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Snö ute, snö inne, snö i hjärta snö i …... 
Ja nu har vi fått snö så vi kan vara tysta (hinner inte klaga måste skotta snö). Jag har 
haft två härliga månader med mycket hundkörning, både träning och tävling men inte 
någon längre fjälltur tyvärr.  
Jag skäms lite grand över att jag inte har lyckats få till något Dragblad tidigare (har haft 
fullt upp med att njuta av livet som hundkörare). Men det gör kanske inte så mycket för 
det passar ju bra in bland alla andra inställda klubbaktiviteter denna säsong. Det börjar 
bli ganska trist att titta på aktivitetskalendern: 
• Kick-off i Klocka   13 deltagare  

• Kick-off  i Lillholmsjö  inställt pga lite snö och för få deltagare  

• Föredrag Foderkunskap 12 deltagare  

• ”Förestugvärds fjälltur”  inställt p.g.a. för lite snö 

• Högarna   14 deltagare  

• SM/DM   ca 15 deltagare (från JFSHK) 

• J:r tävling / Bonnsprinten 19 deltagare  

• Lakavattnet   inställt p.g.a. för få deltagare  
 
Ja det här är ju en ganska dyster läsning. Med risk att bli tjatig, så måste jag ännu en 
gång ta upp det trista ämnet med det låga deltagarantalet vid våra klubbaktiviteter. Jag 
vet själv hur jobbigt och trist det är att sitta i en kommitté eller styrelse i sådana här si-
tuationer. Man börjar ofrånkomligt fundera över vad man själv gör för fel, när få är in-
tresserad över att komma till de träffar man satsat på. Det blir speciellt jobbigt i en 
klubb som vår där de långa avstånden mellan medlemmar och styrelsen gör att den 
enda respons man får på verksamheten är antalet anmälningar. Så därför ber jag ännu 
en gång o styrelsens vägnar om hjälp med analyser, idéer och förslag på åtgärder så att 
vi kan få igång klubben igen. Vilka aktiviteter och tävlingar ska vi satsa på. När på sä-
songen ska dom ligga o.s.v. 
Jag har tillsammans med Bosse Säll funderat på om vi till nästa säsong ska bilda två 
kommittéer,  en tävlingskommité och en  aktivitetskommité. Dessa kommittéer skall få 
till uppdrag att tillsammans med styrelsen skapa en aktivitetsplan, samt att bilda en ar-
rangörsgrupp till varje aktivitet. Med detta sätt att arbeta hoppas vi få bättre kontinuitet 
på våra aktiviteter, allt hänger inte på vilka som blir invalda i styrelsen., och arbetet 
med nästa säsongs aktiviteter bör kunna komma igång betydligt snabbare än det gjort 
tidigare.  

Mats-Erik 
PS.      Skit också!!!      Hann inte få iväg bladet i tid den här gången heller. En mer 
passande rubrik till denna ledare hade varit ” VINTERN RASAT UT….” 

DS. 
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SM medeldistans och  
DM för Jämtland-Härjedalen 

Årets SM i medeldistans kommer att gå till historien som en av 
de hittills största. I alla fall om man räknar antalet deltagare. 

Årets SM i medeldistans och DM 
för Jämtland – Härjedalen var ett 
samarrangemang mellan SPHK 
NN och JFSHK. 
Tävlingen hölls i Åsarna och star-
tade fredag den 19 februari med 
SM/DM i medeldistans, som kör-
des i tre dagar och Lördag den 20 
startade övriga DM klasser. 
 
Det hade som vanligt snöat och 
blåst tidigare i vecka vilket hade 
gjort sporen ngt moddiga, men 
med en fast botten. Vädret under 
tävlingen kunde inte ha varit 
mycket bättre med kalla nätter 
och relativt molnfria dagar. 
 
För klubbens del  var tävlingsre-
sultaten mkt varierande. I den 
öppna klassen var vi bara två som 
startade ingen som hade någon 
chans att placera sig på den övre 
halvan av resultatlistan. Betydligt 
bättre var det då i den begränsade 
6-spann klassen. Här startade to-
talt 15 spann och 7 från klubben. 

Efter första dagen hade Ulla tagit 
ett till synes säkert grepp om and-
ra platsen med Karolina på den 
tredje. Men Karolina hade inte 
gett slaget förlorat utan körde 
snabbare än Ulla både på lördag 
och söndag, men fick sig ändå se 
sig slagen av  Ulla med 1,5 min. 
 
