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Vinter närmar sig med stormsteg….
Snötäcket är 3 cm, termometern visar –4 grader, den tjutande vinden sliter loss
garage taket och kastar det långt ut på åkern, strömmen bröts tidigt i morse så
golven är svinkalla, jag är trött, frusen och jä -la kaffesugen,
- men vem är lessen för det. - Det är ju vintern som äntligen är på väg till
Åkeräng!!
Ja nu är äntligen vintern här igen, det ska bli kul att få plocka fram slädarna
igen, bara det kommer lite mer snö så. Sommaren och hösten har försvunnit
med en rasande fart, har inte alls hunnit allt som var planerat. Det beror väl troligen på att det blev lite för mycket kuskande runt Sverige med en son och en
go-kart i bagaget. Så som vanligt har jag inte kommit så långt med barmarksträningen som jag önskat, men målet är fortfarande att försöka få ett spann tillräckligt bra tränat för att klara av långa Offerdalslöpet.
När det gäller arbetet med Dragbladet känns allt mycket bättre i år. Redaktionen har utökats till två personer. Det är Marie som har insett att om det ska bli
någon ordning på torpet så behövs det någon som kan mata mig….. Ja med
text alltså. Marie kommer att skriva lite från klubbens alla hörn med bl.a.
”Hemma hos” intervjuer.
När det gäller hemsidan är det också bara uppåt. Där är det Johan som tagit
över rodret, och utformat en sida som kommer att bli intressantare och mycket
mer lättanvänd än den gamla. Gå in på sidan så får du se själv hu bra den har
blivit. Adressen är http://guldkusten.se/jfshk.
Klubben har länge dragits med ett stort problem ”rekryteringen av medlemmar” . Det här är något vi måste försöka bli mycket bättre på, så att alla nya
känner att dom hittat rätt nät dom kommer till oss.
Det är därför med stor glädje vi nu fått höra att klubbens nye ordförande Gunilla och hennes Fredrik hittat sin egna lösning på problemet. Dom har helt enkelt
gjort en ny medlem!!
Ett stort GRATTIS och lycka till
med lilla Tuva Isabella
Nä nu måsta jag gå och tända upp i vedspisen så jag kan smälta lite snö till
kaffekokningen.
Mats-Erik
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STYRELSENS SIDA
Vi i styrelsen tänkte försöka ta upp ”styrelsens sida”, som en gång fanns i Dragbladet,
för att ni medlemmar ska få bättre information om vad vi arbetar med. På det viset
kan de medlemmar som vill, vara med och påverka våra beslut.
Årsmötet
Till att börja med tänkte jag berätta lite
om vad som togs upp på årsmötet (bättre
sent än aldrig).
I år höll vi till i Dvärsätt och ett 20-tal
personer dök upp. Som vanligt började vi
med fika för att ladda upp inför årets
beslut.
Efter att ha varit en man kort i styrelsen i
ett år, har vi genom årets val åter fått full
styrka. Bosse Säll, som varit vår trogna
ordförande i 3 år tackade för sig, för att
lämna över pinnen till Gunilla. Vi fick
också två nya fräscha styrelsemedlemmar, Annika Bergström och Dan Salomonsson. Det känns jätte kul och som ett
steg i rätt riktning.
Ännu ett positivt besked fick vi när vi
diskuterade Dragbladet och hemsidan.
Mats-Erik har länge efterlyst en medhjälpare till tidningen, och i år verkar det
som han får hjälp från en av våra nyare
medlemmar. Marie Lindkvist ville gärna
ställa upp och skriva en del och tyckte att
det gav henne tillfälle att lära känna
hundkörarna i klubben. Maries sambo
Johan Timren, som så lägligt utbildar sig
inom datavärlden, ville jobba lite med
vår hemsida för att få den mer lättanvänd, så även där ser vi en ljusning. En
fungerande hemsida skulle vara ett väldigt värdefullt informationsmedel. Vi är
väldigt tacksamma det!
Klubbens ekonomi togs också upp på
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årsmötet. Klubbens intäkter består i dag
nästan enbart av medlemsavgifter och
med ett sjunkande medlemsantal har det
också sinat i kassan. Ett alternativ till
klubben att tjäna extra pengar är att sälja
bingolotter. När frågan togs upp fanns
det delade meningar om det, och det var
ganska många som till en början rynkade
på näsan. Men ett litet antal lotter varje
vecka ger klubben en rejäl hacka på ett
år, så vi bestämde att i alla fall undersöka
intresset bland medlemmarna. Klubben
tjänar minst 13 kr per lott, så i runda tal
skulle det ge oss ca. 15 000 kr på ett år
om vi endast sålde 25 lotter i veckan. Vi
kommer att ringa runt till alla medlemmar för att fråga efter intresset, så fundera gärna redan nu på om du vill ställa
upp och köpa en lott eller om du vet någon annan utanför klubben som vill. För
tillfället säljer klubben 50 lotter per
vecka och på det tjänar vi ca. 900 kr i
veckan. Det är ett värdefullt tillskott i
kassan och vi tackar våra kunder.
Som ni redan vet står klubben som arrangör för EM 2002. Detta är ett samarbete
mellan JFSHK och IFÖD och i vår klubb
är det Bosse som är mest insatt i arbetet.
Har berättade om hur arbetet är upplagt
och att allt går enligt planerna. Har ni
frågor om EM eller känner att ni vill
hjälpa till med arbetet så är ni välkommen att höra av er till Bosse.
Klubben kommer troligtvis också att få

