte i
Lit Hembygdsgård 2004-05-16
Närvarande: Gunilla Jonsson, Tom Jonsson, Lars Nord, Carina Nord, Malin Aspaas,
Anders Strid, Annika Bergström, Linnéa Strid, Lars Karlsson, Jan Hedlund, Claes
Arvidsson, Patrik Nääs, Åsa Eriksson, Jenny Jernström, Erik Vikström, Mats-Erik
Selander, Per Ekeroot, NadiaChausson-Kristroffersson, Johnny Nääs, Tommy
Berglund, Selma Berglund, Tyra Berglund, Inger Dahlberg, Tommy Bernhardsson,
Maria Lundin, Dan Salomonsson.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Mötet öppnades.
Röstlängden fastställdes.
Medlemmarna ansåg årsmötet vara utlyst i rätt tid.
Dagordningen fastställdes och godkändes.
Daniel Salomonsson och Maria Lundin valdes till mötesordförande
respektive mötessekreterare.
Gunilla Jonsson och Lars Nord valdes till protokolljusterare tillika
rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse redogjordes
och godkändes.
Revisorns berättelse redogjordes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004/2005.
Då medlemmarna tycker den nuvarande medlemsavgiften, vilken är 150
kr/person och 200 kr/familj, är lagom fastställdes den till det även för
2005.
a) Dan Salomonsson valdes till ordförande på ett år.
b) Tommy Bernhardsson och Maria Lundin valdes till ledamöter på två
år.
c) Linda Nordin och Per Selander valdes till revisor respektive
revisorsuppleant på ett år.
d) Mats-Erik Selander och Per Ekeroot valdes som ledamöter till
valberedningen.
e) Styrelsen fick i uppdrag att utse två ledamöter till SDSF´s årsmöte i
höst. Styrelsen uppmanade intresserade medlemmar att anmäla sig.
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12. Inga inkomna motioner till styrelsen.
Förslag från styrelsen:
1) Betalning av tävlingslicenser
Styrelsen föreslog att var och en betalar sin tävlingslicens direkt till
Folksam med ett inbetalningskort som skickas tillsammans med
inbetalningskortet för medlemsavgiften. Fördelen blir att var och en själv
kan ha kontroll över från vilket datum man verkligen är försäkrad och att
detta ansvar inte ligger på kassören. Förslaget godkändes på prov till nästa
årsmöte.
2) Placeringen av Sverres stuga
Styrelsen föreslog att förra årsmötesbeslutet om placeringen av Sverres stuga ändras. Då det är svårigheter att ta sig till platsen vid Kösjön sommartid
borde vi försöka hitta en plats som kan utnyttjas både sommar och vinter.
Förslaget godkändes och en ny plats ska undersökas och diskuteras på
kick-off mötet i höst. (Stugan ligger nu färdig och väntar hos tillverkaren!)
3) Klubbens bidrag till Sverres stuga
Styrelsen föreslog att vi ska fastställa en summa pengar som vi kan bidra
med till Sverres stuga. Pengarna kan användas till att utrusta stugan till
slutligt skick (fönster, innerdörr, isolering, britsar, kamin mm). Förslaget
godkändes och summan fastställdes till 30.000 kr.
3) Klubbjackor
Styrelsen föreslog att vi väljer ett billigare alternativ än Taiga för klubbjackor då dessa inte kunde leverera så få jackor som vi beställt. Styrelsen fick i
uppdrag att undersöka detta vidare och försöka få hem provplagg från
möjlig leverantör.
4) Gröna kortet
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vidare runt reglerna för Grönt kort
samt redogöra för dessa i Dragbladet.
13. Verksamhetsplan för 2004/2005 fastställdes till Kick-off möte i höst samt
träningshelg i Lillholmsjö. Observera att det behövs förstärkning på
arrangörssidan för att träningshelgen i Lillholmsjö ska kunna genomföras
nästa år.
14. Övriga frågor:
1) Önskemål om kurs för nybörjare i klubben lades fram. Styrelsen ska
undersöka möjligheterna att anordna informationsträff.
2) Träningsträff på hösten i Kusbölehelvetet utlovas även i år.
3) Är grillen varm?!
15. Mötet avslutades.
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Vagnsrace och Kick-Off i Mo
Traditionsenligt så smygstartar
hundkörarsäsongen med vagnsrace hos
Carro i Mo.
Precis som tidigare år är det eleverna
på hundturism utbildningen som
tillsammans med Carro håller i
arrangemanget. Och det gör dom på
allra bästa sätt, antalet startande blir
bara fler för varje år som går.
I år hade tävlingen lockat till sig nästan
50 personer varav ca 30 startade i de
fyra olika klasserna, här startade
ekipage med träningsvagnar av alla de
slag och här fanns pensionärscyklar,
vanliga cyklar med låsta trampor, ja allt
man kan tänka sig att färdas efter en
eller ett par hundar med. Nytt för i år
var mountainbike-klassen med en hund.
I den här klassen är det tillåtet att hjälpa
till med tramporna, men så går spåret
på en mycket mer kuperad bana på
stigar genom skogen.
Efter tävlingen kände sig både
vuxna och barn nöjda och glada med
sina insatser, mountainbike klassens
tävlande var väldigt nöjda och
hoppas på returmöte nästa år.
Som avslutning bjöd klubben alla
närvarande på ”Kick-Off middag”, och
vi har verkligen kocktalanger i
styrelsen för maten gick åt som smör i
solsken.
Vi tackar för ett jättefint arrangemang
och hoppas på fortsättning nästa år.
Mats-Erik
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Tiderna från vagnsracet i Mo