I DM klasserna var antalet star-
tande betydligt färre än i fjol, men 
denna tävling är värd att jobba lite 
extra för att den skall överleva. 
Jag ser det som mycket positivt 
att alla kan delta, vare sig man har 
skidor på fötterna eller ej. 
 
Det mest positiva med denna helg 
var det (för medeldistans) mycket 
stora startfältet, det är frågan om 
inte denna tävling hade det största 
startfältet i öppenklass någonsin i 
ett SM. 
Arrangemanget fungerade bra 
med banor som är genomprepare-
rade, en stor del går längs skogs-
vägar men annars trevliga .  
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En vy som är få förunnade!! 
Tommy ikappåkt, omkörd och på 

väg att släppa. 

Till det tråkiga hör att jag inte 
kunde se en enda ”riktig” åskåda-
re!! Jag tror det skulla vara bra 
om vi kunde hitta och permanenta 
en tävlingsplats mer centralt för 
våra framtida tävlingar. Då blir 
det lättare att locka publik, för om 
inte publiken kommer varför ska 
man då anlita en speaker?  

Mats-Erik 

SM medeldistans Öppen klass 
1. Lars Lindh   7,13,29 
2. Peter Karlsson  7,34,06 
3. Keijo Nikkoma   7,37,16 
4. Per Berglund   7,42,40 
5. Arne Nylander  8,01,29 
6. Peter Mårtensson  8,02,47 
7. Manfred Witschel  8,09,28 
8. Mats-Erik Selander  8,18,01 
9. Tommy Bernhardsson 8,36,06 
10. Samuel Svensson  8,40,41 
11. Seth Sjöblom   8,55,04 
12.     Brutit 
13. Konrad Cuipers  Brutit 
14. Lennart Johansson  Brutit 
 
SM medeldistans Begränsad 
1. Magnus Rudfjäll  7,50,55 
2. Ulla Forsberg   8,08,01 
3. Karolina Olsson  8,09,28 
4. Göran Norström  8,40,17 
5. Lars-Åke lundahl  8,45,36 
6. Niclas Lundgren  8,54,58 
7. Gunilla Göransson  9,00,43 
8. Kent Nilsson   9,09,31 
9. Torgny Sjöberg  9,16,22 
10. Pasi Kanerva   9,20,38 
11. Peter Linde   9,24,20 
12. Anders Hansson  9,24,38 
13. Jonas Johansson  9,32,23 
14. Ulf Fjällström  9,48,06 
15. Lars Wiklund   Brutit 
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Nypremiär för Åredraget 
Så var det då äntligen dags för premiären av Nya Åredraget. En premiär 

som nästan regnade bort, men en premiär som gav mersmak. 
 
Inför tävlingsdagarna hade SMHI lovat mkt varmt väder men i övrigt 
ganska bra, men som vanligt stämmer inte verkligheten med dessa rap-
porter. Vid starten i Åre visade termometern på ca +7 grader, regntunga 
skyar,  nästan ingen snö och en ”härligt” blank is vid starten ut över Åre-
sjön!!!  Trots dessa nästan omöjliga förhållanden hade arrangörerna med 
mycket snöskottande och planerande lyckats få till ett startområde som 
fungerade mycket bra. Det var i detta sammanhang tur att startfältet var 
mindre än man hade hoppats på. 
 