DRAGBLADET

SM i långdistans och en tävling i medeldistanscuppen. Detta genom att Offerdalslöpet kommer att dra i gång igen. Det
är Ola Jonasson och Per-Johan Göransson som tagit detta initiativ. Banans
längd och sträckning är inte klar men mer
information är på väg.
Som det ser ut nu känns det som klubben
är på väg uppåt igen och som ny ordförande hoppas jag kunna bidra till att det
fortsätter i rätt riktning. Det är lite nervöst att ta över denna post efter Bosse,
men jag har bra hjälp från resten av styrelsen så jag tror att det ska gå bra.
Årsmötet avslutades med en grillknytis i
trevligt sällskap.
Vad gör styrelsen?
I sommar har styrelsen först och främst
jobbat med att fixa en fest för att fira att
vår klubb funnits i 10 år. Vi tycker i alla
fall själv att det blev ett riktigt lyckat
kalas och det kan ni läsa om i ett eget
reportage.
Vi försökte också ordna en kurs i hundmassage eftersom intresset var stort på
föreläsningen på fjolårets kick-off, men
priset på kursen var ganska högt, så dom
flesta hoppade av, så den fick tyvärr ställas in.
Just nu är det ganska lugnt i styrelsen. Vi
planerar lite inför vinterns aktiviteter och
vår preliminära aktivitets kalender presenteras i detta dragblad.
Om ni har önskemål eller tips till oss i
styrelsen är ni välkomna att höra av er till
någon av oss. Hoppas nu bara på lite
mera snö, så vi får komma i gång med att
göra det bästa vi vet, att köra hund!!
Styrelsen genom Gunilla

10-ÅRS
JUBILEUM
Det var födelsedagskalas på Lits
Hembygdsgård i år,
när Jämtlands Slädhundsklubb
gick och fyllde 10 år.
Lite över 20 pers kom då dit att
fira,
och det slank nog ned både en
och två bira.
Styrelsen hade jobbat hårt och
allting fixat,
speciellt mycket hade de med
tårtan fixat.
För den goda tårtan hade vår
egen logga som prydde,
och fast det fanns 4 tårtor (!)
var det ingen som spydde(?).
För potatissalladen vill vi Peter
och Kaj få tacka,
tyvärr var de inte där och hörde
oss belåtet smacka.
Rimmaren själv åkte innan festen var slut,
därför finns det säkert från någon annan några rader på
lut……?
TACK FÖR EN TREVLIG
KVÄLL!
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ANNIKA OCH ANDERS

En söndag i september gick resan till Lundsjön för att ta reda på hur Annika Bergström och Anders Stridh har det och vi hittade dem i matkällaren där de höll på att lägga in singel som golv. Som alla andra hundmänniskor jag känner verkar de hinna med
så mycket – sällan ser jag det släktet sitta still!
Eftersom Annika är vår nye kassör i klubben blir detta korta reportage också ett tillfälle
att presentera henne lite närmare.

