
MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS 
SLÄDHUNDKLUBB 

 

Säsongens sista tur 
 

Styrelsen i Bild 

DRAGBLADET 
Nr 3  2002 



Jämtlandsfjällens SHK styrelse består 
av: 
 
Ordförande: 
 Gunilla Jonsson 
 Ljunggård 4116,  830 30 Lit 
 ( 0642-220 44  
 
Vice Ordförande: 
 Danne Salomonsson 
 Handöl 1084, 830 15 Duved 
 (  0640-625 35 
 
Sekreterare: 
 Annika Edholm 
 Dvärsättsv. 96, 835 41 Dvärsätt 
 ( 0640-183 23 
 
Kassör: 
 Linda Nordin 
 Fjäl 208, 830 30  Lit 
 (  0642-611 04 
 
Ledamot: 
 Tommy Bernhardsson 
 Grimsta 1356, 830 10 Undersåker 
 ( 0647-303 81 

Medlemskap: 
 
Fullbetalande  150:- 
Familj   200:- 
Licens   90:- 
Insättes på Postgiro   634 23 68-5 
Uppge Namn, Adress, Telefon, Person-
nummer på talongen 

DRAGBLADET 
 
DRAGBLADET är ett medlemsblad för 
Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Med-
lemsbladet skall i första hand vara en 
informationskälla med rapportering om 
kommande och genomförda arrange-
mang. Utkommer med några nummer 
per år. 

Redaktionen består av: 
 
Mats-Erik Selander 
Åkeräng 120,  831 93 Frösön  
(     063-403 27 
Fax: 070-610 79 39 
 
Marie Lindqvist 
Fugelsta 132,  834 98 Brunflo 
(     063-13 12 11 
Mail: marie@timren.com 

Adressen till JFSHK´s hemsida 
 
 
http://www.guldkusten.se/jfshk 



Jämtlandsfjällens Slädhundklubb 

 DRAGBLADET        3   

Den rubriken passar bra in på slädföret, men också på arbetet med Dragbladet 
För första gången i Dragbladets historia var vi i stort sett klara klara för tryck-
ning lååångt före vårt preliminära stoppdatum. 
Det känns fantastiskt roligt att det börjat lossna ordentligt. Det finns flera anled-
ningar till att allt gått så lätt denna gång. För det första så har Marie tagit över en 
stor del och vi jobbar med varsin del av tidningen som vi sedan sammanställer. 
För det andra får vi in bidrag med både text och bild, från flitiga medlemmar (vi 
tackar, bugar och hoppas på fler). Sist men inte minst så har styrelsen och då 
främst vår ordförande verkligen fått skrivklåda. Så men allt detta sammantaget 
har vi blivit tvungna att utökning av sidantalet i detta nummer. 
För egen del kan jag bara hitta en nackdel med detta, och det är att det blir väl-
digt få timmar för mig framför datorn inne i stugvärmen. Nu blir det mer tid ute i 
kylan och höstmörkret. Men det är väl så det ska vara om det ska bli någon fart 
på hundarna till vintern, eller... 
 
Jag har hört att det varit inslag på radion, (vet ej om det var riks eller lokalradi-
on) där man från myndigheters håll säger att man ska gå in och kolla transport-
fordonen vid hundspannstävlingar i vinter.  
Det är väl på sätt och vis bra att vi måste titta till de fordon vi använder. Jag tror 
att våra transport burar upplevs väldigt avskräckande i allmänhetens ögon. Små, 
kalla, opersonliga m.m. Men problemet vi får, är att den föreskrift som gäller, är 
konstruerad ur en för oss helt främmande idé om hur hunden skall bete sig vid 
transport. Så det finns väl risk att det kan bli lite strul i vinter. 
Ett utdrag ur lagen finns med i detta  nummer. Föreskriften SJVFS 2000:133 
finns att läsa i sin helhet på internet 
http://www.sjv.se/download/SJV/Forfattningar/2000/2000-133/2000-133.PDF 
 
 
Till sist: kom ihåg att det blir ”Party party” i Lillholmsjö 14-15/12, tror det var 
sponsrat av OLW eller möjligen Estrella. Nånting med chips var det i alla fall. 
Till dess Träna duktigt!! 
 
PS Glöm inte att skriva till oss, allt mottages tacksamt. 