Starten gick som sagt i Åre ut över Åresjön med siktet inställt på Storli-
en, efter första halvmilens lätta körning väntade en riktig mördarback 
upp mot sjön Greningen, ca 250 höjdmeter på drygt en kilometer. För 
egen del gjorde jag en taktiskt riktig körning genom att snabbt få häng på 
Jonny Nääs som startde före mig. I uppförsbacken fick jag beskåda Jon-
ny utföra den klassiska ”hundkörarstrippningen”. Först åkte handskarna 
av sedan mössan följt av jackan. Med drickaflaskan i högsta hugg sprang 
och sparkade Johnny uppför backen, medan jag själv lugn kunde åka ef-
ter och titta på (jag skämdes nästa lite av att inte hjälpa till). Arrangörer-
na hade ett extra pris till den som hade snabbaste mellantiden upp till 
backens topp. Det var Peter Linde som hade starkaste hundarna och bästa 
konditionen i år. 
Efter denna kraftansträngning var resten av dagsetappen ganska snabb, 
på en lätt kuperad terräng via Kösjön ner till Gevsjön med etappmålet på 
NV sidan om sjön.  
Den första dagsetapp körde både slädhundspannen och dom nordiska 
spannen på bana utan orientering. Etappen mätte ca 40 km resp. 31 för de 
små nordiska spannen och turklassen fick som vanligt välja bana själv. 
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I dom blöta och lite svåra förhållandena i starten var frågan om man 
skulle köra med sockar på hundarna eller inte. Själv valde jag att köra 
utan, trodde att mina fleecesockar skulle bli för tunga och besvärliga, ett 
beslut jag dessvärre fick ångra. Det myckna vattnet verkade ha gjort tas-
sarna mjuka så när underlaget blev vasst uppstod stora skador på tramp-
dynorna, och det var fler än jag som gjort detta tråkiga misstag. 
 
Vid etappmålet kände man direkt igen den klassiska uppsluppna Åred-
ragsstämmningen. Alla går runt pratar och bara trivs, att arrangörerna 
satte igång en grill och bjöd på hamburgare gjorde ju inte saken sämre. 
Men till slut lyckades det alltmer tilltagande regnet att få alla att krypa in 
i sina tält. Här låg vi sedan hela natten och lyssnade på regnets smattran-
de mot tältduken!!! Och tänkte på hundarna, snöns konsistens och tassar. 
 
När vi nästa morgon fick vi höra att regnet skull fortsätta minst ett dygn 
till, att det skulle blåsa hårt på fjället och att spårpatrullen nästan kört ner 
en skoter på Norra Rensjön. Kändes det nästan som en befrielse när täv-
lingsledningen avblåste tävlingen. 
Vi packade ihop våra saker och styrde kosan rakt över Gevsjön mot E14. 
Här fick vi ytterligare ett bevis på omöjligheten att fortsätta tävlingen, 
det var nämligen mellan två och tre decimeter vatten på isen. När man 
dessutom måste stå och bromsa, så sprutade vattnet långt över knäna och 
ner i slädsäcken!!  Huuvaligen va kallt de va!! 
 
Men som sagt jag tycker det var en lyckad premiär med mersmak, trots 
att i stort sett allting gick emot. Jag såg inga dystra miner någonstans 
och när man dessutom lyckats flytta banketten till fredagkväll stannade 
de flesta kvar så det blev en riktigt lyckad avslutning. 
 
Jag vill tacka ALLA er som jobbat med tävlingen, (ingen nämnd , ingen 

glömd), men vill rikta ett speciellt TACK till initiativtagaren Kari-Mette. 
Klarade ni av att få till en tävling i det här j-kla vädret blir det en baggis 

nästa år när det är helt andra förutsättningar. 
Mats-Erik 
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 Åredraget 1999 
Första etappens resultat blev slutresultat för tävlingen 

 
Slädhund 8-spann     Sluttid   Bergstid 
1  Mats-Erik Selander JFSHK 2,19,26 38,49 
2  Jonny Nääs JFSHK 2,21,14 40,40 
3  Peter Linde JFSHK 2,23,04 35,46 
4  Ola Jonason JFSHK 2,27,34 38,38 
5  Per-Johan Göransson JFSHK 2,30,22 40,14 
6  Per Ekeroot JFSHK 2,42,04 41,46 
7  Bosse Säll JFSHK 2,54,49 49,55 
8 Bosse Lindström  2,57,56 45,07 
 
Slädhund 6-spann 
1  Maj-Britt Gryth NP 2,37,17 42,25 
2  Nils Uppström SPHK 3,37,56 55,09 
3  Börge Lakjer Dansk HK 4,00,15 01,02,24 
 
Nordisk obegränsad fågelhund/blandras 
1  Ingela Engholm, Johan Bromee IFÖD 2,26,08 37,16 
2  Robert Bergman, Torbjörn Bergman Sveg DHK 2,37,50 38,20 
3  Ketil Fosnes, Christen Smith Norge 2,38,30 44,41 
4  Odd-Bjarne Aa, Torbjörn Eggen TTBK 2,57,35 44,30 
5  Jan Åsander, Mikael duvvall   2,57,40 49,33 
6  Charlie Isaksson, Eiler Lindal Vilhelm DH 2,58,59 46,04 
7  Sara Sundin, Anna Engman Sveg DHK 3,31,48 56,57 
 