2-spann
1
Jolanda
2
Henning Kjörk
3
Eva Larsson
4
Edith
5
Dan Fritzon
6
Henke
7
Annica
7
Sophia
9
Malin Snis
10
Sanna
11
Minna
12
Peo
13
Karro
14
Maria Lundin
15
Nadja
16
Malin Aspaas
17
Sture Karlsson

4:49
4:51
5:03
5:09
5:11
5:14
5:17
5:17
5:20
5:32
5:39
5:48
5:52
5:54
5:58
6:55
8:10

4-spann
1
Clas Arvidsson
2
Hanna
3
Helen
4
Henke
5
Ulrika Karlsson

4:16
4:38
4:52
5:05
6:00

M.T.B-klass
1
Danne Salomonsson
1
Dan Fritzon
3
Erik Degerman
4
Kristina Almqvist
5
Minna

7:23
7:23
7:31
8:28
9:23
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Höst igen !
Så var det höst igen, vilket innebär höstträning. Kul? Eller? Jo visst är
det kul. Men vart är alla grejer? Draglina, selar och framförallt
fyrhjulingen!
Fram med selarna som har hängt långt inne i ett mörkt hörn sen sista
turen på snön. Så dom är ju inte direkt rena. Såpvatten och en balja. Sen
är det bara att skura. Draglinan då, är den hel? Ingen hund som tuggat av
den, kommer inte ihåg sen vintern. Lite lagning här och var sen är den
prima igen.
Och så var det dags, första träningen. Det räcker med att visa sig i ”fel”
kläder, dvs. säga hundkörarkläderna så blir det ett ofantligt ylande i
hundgården. Och inte blir det tyst förrän man selat in sista hunden och
satt sig på fyrhjulingen och
sagt OK.
Så var man iväg. Vilken
känsla, hundarna drar som
bara den och vädret är härligt.
Kan det bli bättre. Och vilken
lycka när man kommer
tillbaka från första träningsturen. Man känner sig riktigt
stolt, och hundarna är glada.
Så var det värsta gjort, nu blir
det bara roligare!!
Trevlig höstträning!
Åsa E, Krok Järpen
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SÄLJES
Valpar till salu
Valpar väntas v38 efter en planerad parning mor Alaskan husky och Far Siberian
husky.
Mer info ring Danne 0647-722 33 070-296 74 01

Alaskan Malamut tik
Valpar v 6 efter dragmeriterade föräldrar HD och AD ua, ögonlysta. Säljes enl.
SKK´s regler.
0643-501 10 Malin

Nytt Svenskt våtfoder
DOG LOVERS
VÅTFODET
Vi har ett mycket prisvärt och smakrikt våtfoder (helfoder) som
är lämpligt till alla aktiva hundar.
Fodret är färdigt att serveras efter upptining.
Innehållsdeklaration:
Nöt, kyckling, lax, vom, växtråd, aska, kolhydrater, vitamin A,
D3, E, B1, B2, B6, B12, kalcium, niacin, d-biotin, folinsyra, laktos.
Vi på DOG LOVERS garanterar att alla våra produkter är tillverkade av svenska råvaror som är veterinärbesiktade på svenska
slakterier.
Om varan av någon anledning inte lever upp till era förväntningar
så ersätter vi era samtliga utlägg.
År du intresserad av att ge din hund ett bra våtfoder?
Ring Johan 070-356 01 11 för mer information och priser
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Porto
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Mats-Erik Selander
Åkeräng 120
832 93 Frösön

Aktivitetskalender 2004-2005
25/9 -04

Kick-Off/Vagnsrace i Mo

9-10/10

Träningsträff i Kusböhelvete

11-12/12

Luciaträff i Lillholmsjö +
medlemsmöte

15 /1 -05

Hundkörning/övernattning även för
dåligt tränade hundar/hundkörare .