Det är alltid så intressant att få fråga om hur det egentligen kom sig att
det idag står 21 stycken Alaskan Husky
på er gård?
Annika och Anders berättar att det började 1991 då de bodde i Stockholm och
Anders fick till uppgift att fixa en bok
om älghundar. Han kom istället hem
med ”Kylans resenärer” och i den läste
han i tid och otid efter det. Så när de
åkte på hundmässan i Älvsjö var syftet
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fortfarande att titta på älghundar men
först skulle de ”bara gå förbi” och titta på
Siberian Husky. Ett möte som blev en
besvikelse eftersom de utställningshundarna inte alls såg ut som i ”Kylans resenärer”. De blev istället lotsade till montern där de hade Malamuter och föll direkt: - En sådan skall vi ha!!!
Nästa viktiga händelse inträffade när
de var i Vemdalen för att åka skidor. Fast
egentligen, ändrar de sig, började det
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innan de kom till Vemdalen eftersom de
på vägen såg Carro (som de inte kände
då) som rastade sina hundar vid vägkanten. Hon var nämligen på väg för att köra
Femundlöpet. Hur som helst träffade de
Jack Anderson i Funäsdalen och han
tipsade dem att åka till Röros för att titta
på starten på Femundlöpet. Annika och
Anders åket dit och när de stod där vid
starten kände Anders: Här skall jag också stå en dag!
Så gick det ett år, de åkte runt och
kikade på tävlingar och andra arrangemang och sedan inköptes den första hunden, som inte var en älghund, utan en
Malamute. Senare när de flyttat till
Värmland blev det åtta stycken körbara
Malamuter. Annika körde nordiskt och
Anders släde och nordiskt.
Men längtan efter snö under tassarna
blev för stor och när Annika sökte högskola blev det Härnösand och efter ett år
fick även Anders jobb i Östersund så de
flyttade till Lundsjön 1997 och blev sedermera medlemmar i klubben.
När de flyttade till Lundsjön ingick
inte bara åtta Malamuter i flyttlasset utan
även tre stycken Alaskan Husky från
Morgan.
Hur kom det sig att ni bestämde er
för Alaskan Husky?
Höstträningen gick bra med alla hundar men när vintern kom lade de tre Husky in en högre växel och Malamuterna
hängde inte med lika bra. Sedan tycker
Annika och Anders att aveln på Malamuter är ensidig och inte inriktad mot drag
vilket leder till dåligt utbud om man vill
tävla.
Hur ser en bra hund ut?
Lång och slank med höga ben och bra

päls. Just så upplever jag också att Annika och Anders hundar ser ut så de har
lyckats väl med sin avel.
Hur ser det ut med tävlingar för er
del i vinter?
Anders skall köra Femundlöpet 30 mil,
långdistans på Offerdalslöpet och Vindelfjällslöpet. Annika tänker köra Offerdalslöpet medeldistans och Vindelfjällslöpet.
Dessutom hoppas båda på att köra flera
tävlingar i klubbens regi.
När kände ni er mest stolt över hundarna?
Femundlöpet 2000, första dagen, tidig
kväll när det började mörkna. Anders och
spannet kom ut på en is och såg något
som liknade facklor som guppade längre
fram och det var först när han kom närmare som han såg att det vara förare med
pannlampor som hade vänt därute på
sjön. De sade att de hade kört fel och
Anders vände också. Längre fram mötte
han några andra förare som inte trodde
att de hade varit en felkörning så han
vände igen. Men längre fram förstod de
att det nog var fel väg ändå så det blev att
vända igen! Denna gång var det ännu fler
förare på väg mot fel väg så Anders stannade till och meddelade felkörningen.
Här kände sig Anders oerhört imponerad
över hundarna som bara vände utan tjorv
på alla helomvändningar och dessutom
stod lugnt och stilla när han behövde
meddela de andra förarna.
Senare samma kväll kom de till långbacken mot Grådalen där hundarna verkligen fick visa vad de gick för. Anders
beskriver med själ och hjärta hundarna
och den härliga känslan av att se hur lyset
från pannlampan från spannet bakom
långsamt försvinner.
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Annika delar mycket denna känsla av
respekt inför hundarna eftersom hon
fanns med vid varje checkpoint och hela
tiden också såg dem resa på sig och oförtrutet ge sig ut på nästa etapp.
Finaste turen?
Naturligtvis är det här en oerhörd svår
fråga att svara på och efter att pratat lite
om olika turer och sett många jättefina
kort blir det istället ett toppentips till oss
andra. Annika och Anders har nämligen
haft många fina turer kring Sandtjärn i
Offerdalsfjällen och Ålåsen i Hotagen.
Av döma på korten vi fick se skiner också solen alltid där!
Hur ser du på uppdraget som kassör,
Annika?
De små aktiviteterna är oerhört viktiga.
Till exempel det lyckade vagnracet i Mo
sista helgen i september. Just sådana arrangemang tycker Annika att det skulle
vara fler av. Fler lite mindre och opretentiösa arrangemang som till exempel Lucia i Lillholmsjö. Bonnsprinten är ett
annat arrangemang som hon tar upp som
ett bra exempel.
Ett annat intresseområde är att jobba
med ungdomar för att skapa ett intresse
för klubben hos de unga. Varför inte införa en barnklass på tävlingarna, föreslår
Annika.
Efter en hel kväll med hundprat (Annika
och Anders berättade mycket mer om
sina hundar än vad jag tog med den här
gången) och gott fika lämnade vi dem i
höstmörkret för att fixa kvällsmatningen.
Marie
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Tjena Bosse!
Hur går arbetet med EM tävlingarna?
Jo, det flyter på i bra takt. Naturligtvis är
det massor kvar att göra, men långsamt
börjar saker och ting att falla på plats.

