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Alla klagar på vädret
Alla klagar på vädret, varför det?
Det är ju nu när man tränar hemma i all ensamhet som unghundarna ser så där otroligt
lovande ut och körhundarna går som troll. Man bara myser och längtar till snön och första tävlingen, där man verkligen ska visa dom andra vart skåpet ska stå.
Det är väl en härlig tid…………... För när snön har kommit och man står där efter mållinjen och har blivit från åkt precis som alla år tidigare. Ja då längtar man tillbaks till
dom där grå träningsdagarna hemma, när drömmarna fortfarande levde….
Nåja skämt o sido, så börjar de väl bli dags för lite snö nu i alla fall. Annars finns risken
att premiärturen på snö i Lillholmsjö blir inställt även i år!!!
I det här numret finns årets aktivitetskalender presenterad. Det finns inga aktiviteter
som turer och enklare träningsträffar inbokade. Vi hoppas att dessa aktiviteter skall tillkomma spontant, och annonseras i Dragbladet eller ännu bättre på hemsidan. Det vore
jätteroligt om vi kunde få igång ett system där medlemmar runtom i länet anordnar enklare träffar hemma eller till fjälls.
Sverige har tilldelats EM 2002 pulka stil och släde sprint/medel. Det finns från förbundshåll intresse att dessa tävlingar skall ligga i närheten av Östersund. JFSHK har
tillsammans med IFÖD satt sig ner för att titta på möjligheterna för oss att stå som utförare av en sådan tävling.
Ett EM skulle betyda enormt mycket för klubben och hundkörningen i Jämtland, men
det ställer samtidigt krav på ett stort engagemang från alla medlemmar.
Har du synpunkter på ett EM i Östersund eller har intresse av att sitta med i en ledningsgrupp. Ta kontakt med Bosse Säll.
Nä nu j-klar står termometern på +5 grader igen, jag måste nog gå och köra dagens besvärjelse över vädret.
Ha de bra! tills vi ses på snö i Lillholmsjö.
Mats-Erik

Omslagsbilden är insänd av vår flitige fotograf på Öland.
Bilden lär föreställa redaktören, när han funderar på ledaren till nästa nummer av Dragbladet, någon stans ute i den Jämtländska fjällvärlden
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Styrelsens sida
Här kommer en liten presentation av den nya styrelsen.

ORDFÖRANDE
Jag heter Bosse Säll och jag bor i Sveom som ligger mitt emellan Aspås
och Aspåsnäset strax utanför Krokom. För tillfället har jag 16 hundar i
träning och en liten illbatting på fyra månader. I allmänhet är jag inriktad
på långdistans och mycket turer, denna säsong har jag målet ställt på Femundlöpet, begränsad klass, och eventuellt Vindelfjällslöpet. För övrigt
går jag i skolan, läser naturbasåret på KomVux i Krokom.
VICE ORDFÖRANDE
Jag heter Patrik Nääs och bor i Vemdalen. Dom flesta av er vet säkert
redan vem jag är men jag tänkte ändå berätta lite om mig själv.
Jag är 21 år gammal och har haft slädhundar i åtta år. Till vintern har jag
14 stycken körhundar plus tre stycken ”pensionärer”. Vi får se om det
blir någon tävling i år, jag hoppas det.
Jag har varit med i styrelsen i ett år som ledamot och i år är jag vice ordförande. Jag tycker det har varit ett roligt år med styrelsearbetet och jag
hoppas att detta år blir minst lika roligt och lärorikt.
Nu i sommar har jag jobbat på elbolaget BTEA i Åsarna och på vintrarna kör jag pistmaskin åt Vemdalen lift, plus kör en hel del turister med
hundarna.
Jag hoppas vi ses på någon aktivitet i vinter.
SEKRETERARE
Jag heter Rudolf Danielsson är 30 år uppväxt i Stockholm men bor i
Köttsjön i Ragunda kommun.
Hur kommer det sig att en stockholmare bosätter sig i Köttsjön?.
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Joo det är nog inte så enkelt att lista ut om man inte vet min bakgrund.
Efter att ha ströjobbat runt och provat på lite allt möjligt så flyttade jag
till Kiruna där jag läste på Turistsport linjen i 2år. Under dessa år kom
man i kontakt med en hel del hundförare t.ex. Ulf Blomqvist, Kenth
Fjälborg och Lars Lindh dessa gav mig både inspiration och nyttig kunskap men tanken fick ligga och gro några år.
Efter det satte jag mig i skolbänken i Uppsala 3 år sedan var det dags att
pröva något nytt det var då jag fick det jobbet som man har i dagsläget
på Ragundadalen turism. Nu gick att förverkliga sina idéer.
Nu bor jag i en liten by med mycket natur runt i kring mig. Jag har 14 st
Alaskan Huskys (min familj). Min inriktning är medeldistans.
Jag tänker inte nämna den senast lästa boken, filmen m.m. som jag tagit
del av för det har jag inte tid med.
En av de som hjälpt mig mycket på senare år är Göran Ohlsson och hans
barn utan dessa skulle jag nog inte vara där jag är i dag.
KASSÖR
Jag heter Gunilla och är 23 år och har nu suttit i styrelsen i ett år som
vice ordförande. Det har varit ett roligt och lärorikt år. Nu när jag fått lite
erfarenhet av styrelsens arbete, har jag fått förtroendet att bli kassör.
Hemma på gården finns för närvarande 16 hundar av salig blandning. I
vinter hade jag tänkt prova på att köra långdistans och har som mål att
komma iväg till Röros och köra Femundlöpet.
Jag hoppas vi får en snörik vinter och att vi ses i tränings- och tävlingsspåren.
LEDAMOT
Jag heter Annika Edholm är 25 år, född och uppväxt i den Jämtländska
myllan och bor för närvarande i Dvärsätt.
Har hållit på med slädhundar i 7-8 år, och har för närvarande 9 Siberian
och Alaskan huskies hemma.
Jag är inte speciellt intresserad av att tävla utan trivs bäst när jag själv är
ute på hemma eller till fjälls.
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Rapport från förbundsstämman
i Umeå 23-24/10 1999
Det var Gunilla Göransson och jag som var där för att representera
JFSHK totalt var vi ca 80 stycken röstberättigade vardera dagen.
Hela stämman började med att
Bo-Göran Karlsson presenterade
styrelsens utvecklingsarbete. Vilket i sin tur, gav upphov till att en
planeringskonferrens. Där klubbar, distrikt och förbundet gemensamt skall få fram mer konkreta
lösningar på de idéer som förbundsstyrelsen har jobbat fram.
Vad det gäller resonemanget om
förbundets arbete för sporten så
tycker både Gunilla och jag att det
är i stort sett samma som vi i
klubben har haft. Att det är dags
att komma fram ur busken och
börja synas på olika sätt.
Allan Carlsson berättade om vad
djuromsorgsgruppen arbetar med
och hur det går. Förutom Allan är
det Erik Sundin, Annette Johansson och Jan Svedberg som sitter i
gruppen. Jan Svedberg kommer
från Sveriges Lantbruksuniversitet och är expert på
”myndighetshantering”. Detta
sågs som ett mycket välkommet
tillskott. Deras huvudsakliga arbe-

