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DRAGBLADET  är ett medlemsblad för 
Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Med-
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Jämtlandsfjällens Slädhundklubb 

 DRAGBLADET        3   

 

  

ANDERS OCH ANNIKA  
– räddarna i nöden 

i Lundsjön svarade att dom kunde 
fixa en träningstävling i Lillholm-
sjö. Vi i styrelsen är så glada över 
att vi får hjälp med aktiviteterna, 
det är så roligt när vi kan hjälpas 
åt! 
Efter att ha varit hemma i Sverige 
en dag efter en dryg vecka i Thai-
land, packade jag in hundarna i 
bilen och begav mig till Lillholm-
sjö. Det var verkligen roligt att 
komma till en väl organiserad trä-
ningstävling med ett jätte stort 
startfält. På Lördagen startade 29 
ekipage (men bara 11 klubbmed-
lemmar)!! 
Inget hade kunnat vara bättre, 
strålande sol, lagom kallt och hår-
da fina spår. Att mina hundar pro-
menerade runt gjorde att jag fick 
njuta längre av den fina dagen! 
(ett försök att se det positivt). 
På Lördagen var det ganska 
många som körde fel bland alla 
spår i Lillholmsjö. Jag tyckte själv 
att banan var tillräckligt utmärkt, 
men vi i klubben kör ju ofta på 
spåren så vi vet hur dom går.  

Som alla kanske märkte blev den 
traditionella träningstävlingen i Hö-
garna inställd i år. Jag bär en del av 
den skulden, eftersom jag lovat hjäl-
pa Lars och P-O med tävlingen, men 
i stället valde jag att åka till Thai-
land på bröllopsresa veckorna innan 
tävlingen. Nu var det inte bara där-
för den inte blev av. Dom hade na-
turligtvis klarat det lika bra utan min 
hjälp (som dom gjort alla år innan 
jag flyttade till trakten), men Lars 
hade mycket med skolan och P-O 
hade också mycket att göra och 
dessutom hade vi nästan ingen snö!! 
Högarna är annars känt för att vara 
snösäkert, men i år hade inte väder-
gudarna varit på vår sida. En plogad 
skogsbilväg ställde också till ytterli-
gare bekymmer. 
Beslutet om att ställa in träningstäv-
lingen kändes ändå väldigt tungt. 
Det är faktiskt en av de få aktiviteter 
som folk kommer på, så därför frå-
gade jag på ”hundsnack” om det 
inte fanns någon som kunde tänka 
sig att fixa en tävling på annat håll. 
Anders Strid och Annika Bergström 

Rapport från träningstävlingen i Lillholmsjö 20-21 januari 
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Efter en fin dag på spåren smakar 
det alltid lika gott med middag på 
Gästis. Så gott som alla deltagare 
var på middag och kvällen bjöd 
på mycket hundprat i ett trevligt 
sällskap.  
På Söndagen blev det några änd-
ringar i startlistan, några körde 
längre och en del valde att köra 
kortare, men det roligaste var 
ungdomarna som kom för att köra 
lina. De flesta av dem körde med 
fågelhundar och jag måste säga att 
jag är imponerad! Jag har åkt ski-
dor med en av mina hundar någon 
enstaka gång och alltid haft ”nära 
döden upplevelser”! Dessa ungdo-
mar körde däremot på i full fart. 
Hur törs dom? 
När dagens körning var avklarad 
kunde jag bara konstatera att det 
varit en utomordentligt trevlig och 
lyckad helg och allt tack vare An-
ders och Annika. TACK!!  
Det som också var roligt, var att 
så många ur SPHK och andra 
klubbar ville komma. Ni är varmt 
välkomna även i fortsättningen! 
 
 

Gunilla 
 
 

 

15-17 
februari 

 (OBS!  Du har väl inte glömt 
att boka in dessa datum i din  

kalender) 
 

Arbetet inför EM pågår för 
fullt tillsammans med planer  
på ngn aktivitet i höst för att 
fira klubben 10-års jubileum 

 
En rapport av läget får du på 

årsmötet 
 

Styrelsen 
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Härmed kallas al la medlemmar ti l l  

Jämtlandsfjällens 
Slädhundklubb 

Tid: 14.00 

Datum: söndag 10/6 2001 

Årsmöte 

Plats: Grönängen i Dvärsett 
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Program 

14.00  Samling med fika 
14.30  Årsmöte 
16.30  Grillknytis  

Efter årsmötet samlas vi på lämplig plats för att äta lite. 
Grillar kommer att finnas på plats. 

Ta med något att äta/grilla och något att dricka.  

”Grillknytis” 

Har du några frågor ring  
Bosse Säll tfn. 0640-131 25 

 

Loppmarknad 
Har du något du vill sälja, byte eller ge bort. Ta med det till 

årsmötet så vi ordnar som vanligt  en liten loppmarknad. 
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Dagordning 

Jämtlandsf jäl lens 
Slädhundklubb 

§1 Mötet öppnas. 
 
§2 Fastställande av röstlängd. 
 
§3 Fråga om mötet utlysts i rätt tid. 
 
§4 Fastställande av dagordning. 
 
