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Efter en lång och härlig sommar…….
Har det varit lite svårt att hitta inomhus och till datorn för att få iväg ett
Dragblad för denna gång. Dessutom fick jag denna gång uppdraget att
skriva en ledare till vårt nummer, något som inte alls känns självklart
som ganska ny medlem i denna klubb.
Men när valet blev att antingen meka med Go-kart inför helgens tävlingar eller att skriva en ledare föll det sig naturligt att Mats-Erik fick meka
och jag fick skriva.
En glad nyhet denna sommar är att Annika och Anders har fått en dotter
som heter Linnea. Grattis till hela familjen och vi ser framemot att få
träffa henne under höstens och vinterns klubbaktiviteter.
När det gäller klubbens hemsida hoppas Johan under höstens gång kunna
fixa till det så att ni kan ladda upp bilder på hemsidan. Förslag till förbättringar och nya idéer är som vanligt välkomna. Så även alla möjliga
olika bidrag till Dragbladet, ju fler inslag desto roliga för oss alla att
läsa.
Ni som använder er av hemsidan har säkert också märkt att information
oftast kommer snabbare ut där än i Dragbladet, ett litet tips bara.
Sist men inte minst hoppas vi att vi blir många på klubbens kick-off hos
Tommy. Inbjudan finns givetvis med i Dragladet och anmälan tror jag
behöver ske i stort sett samtidigt som ni läser detta ……. så tveka inte!!
Lite extra spännande blir det nog också eftersom det erbjuds forsränning.
Vi ses där?
Tack för ordet och trevlig läsning
Marie
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STYRELSENS SIDA
Årsmötet
Den 25 maj var dags för JFSHK´s årsmöte
igen. Tänk vad tiden går…. Nu har jag
suttit som ordförande i ett år och det kändes lite nervöst inför mitt första årsmöte
som ordförande.
I år höll vi till i Gillhov. Vi tänkte att vi
skulle slå två flugor i en smäll, eftersom
vi samma dag hade planerat en EM-fest
tillsammans med IFÖD.
Vad beslutade vi på årsmötet?
Jo, först och främst blev det en del förändringar i styrelsen.
Patrik Nääs valde i år att hoppa av efter
att ha suttit med i styrelsen i fyra år.
TACK för en trevlig tid.
Annika Bergström valde också att säga
ifrån sig den ekonomiska biten som kassör. Annika Bergström kommer fortfarande att ha kontakt med styrelsen som aktivitetsansvarig.
Som nya ledamöter valdes Linda Nordin
och Tommy Bernhardsson in i styrelsen
och vi hälsar dem hjärtligt välkomna och
hoppas att ni ska trivas med styrelsearbetet.
Så här ser årets styrelse ut:
Ordförande: Gunilla Jonsson
Vice ordförande: Dan Salmonsson
Sekreterare: Annika Edholm
Kassör Linda Nordin
Ledamot: Tommy Bernhardsson
Vi tittade också på årets verksamhetsberättelse och balans och resultatrapport. För
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er som inte hade möjlighet att komma på
årsmötet, men som är intresserade av
detta, kommer det att finnas tillgängligt
på vår hemsida. Jag kan dock nämna att
vi fick ett rejält plus resultat i kassan i år,
mycket tack vare bingolottoförsäljningen.
Under övriga frågor informerade och
diskuterade vi bl.a. Bingolotto, EM,
Offerdalslöpet, Sverrefonden, ev. medlemsförmåner mm.
Vi hade fram till verksamhetsårets slut
tjänat över 16 000 kr på bingolottoförsäljningen. Caroline Hoffman kommer
att fortsätta som bingolottoansvarig ett år
till. Vi har under året haft prenumeranter
på 38 lotter och höstens mål är att vi
kommer att sälja alla 50, så att vi slipper
returnera lotter varje vecka. Det skulle
göra att vi tjänade 760 kr mer varje månad. Därför vill vi ha hjälp av er alla att
sälja de 12 lotter som är kvar. Vill ni inte
köpa själv, kanske ni vet någon som brukar spela. Ta kontakt med mig eller Caroline, så berättar vi hur det går till att få
lotterna.
Offerdalslöpet kommer att köras även
nästa vinter om allt går enligt planerna.
Dessutom kommer tävlingen eventuellt
att utökas med en nordisk klass och
turklass. Den kommer däremot inte att ha
SM.
Vi pratade också om att införa någon typ
av medlemsförmån för pengarna vi får in
från bingolotto. Förslagen var bl.a. att
klubbmedlemmar ska få träna gratis i
Lillholmsjö, att köpa in chips så med-
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lemmar får märka sina hundar i samband
med någon av våra aktiviteter eller att
kanske få rabatt på torrfoder på vissa
affärer. Styrelsen kommer att undersöka
saken under sommaren.

EM
Efter årsmötet hade vi en gemensam utvärdering av Draghunds EM tillsammans
med IFÖD. Ledningsgruppen hade svarat
på en enkät som vi sammanställde. Det
var många synpunkter som kom fram om
vad som vi ska tänka på till nästa gång,
om vad som gick bra och vad som kunde
göras bättre. Generellt fick jag uppfattningen om att det hade varit slitigt och att
det saknades en nyckelperson i ledningsgruppen, men att alla var nöjda med tävlingen. Det pratades faktiskt om VM i
framtiden!
Hela utvärderingen kommer också att
finnas på vår hemsida, för den intresserade.
Efter vi var klara med utvärderingen och
satt punkt för hela EM. bjöds vi på en
mycket smaskig middag på Gillhovs
kursgård. Under middagen hade vi lite
tävlingar som verkligen prövade vår fantasi. Vi hade en mycket trevlig kväll och
vi har fått ett givande samarbete med
IFÖD. Under kvällen kom det upp önskemål om fler gemensamma aktiviteter och
det ska vi naturligtvis jobba för.