Nordisk 1-2 sapnn  Fågelhud/blandras   
1  Tomas Fägerman IFÖD 2,19,26 44,05 
2  Jonas Nilsson IFÖD 2,25,16 42,12 
3  Hans Fredriksson Dalarna 3,25,02 56,05 
4  Tiina Kumpula Dalarna 3,39,59 01,10,23 
 
Nordisk 1-2 spann  Övriga renrasiga   
1  Zaira Wedin SPHK 3,26,23 01,10,06 
2  Åke Wedin SPHK 3,45,55 01,15,31 
3  Gunilla Mellgren SPHK 3,51,26 01,17,45 
4  Urban Norman SPHK 4,00,30 01,20,54 
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Högarna 
Årets klubbtävling i Högarna gick 
av stapeln den 23-24 januari. 
Upplägget var det samma som 
förra året dvs tonvikten var lagd 
på att det skulle vara en träning  
under tävlingsliknande förhållan-
den. Det är ett mycket bra upp-
lägg som passar de flesta, den 
som tränar inför tävlingar för 
möjlighet att träna sig själv och 
sina hundar i en lite mer stressan-
de situation än om man tränar 
hemma. Och för de som inte har 
tänkt tävla finns det gott om möj-
ligheter att träffas, prata och ha 
det trevligt. Samtidigt som man 
får mäta sitt spann mot de mer se-
riöst satsande tävlingsspannen. 
I år hade Byssbon ordnat med en 
stor tältkåta till start/målområdet 
där det serverades korv och kaffe 
vid den värmande elden. Det var 
en mycket trevlig för fler av de 
tävlande stannade kvar en stund 
runt elden för att prata.  
På Lördagskväll hölls den sed-
vanliga och efterlängtade pub-
kvällen  i gamla skolan i Högar-
na. Det bjöds som vanligt på sång 
och musik av det inhemska ban-
det. Den här pubkvällen är en li-
ten höjdare som är väl värd ett 
besök. Här samlas tävlande, barn 

och bybor i salig röra som diskute-
rar hundkörning, lyssnar på musik 
eller sjunger med. 
Ja som sagt Högarna tävlingen är 
något som kan rekommenderas för 
alla oavsett vad man har för ambi-
tioner med hundkörningen.  
 
Något medlemsmöte blev det aldrig 
i Högarna också här beroende på att 
det var så få som stannade kvar, 
men lite inofficiellt korridorsnack 
blev det i alla fall. 

Mats-Erik 
 
47 km   dag 1  dag 2 
Karolina Olsson 2,02,30  
Mats-Erik Selander 2,14,52 
Ola Olofsson  2,21,22 
Pär Ångström 2,40,58 
 
25 km 
Anders Stridh  1,33,40 
Gunilla Göransson 1,34,32 
Jörgen Nalisvaara 1,41,12 
Lars Nord  1,41,54 
Per Ekeroot  1,42,57 
Helen Johansson 1,44,49 
PO Limmergård 1,57,11 
Kenneth Kallin 2,17,32 
A-M Pehrsson 2,21,15 
 
13 km 
Stefan Olsson  1,11,24 
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Rekommendation! 
 
Ni som aldrig har kört ett natt-lopp kom och var med på Bonn-
sprinten i Lillholmsjö, och umgås i glada vänners lag. 
I år var vi ett glatt gäng på 9 förare som tampades i spåret.  
 
Till att börja med så går starten gemensamt ”cold-foot-start” Där 
Peter kör en signal och hela parkeringsplan är i vibration. Det går 
till så att hundarna ska vara oselade, de ska finnas på steakoutli-
na, kätting eller i boxar. Selarna ska ligga på 1 m2, släde + linor 
får vara iordningställt. Den hjälp som du får ta är att någon får 
hålla i ledarhundarna. Sen gäller det fritt antal hundar och först 
i mål vinner. I övrigt gäller sunt bonnförnuft.  
 
