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Nu är det hJul igen, ja nu är det hJul igen … 
och hJulen varar ända fram till påska!! 

Ja hemska tanke! tänk om det ska vara hjul som gäller ända fram till påsk.  
 
Snön och kylan har aktsamt undvikigt oss i år, så för mig liksom för de 
flesta andra har det varit ”hJulstök” under hela hösten. Hjulstämmningen 
har bestått i att hundarna stått inspända framför 4-hJulingen och ylat för-
väntansfullt. Men bara för att få komma ut på ytterligare ett träningspass i 
gyttjan. Min ända trösten i eländet är att jag inte är ensam om detta pro-
blem. Vi är nog många hundförare som i år har ett mycket homogent 
spann, bestående av enbart grå-bruna hundar med stripig päls.  
 
Ja, Ja, man får väl försöka ta situationen för vad den är och försöka blicka 
framåt, upptaktshelg i Lillholmsjö nästa. Man får verkligen hoppas att den 
skall kunna genomföras på snö så att hjulen kan bytas mot medar. Ett till-
fälle att få träffas och snacka lite hund är det under alla omständigheter. 
Ta nu och ring och boka in helgen i Lillholmsjö med Jultallik på lördag 
den 16/12 (då kanske lite riktig Julstämning kommer att infinna sig). Det 
är många saker som behöver ventileras, som t.ex. Hur skall vi få igång 
klubben igen?  EM 2002?  Klubbens långdistanstävling m.m. 
 
Nu är det helt klart, det är JFSHK och IFÖD som står som arrangörer när 
EM 2002 i draghund skall genomföras. Det här är naturligtvis ett jättelikt 
projekt som kommer att kräva väldigt många ideella arbetstimmar. Men 
jag vet att vi inte skall skrämmas av detta arbete utan se det som en utma-
ning och en möjlighet att få lära oss ngt nytt. Jag är helt säker på att alla 
som deltar aktivt vid detta arrangemang, både som tävlande och funktionä-
rer, kommer att vara en stor erfarenhet rikare efteråt. Kom till Lillholmsjö 
och var med och diskutera eller hör av dig till Bosse, ju tidigare vi kom-
mer igång med utbildning och arbetet dess bättre. 
 

Mats-Erik 
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Gunilla, Annika och jag åkte en 
lördagsmorgon ner till Patrik. Vis 
av förra årets skumpiga bilresa 
den sista milen hade vi denna 
gång bestämt oss för att ta med 
fyrhjulingen. 
 
När Patriks 4-hjuling med vagn 

var lastad med mat, dryck och öv-
rig packning så bar det iväg. Vi 
var ju kända med platsen och stu-
gan var bekant sedan i fjol. Väl på 
plats var det dags för fika och vila 
efter den skumpiga färden. I år 
var vädret helt okej men inte lika 
stekhett som förra året.  

Styrelsen i Härjedalen. 
Även detta år blev det dags för en resa ner till Patriks Härjedalen och 

Vemdalen. 

Hela styrelsen på grönbete i Vemdalen 
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Förutom att vi i styrelsen skulle 
komma ut på en liten tur så hade 
vi tre punkter att dryfta denna 
gång, och det var:  
 Höstens Kick Off. 
 Bingolotto 
 Stämman 2000 
 
 
Idén med våra längre sommarmö-
ten är att vi skall ha lite mer tid på 
oss till ”brainstorming” som det 

kallas på svenska. Så blev det 

även i år. Förutom de tre punkter-
na som nämnts ovan togs även 
klubbens framtida planer upp. 
Sammantaget var det en givande 
helg med mycket god mat och fint 
väder, med andra ord, en trivsam 
helg. 
 
 
 

Bosse 

En bild från de ”segslitna förhandlingarna”, som pågick till långt in på 
småtimmarna. 
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KICK-OFF 2000 

I Högarna 
framtiden. 
Den andra förändringen på kalen-
dern är att Åredraget kanske för-
svinner. Inger Dahlberg från 
Åredragsgruppen informerade om 
läget, och vad det hänger på är att 
hitta en banansvarig. Det finns 
folk till de övriga uppgifterna, så 
hittar vi någon som vill ta på sig 
ansvaret som banansvarig blir det 
ett Åredrag även nästa år med 
start och mål i Storlien. 
Efter att mötet avslutats blev det 
lite tid för allt efterlängtat hund-
snack. 
 