Mats-Erik  

Bättre och bättre dag för dag…. 
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STYRELSENS SIDA 
Ja, nu har väl kanske träningssäsongen kört i gång för dom flesta. I och med det drar även 
styrelsearbetet igång på allvar. 
 
Styrelsen har efter årsmötet jobbat med att skaffa medlemsförmåner. Det som är klart i dags-
läget är att vi nu mera kommer att betala en årsavgift till Gästis i Lillholmsjö på 5000 kr. Då 
får vi ha hur många aktiviteter som helst på deras spår och alla våra medlemmar får träna 
gratis hur ofta de vill mot uppvisande av medlemskort. 
Som ni kan läsa i en separat artikel, kommer vi även att ha ett förmånligt chipserbjudande på 
träningshelgen i Lillholmsjö 14-15 december. 
Alla våra medlemsförmåner kommer att listas i Dragbladet och på hemsidan och i mån av 
plats även tryckas på medlemskortet. Men för att hålla koll på de senaste bör ni ta för vana 
att kolla in hemsidan. Där är det enklast att uppdatera den och det ska vi naturligtvis försöka 
göra så ofta som möjligt. 
 
Det som gått lite trögt i höst är att bli av med alla bingolotter. Jag hoppas att ni hjälper till att 
leta kunder. Det är ju kul när klubben har lite ekonomi, så att vi kan erbjuda alla medlemmar 
lite extra som t ex chipmärkningen. På så sätt kan även DU bidra till att klubben går framåt. 
Det fungerar ju så att alla måste bidra med arbete i någon form, för att det ska finnas ett ut-
bud på aktiviteter och förmåner, man kan inte dra nytta av andras arbete hur länge som helst.  
 
Den 26-27 oktober hölls SDSF´s stämma i Falun. I år var det Gunilla Jonsson och Linda 
Nordin som representerade JFSHK. 
Lördagen inleddes med information från SISU. Om hur vi kan utnyttja dem när vi t ex. ska ta 
det ”Gröna kortet”. Det Gröna kortet finns nu med i SDSF´s verksamhetsplan och från och 
med säsongen 2004/05 ska Grönt kort vara en förutsättning för att få delta i draghundstäv-
ling. Vår styrelse kommer jobba med att dra igång en studiecirkel för att ta det Gröna kortet 
framöver. 
I år kan vi skryta med att en av våra medlemmar har fått ett av förbundets prestationsmärken. 
Karolina Olsson har fått silver för sin framgångsrika medeldistans satsning. GRATTIS!! 
 
SDSF´s djuromsorgsgrupp (DOG) som i år i huvudsak bestått av Olle Rosén, berättade lite 
om arbetet man haft med Jordbruksverket. Nu gäller följande regler för veterinär vid drag-
hundstävling: Vid officiell tävling kortare än 30 km skall veterinär finnas tillgänglig och 
besiktiga hundar före start varje tävlingsdag. Vid tävling längre än 30 km skall veterinär 
finnas tillgänglig under hela tävlingsmomentet. På lokala tävlingar kan man slippa veterinär 
genom att anmäla tävlingen till kansliet på en speciell dispensblankett. Med lokal tävling 
menas max 50 ekipage och/eller 100 hundar. Startande skall vara klubbens egna medlemmar 
eller medlemmar från närliggande klubbar. Tävlingens domare är ansvarig för god djurom-
sorg och skall vara kunnig nog att bedöma hundarnas hälsa. 
Av de motioner som kommit in i år, var det bara en som rörde släde. Det var SPHK som 
motionerade för ett medlemskap i WSA (en internationell organisation som vill främja drag-
hundsporten för renrasiga polarhundar). Detta väckte stora och starka diskussioner. Motionen 
avstyrktes, men med uppgift till förbundet att verka vidare för att ESDRA ska införa ABC 
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VÅR STYRELSE I BILD 

Ordförande  
Gunilla Jonsson 

Vice ordförande 
Danne Salomonsson 

Sekreterare 
Annika Edholm 

Kassör 
Linda Nordin 

Ledamot 
Tommy Bernhardsson 

klasser på mästerskap och under tiden undersöka alternativen för att svenska renrasiga polar-
spann ska kunna delta i och arrangera mästerskapstävlingar i WSA´s regi, om inte RF har några 
invändningar mot det.  
Som vanligt på stämmorna blev det mycket hundprat och det är faktiskt roligt att träffa männen 
och kvinnorna bakom förbundet. Det är inte alls samma folk som man träffar ute på tävlingar, 
men det är givande att diskutera med dessa människor och man får en större inblick i hur drag-
hundsvärlden fungerar organisatoriskt. 
 