Vad håller ni på med nu?
För närvarande försöker vi se till att alla
grupper har full bemanning, så att arbetet kan fördelas på flera personer.
Vi saknar fortfarande några som är intresserade av att hjälpa till i ”Ceremonigruppen”. Så om det är någon som känner att det skull vara roligt att hjälpa till
med planeringen här så hör av er till
mig.
Förutom planeringen i dessa grupper
kommer vi att behöva massor av funktionärer till tävlingsdagarna. Jag skulle
bli väldigt glad om alla kan hör av sig
till mig redan nu. Så att vi vet hur många
som finns till förfogande och kan börja
fördela in oss på de olika grupperna.
Tack ska du ha Bosse.
Du kan nå Bosse på tel. är 0640-131
25 , eller E-mail sveom@swipnet.se
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Moracet –
det gjorde ni suveränt!
Opretentiöst, ledigt, avspänt… och visst fanns tävlingsnerverna med hos
många.
Vi kom från både öst och väst i Jämtland för att ivrigt ta del av det vi fått höra:
”-Det blir vagnsrace borta hos Karro i Mo!”. 25 förväntansfulla deltagare dök
upp och anmälde sig hos Helen. Vi körde en runda på 3 km som gick längs en
skogsbilväg ner i ett ”öppet landskap”, vilket bestod av ett grustag, och uppför
steniga backar innan målgång nåddes. De juniorer som körde hade en egen tuff
bana som de tappert kämpade genom. Själv körde jag ett två-spann som bestod
av en unghund och en gamling. Unghunden skötte sig utmärkt men gamlingen
däremot gjorde en fin ”platts liggning” när han såg den gigantiska vattenpölen
som lockade i grustaget. Karro som stod som funktionär fick sig ett gott skratt
vid åsynen innan färden fortsatte upp genom en slänt av grovsten. Den stackars
landstings cykeln fick allt känna av en del smällar mot bumlingarna i backen.
Rundan gick bra och jag hoppas att unghunden inte tar efter gamlingens ovanor.
Vilka är själarna bakom detta?
Helen Johansson, Inger Dahlberg och Karolin Olsson som alla tre bor på södra
sidan av Indalsälven borta i Slagsån väster om Järpen. En kväll kom idén fram
om att ordna en aktivitet med att bland annat köra ett vagnsrace.
Ni gjorde slag i saken och inte bara ett vagnsrace ordnade ni, utan efter körningen bjöd Inger på en supergod gulasch soppa med hembakat bröd. Detta satt
vi och njöt över i den vackra timmerkåtan och utanför vid den värmande elden.
Sen serverades det nykokt kaffe som smakade utmärkt i det glada sällskapet..
Tack ska ni ha och vi ses nästa höst!
Annika och Anders
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www.guldkusten.se/jfshk
Ja det här är adressen till den nya hemsidan. Alla delar är inte riktigt klara än
men de kommer så småningom.

