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DRAGBLADET 
 
DRAGBLADET  är ett medlemsblad för 
Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Med-
lemsbladet skall i första hand vara en 
informationskälla med rapportering om 
kommande och genomförda arrange-
mang. Utkommer med fyra till fem num-
mer per år. 

Redaktionen består av: 
 
 
 
 
Mats-Erik Selander 
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832 93 Frösön Tel: 063-403 27 
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Annonspriser i DRAGBLADET  
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(I första hand en annons per medlem. I 
mån av plats kan fler annonser införas) 

DRAGBLADET under 1999 
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utgivning i 
Januari 
Mars 
Maj 
Augusti 
November 
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Sensommartid = Planeringstid 
Sommar, sol och semester både för hundar och människor. Det är nu vi alla kan 
vila och ladda batterierna inför vinter. Så när jag nu äntligen har satt mig vid da-
torn för att skriva dessa rader så kommer det inte fram någonting ur hjärnan, den 
verkar nästan död. Det är nog för varmt och kvavt, jag går och köper en glass, 
får se om det hjälper………………………………………….……..näe det går 
inte! 
 
Efter en stärkande semestervecka hos Sverre på Öland har jag nu börjat komma 
igång, och har lite funderingar inför stundande säsong.  
På årsmötet som hölls i Aspåsnäset beslutades att vi  år skall jobba lite annorlun-
da än tidigare år. Istället för att anordna en massa stora tävlingar skall vi jobba 
internt med aktiviteter som riktar sig främst till klubbens egna medlemmar. Och 
att tillsammans bygga en stabil och säker grund för klubben att stå och verka 
från in i nästa millenium. 
 
När man tittar tillbaks på det gångna året är det lätt att inse att det krävs en hel 
del förändringar i klubben. Dels på klubbens verksamhet och inriktning. Dels på 
vår egen inställning till klubbens verksamhet.  
Jag tror det kan vara bra för JFSHK om vi koncentrerar oss på endast ett  fåtal 
stora aktiviteter som hela klubben kan samlas runt, och där alla drar sitt strå till 
stacken. 
Samtidigt som vi måste stimulera till att det skapas flera små och enkla aktivite-
ter med lokal prägel, för att öka möjligheten för klubbens medlemmar att träffas 
utan att det kostar för mycket. 
 
När det gäller vår egen inställning till klubben, gäller att vi alla som är medlem-
mar inser att JFSHK är en ideell förening. Det innebär att det inte räcker med att 
bara betala sin medlemsavgift. Det krävs dessutom att var och en, efter egen för-
måga och möjlighet hjälper till med olika arbeten inom klubben. Det är en förut-
sättning för klubbens överlevnad, om inte medlemsavgiften skall höjas till en be-
tydligt högre nivå. 
 
Till sist så hoppas jag att vi alla ses på Kick-Off med extra årsmötet i Högarna. 
Det blir ett bra avstamp på den här säsongen. 

Mats-Erik 
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JFSHK har fastnat i ”nätet”. 

Nu äntligen har vi lyckat färdigställa 
klubbens egen hemsida på Internet. 

Sidan är uppbyggd så att det finns en del 
avsedd för alla intresserade och en del  är 
avsedd enbart för klubbens medlemmar. 

Syftet med den här sidan är dels att vara 
en reklamplats och vårt ansikte utåt mot 
allmänhet och andra klubbar. Här kan vi 
presentera vår klubb och visa upp vad 
draghundsporten har att erbjuda samt 
göra reklam för våra större tävlingar och 
övriga arrangemang. 

Medlemssidan  
För att komma in på medlemssidan krävs 
ett speciellt Användar-ID och ett lö-
senord. Det gör att inte vem som helst 
kommer att kunna se dessa sidor. 

Medlemssidan ska fungera som en infor-
mationskälla för klubbens medlemmar, 
här skall finnas aktuell information som 
berör oss och den sport vi sysslar med.  