te i detta stadium handlar om att
upprätta en form av ömsesidig dialog som gör det möjligt att gemensamt få fram fungerande regler. Och där vi ses som seriösa.
En annan viktig information var
den angående förbundets sponsring och marknadsföring. Olle
Schenberg Har sedan ett år kontrakt med SDSF, som ger honom
i uppgift att få in pengar till förbundet mot en ren provision. Under detta år har det mesta arbetet
gått åt till att få till en struktur och
ordning på sponsringen, så att det
inte florerar en massa småkontrakt och uppgörelser hit och dit. I
kontraktet med förbundet står det
att om SDSF skall göra någon
form av upphandling som rör sig
om mer än fem tusen kronor så
skall Olle kontaktas. Tyvärr så har
det inte kommit in några pengar
än men det kommer.
På slädhundskommitens årsmöte
togs bland annat upp betydelsen
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av att vi som arrangerar tävlingar
rapporterar in till kommiten antalet startande och liknande. Det är
nämligen på sådana rapporter som
bidragen från Riksidrottsförbundet (RF) grundas. Viktigt är också
att det kommer in rapporter på
eventuella skador för att djuromsorgsgruppen skall ha ordentligt
på fötterna när de diskuterar med
jordbruksverket.
I år var det endast två motioner
som rörde slädhundssidan. Den
första var att man skall försöka
att hålla SM samma vecka varje
år och då helst mellan vecka sju
och elva. Detta gällde både sprint
och medeldistans.
Den andra motionen som rörde
slädsidan var : ”Förslag att förbundsstyrelsen undersöker om det
är möjligt att införa en engångslicens eller om deltagare kan tävla
på egen risk, utan att arrangören
tar på sig något ansvar”. Detta på
grund av att det idag blir så dyrt
för nybörjare som vill prova på att
tävla, dels en medlemsavgift och
sedan en licensavgift på nittio
kronor.
Samma klubb föreslog att förbundsstyrelsen skulle kolla upp
om det fanns klubbar som provat