För att hitta på något nytt i hopp 
om att locka lite mer folk förutom 
”stammisarna” på klubbens akti-
viteter, hade styrelsen anordnat en 
hundutställning. Inte en där pap-
pershundar springer omkring och 
sprätter i ringen, utan en trevliga-
re form av utställning. Här var det 
den charmigaste, den fulaste och 
den talangfullaste hunden som 
belönades. 6 hundar tävlade mot 
varandra och publiken var doma-
re. Publiken tyckte inte att någon 

Ja, nu har det gått ett år igen och 
med hösten följer den årliga ”kick-
offen”. Även i år hölls den i Högar-
na, som i alla fall vi i styrelsen tyck-
er ligger centralt! Vädret var kallt 
och soligt så det var bara snön som 
saknades. 
 
Årets kick-off inleddes med ett 
medlemsmöte där 15 stycken deltog. 
Styrelsen berättade lite om sitt arbe-
te men den största delen av mötet 
gick åt för att planera säsongens ak-
tivitetskalender. Den består av de 
traditionella träffarna och tävlingar-
na men några små förändringar 
kommer det att bli.  
En av dem är ”Lilla Lillholmsjö”. 
Som jag berättade en gång tidigare 
hade Peter Linde en dröm om att 
göra en officiell juniortävling inne i 
Östersund, kanske på skidstadion. 
Nu kommer Annika Bergström och 
Gunilla Jonsson (tidigare känd som 
Göransson) att hjälpa Peter med den 
idén. Den här säsongen kommer den 
nog bara att köras som ett klubb- 
eller distrikt mästerskap men om det 
fungerar blir det en öppen tävling i 
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hund var ful, så den titeln vann 
sibben Isa för att hon sjöng så fult 
när hon blev lämnad ensam i bi-
len. Den talangfullaste hunden var 
Mika från Tåsjö. Hon kunde hop-
pa genom rockringar, gå slalom 
och dansa! Inte dåligt för att vara 
slädhund, men ska sanningen 
fram ville hon nog bara ha godis!! 
Titeln som charmigaste hund fick 
en söt ”tjej” som hette Molly. 
 
Efter middagen kom hundmassö-
ren Nanna Serrander till gammel-
skolan för att berätta för oss om 
massage och stretching för hun-
dar.  
 
Under eftermiddagen hade det 
droppat in lite mer folk, så under 
föreläsningen lyssnade ca 25 per-
soner.  
Nanna hade tidigare jobbat som 
vanlig massör, men tröttnat på det 
och börjat med hundar i stället. 
Till att börja med gick hon snabbt 
igenom hundkroppens uppbygg-
nad och det stora muskelgrupper-
na. Hon berättade och visade sam-
tidigt på sin labrador hur man 
skulle gå till väga. Det var viktigt 
att hunden var lugn och tyckte att 
det var skönt. Visade hunden att 
den inte ville bli masserad skulle 

man låta bli.  
Nanna började med att stryka 
hunden med mjuka rörelser över 
ryggen för att värma upp den och 
fortsatte därefter att arbeta med de 
olika musklerna. Man masserar 
alltid mot hjärtat och det var vik-
tigt att inte avbryta massagen in-
nan man gått igenom båda sidorna 
hos hunden. Det finns olika typer 
av massage. Nanna visade den 
traditionella metoden och en så 
kallad klapp massage, där man 
med kupad hand klappade ryt-
miskt på hunden. Den massagen 
var mer uppiggande än den tradi-
tionella som är mer avslappnande. 
Man kan lära sig mycket om hun-
dens hälsa genom att massera och 
känna igenom den ofta. Du kän-
ner om hunden ömmar på vissa 
ställen och du känner om den har 
lagom hull och tillräckligt med 
vätska. Om man lär sig hur den 
friska kroppen känns, så kan man 
genom att leta efter förändringar i 
muskler och senor under tävlings-
säsongen, känna vart hunden har 
skador. Massagen ökar blodcirku-
lationen i kroppen och hunden blir 
varm, därför ska den alltid ha till-
gång till vatten när behandlingen 
är avslutad. Efter massage ska 

Forts. 
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hunden stretchas. Stretching är 
bra efter träning eller tävling för 
att hunden inte ska bli stel, men 
tänk på att inte stretcha en kall 
och redan stel hund. Musklerna 
ska vara uppvärmda när man 
sträcker på dem annars kan man 
skada dem. 
Nanna håller kurser om massage 
och stretching och klubben tänker 
ordna en studiecirkel för er som 
vill lära sig mer. Hör av er till 
Bosse Säll om ni är intresserad. 
 