Till minne
av
Kent Nilsson
har JFSHK skänkt
ett bidrag till
Svenska rovdjursföreningen vid hans
begravning.

Detta var allt från styrelsen den här gången.
Styrelsen genom Gunilla
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Nu är det dags…

Medlemsavgift 2002-2003
Betala in din medlemsavgift och licens SENAST 30
oktober om du vill vara säker på att få din licens till
tävlingssäsongen.
Glöm inte att skriva in namn och personnummer på
samtliga personer i familjen.
Kassören
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Persnr:………….....………-………..
Persnr:………………….…-………..
Persnr:…………..…………-………..
Persnr:…………..…………-………..

Namn:…………………………………………………….

Namn:……………………………………………………..

Namn:………………………………………………………

200:-

Hel familj

Persnr:………………….…-………..

Namn:……………………………………………………

150:-

En vuxen

Licens 90:-/pers

Medlemsavgift 2002-2003
Linda Nordin
Fjäl 208
830 30 Lit

Jämtlandsfjällens SHK

634 23 68-5
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När: 28 September
Var:

Tommy Bernhardsson
Undersåker

hos

i

Hur:

För dom "tuffa" erbjuder vi en forsränningstur på
förmiddagen. Alla som kan simma är välkomna.
kl: 09.00 samlas vi hos Tommy. Ta med badkläder och
skor som tål vatten, övrig utrustning ingår.
Forsränningen kostar 200 kr/person.
Ca kl: 18.00 äter vi gemensam middag som klubben bjuder
på. Dryck finns att köpa till självkostnadspris.
Du som vill äta eller forsränna måste anmäla detta senast
den 22 september till:
Tommy 0647-303 81 eller
Patrik 070-654 44 42.
Det går naturligtvis bra att bara äta eller forsränna.
Glömmer du att anmäla dig i tid kan du ta med dig egen
mat och dryck och komma i alla fall!

Välkomna!
DRAGBLADET

9

Jämtlandsfjällens Slädhundklubb

EN FJÄLLVANDRING MED DRAG I
Till den årliga fjällvandringen med delar av min familj bestämde jag mig
för att fråga Mats-Erik och Lisa om jag inte kunde få ta med Tuva, en av
deras ledartikar. Förutom att hon ligger mig mycket varmt om hjärtat är
hon stark, bestämd och mycket klok – ett bra fjällsällskap med andra
ord.
Jag förstår att många av er redan provat detta äventyr men för mig var
det första gången med hund och klövjeväskor och för de flesta i sällskapet var det första mötet med en draghund. Och nog tittade de lite skeptiskt på de tunga packväskorna hon hade och kanske trodde de att det
skulle bli ”promenad” upp på fjället. Men ack vad vi bedrog oss. Det var
Tuva som satte farten upp mot Issjödalen vilket ledde till att min gamle
far slog sina tidigare kilometertider! När vädret bestämde sig för att bli
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ruskigt och kallt, var det Tuva som viftade på svansen och ville vidare.
När vi andra frös, skakade hon bara regnet ur pälsen och såg ut att trivas.
Och ville vidare. Speciellt när det kom renar förbi och det fanns ripor att
skrämma upp.
Tält var dock inte Tuva så förtjust i till en början fast vi lockade med
liggunderlag i absiden men tredje natten hittade hon och jag ett bra sätt.
Vi hade innertältet öppet så att hon kunde ligga i absiden och jag inne
samtidigt som vi kunde ligga precis bredvid varandra. När hon ville ut
krafsade hon en gång på tältduken och en trött arm öppnade och sedan
var koden likadan för att få komma in igen. Dessutom ingick det en
krafsning i ansiktet när hon tyckte att vi sov alldeles för länge!
Sista morgonen fick vi äntligen sol och tack vare Tuva blev det en morgonpromenad med utsikt över Issjödalen med sina kratrar och pyramider
innan resten av gänget vaknade. Väl tillbaka väckte vi resten och jag
blev så varm i hjärtat när jag såg att alla när de kom krypande ur tältet
gick fram till Tuva först av alla för att säga god morgon. Den som gosade längst var den som innan fjällturen sagt till mig att han var hundrädd!
Så tack Tuva för en fjällvandring med drag i. Och för att du påminner
oss efter en varm och solig sommar hur skönt det är att börja längta efter
vinter och snö med många slädturer.
Marie
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Mats-Erik Selander
Åkeräng 120
832 93 Frösön

Luciaträff
14-15/12
i
Lillholmsjö
Vi kör hund under dagarna och om det finns några önskemål om aktiviteter eller speciella träningar ordnar vi
det gemensamt.
Lördag kväll serverar Elsa sin hemlagade julbuffé.
Pris 200:-/pers
Barn under 13 år 120:Om vill äta julbuffén måste du anmäla dig till Anders
och Annika 0640-60 000. (sena anmälningar godtas ej)
Logi: Lillholmsjö Wärdshus tel 0645-410 52