DRAGBLADET

på att lösa detta på något sätt eller
hade idéer om hur det kan lösas.
Grenårsmötet biföll båda dessa
motioner.
Ny i slädhundsstyrelsen blev ordförande Yrjö Havamäki.
I förbundsstyrelsen var det bara
skattmästare som valdes ny och
detta blev Örjan Svensson.
På söndagen fick vi också lite information hur det går till när RF
beviljar bidrag, och vad de går efter.
Naturligtvis hade det fixats en finare middag på lördagskvällen
och dessutom en dansorkester, tyvärr hade det klickat lite så vi fick
lax till middag vilket vi också
hade fått till lunch men det gick
nog ner ändå.
Till de lite lättsammare händelserna hörde prisutdelningen i Svenska medeldistanskuppen, där vi i
JFSHK hade en segrare nämligen
Paasi Kanerva som vann begränsade klassen. Öppenklassen vanns
av Peter Karlsson.
I övrigt var det en lyckad helg.
Bosse Säll
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SENSOMMARFEST
Vi var ca 30 personer som hade samlats på Morgans ranch.
Ärendet för denna kväll var enbart att träffas, festa, snacka lite och naturligtvis titta på Morgans senaste nytillskott.

Här är det ranchägaren
själv och Jenny som hälsar på kusarna.

Helgrillat lamm skulle det
vara till middag.
Så några utav oss hade börjat redan vid 11 tiden på
dagen för att stekarna skulle
hinna få den där härliga färgen lagom till matdags
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BAREN ÖPPEN,
och efter maten
skulle det serveras Irish Coffe.
Men att ordna
vispgrädde utan
ström visades
vara en svår uppgift.
Så fick lov att
inkalla några starka förare ur klubben för detta göromål.…
....men även dessa kraftkarlar fick ge sig,
en efter en.…
...till slut hade i
alla fall grädden
tjocknat så pass att
den gick att skeda
upp i glasen och
alla kunde få sin
efterlängtade efterrätt.

Vi tycker att det var jätte roligt att så många kunde komma på festen.
Det var en mycket trevlig kväll med uppsluppen stämning.
Så vi vill tacka för oss och skickar stafettpinnen vidare till nästa gäng.....
Mats-Erik
DRAGBLADET
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KICK-OFF HELG I HÖGARNA
Den 25-26 september var det dags
för den här säsongens kick-off.
Som alla märkte bestämde sig styrelsen för att bryta traditionen att
hålla kick-offen i Klocka. De senaste åren har deltagarskaran på
klubbens aktiviteter sjunkit och
det har varit en ständigt återkommande punkt på styrelsens dagordning och den fanns även med
på årsmötet.
För att försöka bryta trenden bestämde sig styrelsen sig för att
pröva något nytt. Man måste satsa
för att vinna heter det ju, så vi
började fundera på vad som skulle
kunna locka klubbens medlemmar.
Resultatet blev en riktigt lyckad
helg i Högarna och för er som inte
hade möjlighet att komma dit
tänkte jag berätta lite kort om helgens händelser.
Kick-offen inleddes på lördagen
av ett extra årsmöte. Anledningen
till mötet var att det skulle väljas
in en person till styrelsen. Mötet
gick smärtfritt och Rudolf Danielsson valdes in som styrelseledamot på två år.
Efter extra årsmötet hade vi ett

kort medlemsmöte där styrelsen
berättade om sitt arbete och framtida funderingar. Bland annat
nämndes idéer om hur vi skulle
kunna marknadsföra slädhundssporten och klubben. Ett förslag
var att ordna ett sorts informations
tält på Gregoriemarknaden där
klubbens medlemmar skulle kunna berätta om sporten och om
hundkörningen som hobby. Vi
kanske skulle kunna visa olika
hundar och utrustning mm. Idén
kommer att bearbetas mer under
säsongen.
När alla möten var avklarade blev
det dags för fika.
För att locka mer folk till Högarna
hade styrelsen också skickat ut inbjudningar till klubbarna runt omkring, men tyvärr krockade kickoffen med ett vagnsrace i Lycksele så det kom inte så många utomstående, men vi fick mycket positiva reaktioner på att försöka få
igång ett samarbete mellan klubbarna.
Tanken från styrelsens sida var att
det skulle finnas en minivarumässa och byteshandel för alla köpDRAGBLADET
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sugna. Tyvärr gick det inte som
planerat, men Dragråttan kom i
alla fall dit med en hel del utrustning och jag tror faktiskt att han
fick göra en lite affärer.
Kent (dragråttan) hade tagit med
sig årets Iditarodfilm där Harald
och Sven deltog, så innan middagen bänkade vi oss framför tv´n.
Efter filmen blev nog dom flesta
lite sugna på att få köra hund och
det ledde till mycket hundsnack
under kvällen.
Till middag bjöds det på grillad
fläskkarré med kokt nypotatis och
sallad och när alla var mätta och
glada blev det dags för kvällens
höjdpunkt: ett föredrag med Björn
Uglem.
Björn har vid flera tillfällen besökt nunamuiterna
(inlandseskimåer) i norra Alaska.
Han har blivit ”adopterad” av en
familj där. Björn hade med sig
diabilder och diverse utrustning
som visade hur människorna klarar av att leva i det hårda klimatet.
Under föredraget var det 27 personer som lyssnade. Han berättade med en enorm inlevelse och
avslutade det hela med dans och
strupsång! Det var ett helt otroligt
intressant föredrag och man blir
så imponerad över deras syn på