Efter Peters signal var det full macka att sela hundar samt att 
försöka behålla lugnet gentemot hundarna. Det gick väl bra men 
inombords, på mig själv, var det nervositetsrevolution! Lugnet 
återkom när jag hade ryck loss ankaret och kommit iväg. Genom 
att jag bara hade sex hundar att sela så var jag förs ut från par-
keringen. Det var superspännande att hålla utkik efter pannlam-
por efter mig. Efter ca 1,5 mil kom de två första lamporna Mats-
Erik och en till….detta var i den så kallade uppförslöpan. Då var 
det dags att fimpa sin egen lampa, ”katt och råtta” leken var 
igång. I efterhand fick jag höra att detta var mycket förvirrande 
för de bakomvarande. 
Så här kampade vi på i ca tre mil, då fick jag en känsla av att jag 
i ögonvrån skymtat en lampa, men ville inte kolla. Nyfikenheten 
blir för stark och jag vänder mig om.  Men ack, ingen pannlampa 
i sikte…..däremot 16 ivriga ögon som närmade sig. Jag slänger 
upp näven och den bakomvarande, trodde det var Bosse, men ske-
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Har du hört ... 
 
..att Egil och Helen kör skjortan av alla 
infödingarna i Alaska. 
 
..att Anna Björklund har gjort en hemsi-
da som handlar om draghundar och 
Jämtlandsfjällens Slädhundklubb. Adres-
sen är 
http.://www.utsikt.ostersund.se/~ange/
draghundar/sldhunda.htm 
 
..att Jonny Nääs visade alla i Vindel-
fjällslöpet vart skåpet ska stå. Han vann 
den begränsade klassen med nästan 50 
minuter!! 
 
..att JFSHK funderar på att söka EM för 
slädhund sprint 1999. Så ta och friska 
upp arrangörskunskaperna i sommar. 
 
..att Pasi Kanerva vann medeldistanskup-
pen i begränsad klass. 

net bedrog. Det var Jonny 
som kom forcerande han 
hade kört om tre stycken och 
trodde han låg först, men 
hade ibland sätt ett slädspår 
framför….så han hade 
grubblat på vem kan det 
vara måntro?  Vi samkörde 
en bit och pratade innan han 
körde förbi. Vi låg och käm-
pade sista milen in mot Lill-
holmsjö, Jonny försökte 
rycka och lyckades få en 
minut, Grattis! 
 
Tack för en kul form av kör-
ning och en eloge till arran-
görerna peter och Mats-Erik, 
även ett stort tack till Peters 
mamma som stod för en ka-
nongryta till både middag 
och vickning. 
 
Hälsningar Annika 
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Lillholmsjö Open J:r 
I år var det bara en dags tävling. 
Vi var 10 tävlande junior som 
hade samlats för att slåss om guld 
medaljerna. 
I barn klassen vann som vanligt 
de senaste årens vinnare Gustav 
Fritzon med sin hund, tvåa var 
Jenny Steding Selander med hun-
den Tuva och på tredje plats kom 
den glada Moa Linde med sin 
snälla hund Hugin. Sist men inte 
minst kom Josefin Steding Selan-
der med hunden Tuva. 
I yngre juniorer var det bara två 
tävlande. 

På första plats kom guld medaljö-
ren Alexander Steding Selander 
med dom två hundarna Laban och 
Niki, på andra plats kom silver 
medaljören Olle Berglund med 
sina två duktiga hundar. 
I äldre juniorklassen blev det en 
riktig rysare, det skilde bara 1 se-
kund mellan ettan Freddi Jonsson 
och tvåan André Jonsson. 
På tredje plats kom Tommy Hau-
gen med sina lånade hundar och 
på fjärde plats kom Tobias Linde. 
 

Alexander Steding Selander 
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Vi var i år nio st som hade sam-
lats på parkeringen i Lillholmsjö, 
för att göra upp om denna prestig-
fyllda tävling. 
När skymningen närmade sig, 
började alla nervöst vandra runt 
bilarna. Slädar och linor är utlag-
da, selarna ligger i en hög på mar-
ken och hundarna sitter på sina 
kedjor. Det är utgångsläget när 
tävlingsledaren Peter Linde plöts-
ligt ropar ”Nu sticker jag om ni 
vill så för ni följa med”. Och då 
blev det en febril aktivitet. Alla 
började springa fram och tillbaka 
med selar och hundar. Först ut 
från parkeringen var Annica 
Bergström med sina sex hundar, 
strax följt av de andra mindre 
spannen, men snart hade alla 
krånglat in sina hundar i selarna 
och kommit iväg.  
Eftersom det blir så virrigt i star-
ten är det ingen som riktigt har 
koll på vem som leder och vem 
som ligger efter. Det är väldigt 