Kvällen avslutades med mycket 
hundsnack och några öl för dom 
som ville ha det. Än en gång kun-
de man åka hem med lite nya sa-
ker att fundera på och nu känns 
det äntligen som att säsongen har 
börjat trotts att vi fått vänta länge 
på snön i höst. 
 
 

Gunilla 

En riktigt 

God     
Jul 

(utan hjul) 
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Till medlemmar i IFÖD och JFDHK 

 
IF Östersunds Draghundsklubb och Jämtlandsfjällens Släd-
hundsklubb arrangerar EM 2002 tillsammans och tävlingen ska 
genomföras 15-17/2. Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) 
har valt att ge uppdraget till Jämtlandsfjällens Slädhundklubb 
och IF Östersunds Draghund. Detta eftersom World cup arrange-
manget 1998 blev ett arrangemang som man än idag pratar varmt 
om. Samt att samarbetskanalerna och erfarenheten finns att han-
tera ett arrangemang av denna storlek. Vi tror att ett arrange-
mang av digniteten Europamästerskap kommer att ge ett mervär-
de för draghundsporten och för våra medlemmar.  
 
Svenska Draghundsportförbundet påbörjade under 1999 ett stra-
tegiarbete som har resulterat i mål och handlingsplaner för för-
bundet. Detta arbete övergår nu i en konkretisering och förverk-
ligande av handlingsplaner. Att stå som värd för  Europamäster-
skapen 2002 är ett av målen för SDSF för att göra vår sport till 
en attraktiv vintersport  Att stå som värd för ett Europamäster-
skap tycker SDSF är viktigt för sporten och för Sverige. Svensk 
draghundsport nämns med respekt ute i världen och är en av de 
ledande nationerna vad gäller framgångar och medaljer. 
 
Med denna informationen vill vi göra er uppmärksamma på da-
tumet 15,16,17/2 –2002 Sätt en markering i er kalender redan 
nu. Under dessa tre tävlingsdagar kommer det att behövas en 
kraftsamling av alla våra medlemmar. 
 
Med hälsningar 
 
Thomas Andersson ordf.   Bosse Säll ordf. 
IFÖD       JFSHK 
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15-
17/2 

 
Ja nu är det helt klart att 

JFSHK och IFÖD står som 
arrangör för EM i  Släd-
hund  sprint och medeldi-
stans och de Nordiska gre-

narna. 
 
 

Så alla i klubben uppmanas 
att reservera detta datum, så 

att vi alla kan göra en hel-
hjärtad satsning på EM som 
tävlingsaktiv eller funktio-

 
 

 
 

 
TRÄNINGSHELG 

16-17/12 
 

Dags igen för årets sista 
träff och säsongens första 

på snö. 
 

Lillholmsjö har haft bra 
med snö och börjat köra 
upp spår. Men som vin-
tern har varit i år är det 
säkrast att kolla dagsläget 
 
På lördag kväll blir det ge-
mensam middag 
(Julbord) 
 

Ring och boka nu:  
till Anders Stridh  tel 

0640-60 000 
 
Logi bokar du direkt på 
Gästis tel 0645-410 32 

Lillholmsjö  
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AKTIVITETSKALENDER –00/01 
 
 
 
16-17 DECEMBER   Träningshelg i Lillholmsjö Info: Anders 
 Stridh tel. 0640-60 000 
                                     Boende bokar du själv hos gästis och pra-
 ta med Anders i god tid  om du vill äta ge-
 mensam middag (julbord). 
 
20-21 JANUARI        Högarna träningstävling Info och  
 anmälan Gunilla tel. 0642-220 44       
                                     el. Lars tel. 0642-611 04 
                                     Första start Lör. 11.00 
                                     Sträckor: Ca 13 km, 25 km, 45 km   
 
? FEBRUARI              Bondsprinten Info: Bosse tel. 0640-131 25 

el. Anders tel. 0640-60000 
 
? FEB/MARS             Juniortävling 
 
29-31 MARS               Åredraget???????? 
 
2 JUNI                         Årsmöte 



 Porto  
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