DRAGBLADET

livet och deras sätt att leva med
naturen. Bara för att nämna en
sak, så fick jag lära mig att nunamuiterna har en halv meter längre
tjocktarm än andra människoraser
för att kunna ta till vara på näringen och energin i rått kött. Dom
har även ett brunt underhudsfett
som gör att de klarar kyla bättre
än vi andra nordbor. Mer ska jag
inte berätta om föredraget för då
blir dragbladet tjockt som ett uppslagsverk och då har inte kludden
råd att trycka det!

Ordförande tar sig ton framåt
småtimmarna
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När föredraget var slut drog musik puben i gång. Tyvärr kunde
inte Lars Nord och gänget spela
men vi fick tag i en trubadur i sista sekund, så det blev en lång och
livad kväll.
På Söndagen var det dags att försöka få liv i hjärnorna på våra ros-

tiga ledarhundar! Bosse gjorde en
bana med konor på parkeringen
framför skolan, men det var inte
allt för många som vågade ställa
upp. Det var Bosse, jag, Jonny
och Åsa från Vindelfjällens hundkörarklubb. Jonny ställde upp
med två spann. Reglerna var enkla. Den som körde igenom banan
felfritt på snabbast tid skulle vinna. Vi blev ordentligt utklassade
av Jonny, som blev både etta och
tvåa med sina jätteduktiga ledarhundar.
Nu var nog dom flesta ganska
nöjda med helgen och alla satte
sig i sina bilar för att åka hem,
förhoppningsvis med någon ny
idé eller en erfarenhet rikare inför
den kommande vintern.
Tack för en trevlig helg!
Gunilla

Klippt vare här!
Kan någon gissa vem den här bilden föreställer?
Rätt svar: Ola Olofsson
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Säsongspremiär i
Lillholmsjö 11-12/12
Snön har kommit i Lillholmsjö!!
Så skynda att boka logi och Julbord.

Ring NU !

och anmäl dig, så får du veta mer om vad som står på
programmet
Anders Stridh 0640-600 00

Träningstävling
i Högarna 22-23 /1
Vi kommer att köra i den vanliga lite lättsamma stilen, med många
tillfällen att umgås och snacka hund
Nytt för i år är att den som vill, kan delta i JFSHK´s inofficiella
klubbmästerskap.
Ring och anmäl dig så får du mer information.

PeO Limmergård
0642-400 21
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Välkomna!

Lars Nord
0642-611 24
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SÄLJES
VALPAR
Fyra valpar efter Pricken och XLT.
Fint byggda, glada och sociala.
Bortskänkes till rätt person.

STOR TOBBOGGAN
PH-hundsläde lastplan 210 cm
Helt oanvänd.
Lämplig som tursläde/turistsläde.

Jan Lönnstad
0687-330 00, 070-202 68 19

Jan Lönnstad
0687-330 00, 070-202 68 19

SÖKES
Klubben är i desperat behov av
en fungerande ungdomssektion.
Vi söker DIG som tycker att det skulle vara roligt att försöka få igång någon form av barn/
ungdomsverksamhet.
Det förväntas inte att du skall utföra något underverk. Eftersom vi idag i stort sett inte har någon ungdomsverksamhet alls, så är allt som görs
ett steg i rätt riktning
Har du några funderingar ring
Bosse Säll tel 0640-441 48
Styrelsen
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AKTIVITETS KALENDER 99/00
11-12 dec

Träningshelg i Lillholmsjö
Information och anmälan: Anders Stridh 0640-600 00

22-23 jan

Högarna träningstävling,med inofficiellt KM
Info och anmälan: Lars Nord tel. 0642-611 04
P-O Limmergård tel. 0642-400 21

26-27 feb

Lilla Lillholmsjö (juniortävling)
Information: Tävlingskommittén Gunilla 0642-220 44,
Mats-Erik 063-403 27

26 feb

Bondsprinten i Lillholmsjö
Info och anmälan: Peter Linde 063-404 12

7-11 mars

Gregorie marknaden
Information: Styrelsen Annica Edholm 0640-183 23

18-19 mars

”Glögg & Fika Draget”
Information: Tävlingskommittén Gunilla 0642-220 44,
Mats-Erik 063-403 27

13-15 april

Åredraget
Information: Kari-Mette Sundal tel. 0647-711 30

Porto

Jämtlandsfjällens Slädhundklubb
Mats-Erik Selander
Åkeräng 120
832 93 Frösön
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