Här ska finnas hjälp för arrangörer av 
dom aktiviteter som klubben anordnar, 
här finns också en aktuell kalender med 
våra aktiviteter.   
Här har vi även en diskussionsida för 
medlemmarna, där vi kan  föra debatter 
komma med tips och råd, men framför-
allt använda för att snabbt komma i kon-
takt med klubbens övriga medlemmar för 
att t.ex. annonsera  en tänkt fjälltur , trä-
ning m.m.   
Här kommer en medlemsmatrikel, och 
en Internetversion av Dragbladet att fin-
nas med. 

Sidan är fortfarande under uppbyggnad, 
så vi behöver DIN hjälp för att utforma 
den på bästa sätt.  

Vi vill att den här sidan skall bli en mö-
tesplats dit man vill återvända ofta. 

Mats-Erik och Per 

Ange användarId och lösenord för att komma till JFSHK´s interna sidor 
 

                                AnvändarId 
                                  Lösenord 

Logga in 

JFSHK 

91 

För att logga in som medlem ange ovanstående Användar-Id och Lö-
senord. Alltså JFSHK följt av lösenordet 91 (som är det år klubben 
startade). 
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Tillstånd för JFSHK att publicera mitt namn och 

adress på klubbens hemsida. 
 
 

  JA det är OK  
  att mitt namn finns med på hemsidan 
 
  NEJ jag vill INTE  
  att mitt namn finns med på hemsidan 

 
 
 
 

Namn:  …………………………………………. 
 
Adress:  …………………………………………. 
 
…………………………………………………... 
 
E-mailadress: ……………………………………. 
 
 
Namnteckning: ………………………………….. 
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Titta in på vår egen hemsidan, adressen är 

http://home.op.se/opse3283/jfs/jfshk.html 

http://home.op.se/opse3283/jfs/jfshk.html 
 
Hur hittar man nu till denna fantastiska sida. Jo det är bara att knappa in 
den mycket ”enkla” adressen. http://home.op.se/opse3283/jfs/jfshk.html 
 
Det är sedan lämpligt att lägga in den sidan som favorit i din webläsare, 
annars kommer du garanterat att glömma bort adressen.  
Tips!   Lägg  in medlemssidan som en egen favorit, då hittar du snabbt 
dit utan att behöva skriva in användarId och lösenord varje gång. 
 
Vi har tänkt lägga ut medlemsmatrikeln på hemsidan och  då måste vi 
enligt datalagen begära ett godkännande av samtliga medlemmar först. 
 
Vi ber dig därför att fylla i namn och adress, skriva under och skicka 
kortet här bredvid till oss snarast. Det går även bra att kryssa för lämplig 
ruta på inbetalningskortet för medlemsavgiften. Det senare är kanske det 
lämpligaste alternativet, för då blir ju medlemsavgiften betald i tid ock-
så!! 
 
 
Ta lite tid och surfa runt på sidan. Kom sedan med förslag på innehåll 
och utformning av hemsidan till  
Per Ekeroot tel 063-373 05 eller Mats-Erik Selander 063-403 27 
Eller skicka ett mail 
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Nu är det dags för 
JFSHK´s sedvanliga avstamp 
inför säsongen. 

I år tänker vi gör det lite an-
norlunda och samtidigt vidga våra 
vyer. Vi har därför skickat denna 
inbjudan till några hundkörarklub-
bar i vår närhet. Vi tycker det 
skulle vara roligt med någon form 
av samarbete mellan klubbarna. 

Det kommer att bli en rad intres-
santa aktiviteter under helgen, 
men det viktigaste målet med 
denna helg är ända att vi skall 
träffas, ha trevligt och göra det 
vi alla älskar mest av allt  ”prata 
hundar och hundkörning” med lika-
sinnade. 

VÄLKOMNA! 

Tid:  25-26/9 

Plats: Högarna  (5 mil norr om Östersund) 

Lördag  Samling 12.oo 

• Extra årsmöte 

• Minivarumässa med 

utrustning från 

Dragråttan och 

Kamutilik´s  samt en 

bytesmarknad. 