23/24 mars
Vi är nog många som gläds mycket
åt att Offerdalslöpet äntligen har
återuppstått. Precis som tidigare år
är det några eldsjälar från JFSHK
och Oldens byalag som är initiativtagarna till tävlingen. Start/mål och
ettappvila kommer att ligga vid Oldens skola
På den långa banan avgörs SM i
långdistans 2002 . Banan blir ca 240
km lång med en 5 tim obligatorisk
vila efter 160 km och körs i två
klasser 8-spann och öppen.
Medeldistans tävlingen ingår i medeldistanscupen som körs i två klasser 6-spann och öppen, banan blir
2*50 km.
I båda klasserna kommer även bästa
renrasiga polarhundsspann att premieras.

Sida består av två delar, en som är öppen för alla och en del som riktad enbart till klubbens medlemmar.
En viktig skillnad mot den gamla sidan
är att alla medlemmar har en personlig
inloggning som krävs för att kunna
lägga in annonser, skriva i hundsnack
och administrera uppgifterna till matrikeln m.m.
Det är mycket viktigt att alla medlemmar själva ser till att de adressuppgifter
m.m. som finns i medlemsregistret är
aktuella.
Gå in på ”Ändra uppgifter” som finns i
medlemsmenyn. Här kan man ändra på
alla personliga uppgifter och även välja om namnet skall synas i matrikeln
eller ej. Jag rekommenderar alla att
vara med i matrikeln för att den skall
bli så användbar som möjligt.
Här får du dina inloggningsuppgifter.
Välkommen in!
Johan

Mer information runt tävlingen
kommer att finnas på Offerdalslöpets hemsida så fort den är klar.
Har du frågor ring
Ola
0640-330 95
Per Johan
0640-350 58
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SÄLJES
Ford F350 Crew Cab -88
8 foots flak, 7.3l diesel 22.000
mil
Golf "Hundbil" Caddy -87
omtypad till hundbil, 12 fasta
boxar 60*80*60, gallerdörrar.

Vuxna hundar
Jag har fortfarande kvar en hel
del bra hundar som jag tänkt
sälja, i ålder mellan 6 mån till 7
år
Bosse Säll 0640-131 25

Kjell Dannevall 0640-15000

SPHK inbjuder till
TÅSJÖBERGET OPEN

5-6 januari

Plats: Tåsjöberget
Klasser
Sprint:
yngre och äldre ungdom 4 km
Juniorer 8 km
4-spann 8 km
6-spann 15 km
Medeldistans:
6-spann, 8-spann och öppen klass 25 km
Upplysning och anmälan:
till Rickard Harrysson tel. 0671-320 75 senast 31/12.
Avgift: 200 kr för släde och 100 kr för puklaklasser.
Pg. 690 74-3
Logi och middag:
bokas hos Marie på fjällsikten tel. 0671-200 50 stuga 450 kr/dygn, fre-sön
800 kr. Middag på lördag 75 kr.

Porto

Jämtlandsfjällens Slädhundklubb
Mats-Erik Selander
Åkeräng 120
832 93 Frösön

Luciaträff i Lillholmsjö
15-16/12
Vi kör hund under dagarna om det finns några önskemål om aktiviteter eller speciella träningar ordnar vi det gemensamt.
Lördag kväll kl. 18.30 serverar Elsa sin hemlagade julbufeé.
Pris 170:-/pers barn under 13 år ca 100:Om vill äta julbufeén måste du anmäla dig senast 9/12 till Anders
och Annika 0640-60 000. (sena anmälningar godtas ej)
Logi: Lillholmsjö Wärdshus tel 0645-410 52

KM i Lillholmsjö Träningstävling
12-13/1
Sträckor: 2*11 km
2*25 km
2*40 km
Juniorer: Släde eller linkörning kommer att gå på en bana som är
mellan 4-6 km lång.
Avgift:
150:Gemensam middag lördag kväll 70:-/pers
Logi:
Lillholmsjö Wärdshus tel. 0645-410 52
Anmälan: Anders och Annika 0640-60 000