spännande och är man som Anni-
ca taktisk och har nerver att köra 
med pannlampan släck länge, har  
man mycket att vinna. Dom ja-
gande spannen kan inte vara helt 
säkra på om det är någon före i 
spåret. Denna taktik höll nästan på 
att  lyckas. Men Jonny Nääs upp-
fattade så småningom att han hade 
någon före sig i spåret och kunde 
jaga ifatt Annica och passera hen-
ne.  
För denna bragd fick han en gylle-
ne ”bonnsprint” och ett mycket 
vackert halssmycke, en vargtand i 
brons som skänkts av Eva Björk-
lund. 

Mats-Erik 
 
RESULTAT 
1. Jonny Nääs    
2. Annica Bergström   
3. Mats-Erik Selander   
4.  Bosse Säll    
5. Peter Linde    
6. Jan Jonsson    
7. Jurgen Nalisvaara   
8. Per Ekeroot   

Bonnrejset har nu bytt namn till Bonnsprinten. Namnet på denna 
tävling, kommer från en tidningsartikel där Morgan Westerlund fick 
frågan vilka tävlingar han skulle köra under säsongen. Då svarade 

han att han skulle köra några bonnsprinter här hemma. Vi tycker att 
det namnet mycket väl beskriver denna tävling. 
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SÄLJES 

TRÄNINGSVAGN 
Bilchassi ca 300 kg. lämplig för 8 hundar 
eller mer.   1500:- 
 
Pasi Kanerva 
0645-23029 

Hundar till salu 
LAVA 6,5 år efter Nomi & Benny. En 
klippa i mitt tävlingsspann, aldrig ska-
dad. Nyss parad med Tricky (kvarts-
pointer som gett mkt fina valpar). 
SKÄNKES mot att jag får ta två av val-
parna 
 
HUGO 1,5 år efter Giri & Jack. En ung-
hund med den rätta viljan. Snäll o social. 
3000:- 
 
HANVALP 5 mån, efter Micka & 
Tricky. Bra byggd. 3000:- 
 
Karolina Olsson 
0647-105 44 

OINAKKA alu 
Tävlings– och tursläde i fint skick.  
4500:- 
 
Karolina Olsson 
0647-105 44 

Terrano –88 
19000 mil  s.o.v 
 
Per Haugen  
063-44373 

DIV slädutrustning 
2 st beg. Tobbogaslädar 
Samt div. utrustning för slädtillverkning. 
 
Per Haugen 
063-44373 

Mazda 323  -80 
Xxx mil, s.ov,  drag, nybesiktad, otroligt 
fin. En riktig liten pärla.   10.000:- 
 
Mats-Erik Selander 
063-40327  070-6300458 

VOLVO 245  -82 
Xxxxmil   s.o.v  , drag, nybesiktad. Lite 
rost.   8000:- 
 
Mats-Erik Selander 
063-40327  070-6300458 



Aktivitetsplan  
för säsongen 1998-99 

 
5-6/12 Kick-Off på snö i Lillholmsjö 
  Bosse Säll   0640-131 25 
 
9-10/1 “Förestugvärds fjälltur” 
  Helen Jonsson   070-354 97 08 
9-10/1 SPHK i Nederhögen 
 
23-24/1 Högarna klubbtävling 
  Lars Nord  0642-420 24   Per Olof Limmergård 0642-400 
21 
 
19-21/2 SM medeldistans + 
  Öppet DM för Jämtland- Härjedalen 
  Samarrangemang SPHK och JFSHK 
  Janne Nordlöf  063-303 32 
 
27-28/2 Lillholmsjö Open Junior   
  Per Haugen  070-342 79 03  Eva Björklund  0647-314 18 
  Bonnrejset 
  Peter Linde  063-404 12 
 
20-21/3 Lakavattnet medeldistans  
  Gunilla Göransson  0670-530 12  070-311 41 92 
 
8-10/4 Åredraget 
  Samarrangemang SPHK och JFSHK 
  Kari Mette Sundal  0647-66 46 00 
 
31/4-2/5 Essandturen 
  Carro 0647-105 44 
 
?/5  Årsmöte 



 Porto 

B förening 

Jämtlandsfjällens Slädhundklubb 
Linda Nordin 
Fagerland 4220 
830 30 Lit 