§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 
§6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
§7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse 
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse 
 
§8 Revisorns berättelse 
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 
 
§10 Fastställande av medlemsavgift för 2001 
 
§11 Val av 
 a) Ordförande på ett år 
 b) Två ledamöter på två år 
 c) Revisor och revisorssuppleant på ett år 
 d) Val av ledamöter till SDSF årsmöte 
 
§12 Styrelsens förslag och inkomna motioner 
  
§13  Fastsällande av verksamhetsplan för 2001-2002 
  
§14 Övriga frågor av allmänt intresse 
 
§15 Mötet avslutas 
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Här 
är 

det 

Sväng av mot 
Dvärsett och kör 
gamla E75 tills 
du ser ett grönt 
hus som ligger 

nära vägen. 

Vägbeskrivning 
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RESULTAT 
Träningstävling i Lillholmsjö 

 
 

 
40 km öppenklass Lör Sön Totalt 
1. Per-Johan Göransson 1,52,35 1,50,30 3,43,05 
2. Jonny Nääs 1,54,04 1,56,40 3,50,44 
Pasi Kanerva  2,04,04 
 
40 km 8-spann lör sön totalt 
1. Bo Jönsson 1,59,40 1,58,15 3,57,55 
2. Sören Adill  1,57,15 2,00,53 3,58,08 
3. Juha Kanerva 2,00,09 2,03,19 4,03,28 
4. Anders Stridh 1,59,30 2,04,25 4,03,55 
5. Caroline Hoffman 2,24,10 2,09,20 4,33,30 
Gunilla Jonsson 2,05,15 
 
40 km 6-spann lör sön totalt 
1. Helen Johansson 2,12,50 2,17,15 4,30,05 
Inger Dahlberg  2,31,50 
 
40 km nordisk lör 
1. Mats Larsson 2,26,40 
2. Magnus Zingmark 2,30,00 
 
25 km öppen lör sön totalt 
Pasi Kanerva 1,06,50 
P-O Limmergård  1,09,20 
 
25 km 8-spann lör sön totalt 
Gunilla Jonsson  1,24,10 
 
25 km 6-spann lör  sön totalt 
Inger Dahlberg   1,27,25 
 
25 km lina lör 
1. Urban Norman 1,33,30 
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12 km 8-spann  lör  sön totalt 
1. Pär Ångström 0,27,04 0,27,35 0,54,39 
 
12km 6-spann lör sön totalt 
1. Agneta Högberg 0,24,15 0,23,50 0,48,05 
2. Lena Westas-Havimäki 0,23,50 0,24,50 0,48,40  
3. Lena Westas-Havimäki 0,24,30 0,25,45 0,50,15 
4. Katarina Södersten 0,30,25 0,32,25 1,02,50 
5. Peter Ångström 0,33,44 0,33,15 1,06,59 
6. Bengt Skorre  0,41,03 0,38,05 1,19,08 
Fredrik Neiman 0,31,11 
Rune Lindgren 0,38,18 
Janne Nordlöf 0,33,50 
 
12 km 4-spann lör sön totalt 
1. Katrin Johansson 0,49,49 0,31,13 1,21,02 
 
12 km nordisk lör 
1. Nadja Cl Kristoffersson 0,50,04 
2. Danne Salomonsson 0,55,51 
 
12 km lina lör sön totalt 
1. Ylva Jonasson 0,27,25 0,28,47 0,56,12 
 
Linkörning Ungdom  sön 
1. Sandra Hägglöf  0,01,05 
2. Maja Larsson  0,01,06 
3. Elin Larsson  0,01,16 
4. Hilda Åsander  0,01,52 
5. Sara Åstrand  0,02,16 
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SÄLJES 
Transportbox 
Box att ha på släp, 8 boxar. 
158 cm X 262 cm. Byggd av 
vattenfast plyfa. Rejäl och i fint 
skick. 
 
Eva Björklund 
0647-314 18 

Vuxna hundar 
Jag behöver lite ”time off.”  för 
att kunna satsa på mina studi-
er, därför  kommer jag att sälja 
merparten av mina hundar. 
 
Bosse Säll 
0640-131 25 

Toyota Corolla  
Touring  4 wd  -91 
20000 mil 
 
Patrik Nääs 
0647-611119  070-6544442 

Gård i Högarna 
Vi är fd medlemmar som flyttat 
söderut. Nu vill vi sälja vår lilla 
gård i utkanten av byn Högar-
na. Den är lämplig som drag-
hundsgård, med goda grannar, 
c.a 120 m2  hundgård, nyreno-
verad ladugård, 3 ha mark 
(skog + bete) boningshuset är 
litet (75 m2) men mysigt. Det 
går utmärkt att starta från går-
den med draghundsspannet. 
Det är möjligt att köpa gården 
mot övertagande av lån i JAK 
(räntefria lån). 
 
Ninna & Kenneth Kallin 
0292-401 91 
Epost:  iteko@algonet.se 

Cross 
Suzuki 80 cc,  -91   , bra skick 
och går mkt bra. 
 
Alexander Selander 
063-40327   070-3630810 4-Hjuling 

Polaris 350  -91 
 
Bosse Säll 
0640-131 25 



 Porto  

Jämtlandsfjällens Slädhundklubb 
Mats-Erik Selander 
Åkeräng 120 
832 93 Frösön 