• Middag 

• ”Liv och överlevnad i 

Arktis” 
 Björn Ugglem berättar 

och visar utrustning och 

bilder från sina resor hos 

Nunamuiterna i norra 

Alaska 

• Musikpub 

Söndag 

•  Frukost 

•  ”Ledarhundsracet” 

(en vagnstävling med betoning 

på ledarhundsegenskaper) 

Kick-
Off 
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Vi vill ha era anmälningar senast den 22/9 
Ring: Bosse Säll  0640-131 25  eller  Gunilla Göransson  0642-220 44 

Kostnad: 50:- (för hela helgens aktiviteter inkl. mat, logi och frukost)  

Dagordning 
 

§1 Mötet öppnas 
 
§2 Fråga om kallelse skett 
 stadgeenligt 
 
§3 Ordförande för mötet 
 
§4 Sekreterare för mötet 
 
§5  Upprättande av röst-
längd 
 
§6 Val av ledamot på 2 år 
 
§7 Mötet avslutas 

Extra Årsmöte 

Härmed kallas alla 

medlemmar i 

Jämtlandsfjällens 

slädhundklubb till  Extra 

årsmöte . 

 

Plats. Högarna 

Tid: 26/9  kl 12,00 

Ärende: Val av en ledamot 

på två år 
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Medlemsavgift  
för verksamhetsåret 

1999-2000 
 

Vuxen:   150:- 
Familj:   200:- 
Licens:     90:- 
 
Fyll i de Namn som medlemskapet gäller samt adress och tel. 
De som ska ha Licens fyller även i personnummer. 
Kryssa även i en av rutorna för godkännande av att publicera 
namn och adress i matrikeln som ligger på Internet. 
 
Skynda dig att betala in medlemsavgiften INNAN du 

glömmer bort det.  

Nu är det dags att betala din 
sista medlemsavgiften till 

JFSHK... 
 

...det här årtusendet 
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Årsmötet 1999 
Åsmötet hade denna gång förlagts till 
Aspåsnäsets bygdegård, Lördagen den 
5/6 kl 16,00.  

25 av klubbens ca 140 medlemmar hade 
hittat till Aspåsnäset denna kväll för att 
besluta om riktlinjerna för kommande års 
verksamhet. 

Som vanlig avverkades dagordningen i 
rask takt fram till punkten om verksam-
hetsplan för kommande säsong. I år stör-
des denna framfart vid punkten om val.    
  
Till ordförande på ett år omvaldes Bosse 
Säll. Då Lars och Linda hade avtackat 
sig omval skulle två nya ledamöter väl-
jas. Annica Edholm valdes som ledamot 
på två år, men då det saknades ett ytterli-
gare namn, beslutade mötet att återuppta 
detta val vid ett extra årsmöte senare i 
sommar. 

Medlemsavgiften för detta år bestämdes 
till 150:- , och  istället för en separat av-
gift för familjemedlemmar beslutades att 
avgiften för en familj blir 200:-. 

När vi så hade kommit fram till punkten 
om  att fastställa verksamhetsplan för 
kommande säsong, hade alla kommit 
igång på allvar och en rad åsikter ventile-
rades.  
Till slut enandes mötet om att försöka 
begränsa antalet aktiviteter i år, och istäl-
let jobba med att försöka få klubben att 
fungera på ett bra sätt.  

Anledningen till att minska antalet större 

aktiviteter är att satsa på kvalitet istället 
för kvantitet. En vilja är att dessa arran-
gemang skall kännas som en angelägen-
het för alla medlemmar, och därmed 
uppmuntra till att ställa upp ideellt, som 
funktionärer och deltagare. Det kan 
handla om aktiviteter som tävlingar, stu-
diecirklar, klubbmöten, PR-jippon och 
andra arbeten för att klara klubbens eko-
nomi.  
När det gäller de mindre klubbaktivite-
ter, kommer stor vikt att läggas på att 
man lokalt tar initiativ och ordnar enkla-
re träffar i sin närmiljön, och bjuder in 
övriga medlemmar att deltaga. Dessa 
träffar kan med fördel samordnas med 
styrelsen för att samtidigt hålla klubbmö-
te. 

På tävlingssidan  vill mötet att vi skall : 

∗ försöka fortsätta att arrangera 
Åredraget i samarbete med andra 
klubbar. 

∗ Anordna en distanstävling av hög 
kvalitet, gärna långdistans. 

∗ Anordna en juniortävling som ett 
separat arrangemang. 

När det gäller övriga aktiviteter vill mö-
tet att vi försöker öka möjligheten för 
klubbens medlemmar att träffas,  både i 
större som mindre sammankomster.   

Mats-Erik 
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Idéträff med styrelsen 
Redan i våras pratade vi i styrelsen om att sticka iväg en helg, för att få 
lite mer tid på oss att snacka om vad vi vill med vårt arbete i klubben. 
Sagt och gjort, vi packade ryggsäcken, fixade hundvakt och ställde ko-
san mot Vemdalen. 
Patrik hade fixat en stuga så tälten lämnades hemma. 
Tyvärr var vi en något decimerad skara, men det var inget att göra åt. 
Efter att slutligen ha kört på en väg som skulle gått fortare att köra med 
hund och vagn, så var vi framme. 
Största delen av snacket rörde sig om hur vi kan sprida sporten till all-
mänheten, då inte enbart genom att lägga tävlingar så att de syns och 
hörs, utan även genom andra jippon. Idéerna var faktiskt rätt många, 
alltifrån att producera en videofilm till att köra hund mitt inne i stan. Ett 
av förslagen var att vara med på Gregorie-marknaden och där ha ett 
stånd i vilket vi informerar, svarar på frågor och visar lite utrustning. 
Detta tycker vi är av stor betydelse både för sporten och för våran 
klubb, för publicitet är ett måste om vi skall ha någon chans till spons-
ring. 
På tal om sponsorer, så kom det ett förslag att undersöka möjligheterna 
till en eller flera klubbsponsorer och vad det skulle innebära. 
 
Vi berörde även ämnet studiecirklar, och det förslag som vi fastnade 
mest för var en utbildning som vi kallade ”hemveterinär”. Det undersöks 
vilka möjligheter det finns att få hit Anette Johansson för ett föredrag. 
Detta var lite om vad som rör sig i huvudena på  styrelsen just nu. 
Om Ni har några idéer eller förslag så HÖR AV ER! 
 
Håll modet uppe! Snart är vintern här. 
 

Vid knapparna  
Bosse Säll  

Styrelsens sida 



SÄLJES 

KÖPES 

3-mans tält 
Jag önskar köpa ett bättre begagnat tält, 
för åretrunt bruk med plats för två perso-
ner + packning 
 
Jan Lönnstad 
0687-330 00,  070-202 68 19 
 

INTRESSANTA VALPAR 
1/8 pointervalpar efter meriterade di-
stanshundar från Sören Nilsson. Sociala 
valpar med bra päls. Lev.klara v. 32 
Far: Flint ( e. Solo u. Robin2 från A. Er-

dal Aase) 1/4 pointer  G.Wright lin-
jer. 

Mor: Puma (e. Whitey u. Bessie från S. 
Nilsson) Alaskan husky med Attla 
linjer. 

 
Sören har själv använt Puma i avel och 
rekommenderade denna kombination. 
Avkommor efter Flints bror gick i Mag-
nus Rudfjälls SM spann. 
 
Ring Gunilla för mer info 
Tel: 06472-220 44 

Valpar Alaskan Huskys 
Lev klara omg: 
En tik och en hanvalp efter Immer (Per 
Haugen) och Lottie (Kari Mette S). 
 
Lev klara v33: 
Två tikar och två hanvalpar efter Pricken 
(Per Haugen) och XLT (Per Johan G) 
 
Jan Lönnstad 
0687-330 00,  070-202 68 19 

Sovsäckar 
Jag önskar köpa 2 st bra sovsäckar för 
vinterbruk. 
 
Jan Lönnstad 
0687-330 00,  070-202 68 19 

Belag och plaster 
Jag säljer de belag och plaster som finns 
kvar efter slädtillverkningen. Varierande 
tjocklek, bredd och kvalitet. 
Per Haugen 
 
För mer info ring 
Mats-Erik Selander 
063-403 27 

Hundar säljes p.g.a platsbrist 
3 st unghundar 1 år  e.Yukon o. Sprint 
 
1 tik ca 4 år (linjer från Martin Buser) 
går bra i led. 
 
Hundarna bortskänkes till rätt person. 
 
Ring Gunilla för mer info 
Tel: 06472-220 44 
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