Styrelsen har också pratat om att utbilda en tävlingsdomare. I dag har inte klubben någon aktiv 
domare och med tanke på att vi arrangerar en hel del tävlingar tycker vi att det skulle vara bra att 
ha en i klubben. Alla som är intresserade av att utbilda sig kan ta kontakt med någon av oss i 
styrelsen. Förbundet skulle undersöka möjligheten att utbilda fler domare, men det fanns inte 
speciellt mycket pengar, så vi får nog nöja oss med en person från klubben.  
 
Det var nog allt från styrelsen för den här gången. Nu hoppas vi på en snörik och framgångsrik 
vinter, så ses vi ute på spåren! 
 

Styrelsen genom Gunilla 
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                   När Tommy 
öppnade dörrarna till sin träkåta i Undersåker, såg styrel-
sen till att vi fick både gott att äta och dricka. När vi dess-
utom fick smaka på Johnnys lingondricka (inköpt 96-97 nå-
gongång !!) var det ett vinnande koncept…………….. 

 
Över trettio perso-
ner kom för att um-
gås en lördagskväll i 
september tillsam-
mans. Det pekar 
sannerligen uppåt 
inför vintern och 
dess aktiviteter. 

 
 
 

TACK  
för en trevlig kväll 

 
 



Jämtlandsfjällens Slädhundklubb 

 DRAGBLADET        7   

Namn: 

 

 

JÄMTLANDSFJÄLLENS  
SLÄDHUNDKLUBB 

Här skulle ditt medlemskort suttit om du 

hade betalat medlemsavgiften för 2003  

Medlemsförmåner: 
 

• Fri träning i Lillholmsjö 
• 2 gratis chipsmärkning, sedan kraftigt rabatterade, kontakta 

Gunilla 
• Brodera JFSHK-logo på keps, jacka eller kapell hos Sy o 

Damm, kontakta Gunilla  
• 20% rabatt på Silva pannlampor hos Polarn innovation, tel 

063-131890 
• La Crosse skor, samköp via Tommy Bernhardsson 
• Taiga kläder, kontakta Linda Nordin 
• 5% rabatt hos SnowyDog, Anders och Yvonne Edin 0640-

130 45 
• 15 % rabatt hos Synsam Frimans Optik  
• Purina Pro Plan  till uppfödaravtal + fodertunna på köpet hos 

Mats-Erik Selander   
 

Rabatter kan EJ kombineras med andra erbjudanden 
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SÄSONGENS SISTA TUR 
 

Ifjol for Johnny och jag på påsktur. Vi hade åkt norrut från Lit till Lakavattnet och hittat ett mycket 
trevligt ställe att slå läger på i Hotagens naturreservat. Fisket hade varit ganska bra och vädret 
kanonfint. Därför satsade vi på att sticka dit i år igen, direkt efter påsk.  Denna gång också handlade 
inte turen om träning utan ren och skär avkoppling. 
 
Onsdag 3 april. 
Vi parkerar pick-upen och släpet så nära skoterleden som möjligt. Trots att påsken är tidig i år syns 
stora bara fläckar på bilparkeringen och Johnny som har ju satt nya belag på turistsläden vill hålla 
dem fräscha ett tag till. Slädar lyfts ner och packas. Det verkar aldrig ta slut på utrustningen som ska 
med. Vi knölar ner och knölar ner i slädsäckarna och till slut får allt plats utom en fodersäck. Den 
kan vi hämta om några dagar så den får ligga kvar i bilen. Sedan ska 21 hundar selas på, tolv i John-
nys spann och nio i mitt. 

Det bär iväg uppför men vid första bron knäcker jag en av mina längdskidor. Jag hade fäst den 
längst med relingen på släden. Jag vet inte hur det hela hände, bara att jag nyss förstört en 
träningsskida. Tråkig början på påskturen… men, men, sånt händer och det är bara att fortsätta. 

Det tar oss cirka två timmar att ta oss till “vår” lilla tjärn. Några vaga skoterspår leder oss ett tag 
men sista biten får vi spåra själva, vilket innebär en försiktig balansgång mellan öppet vatten, osäkra 
snöbryggor, skråkörning, trixiga kurvor bland småträd och stenar som sticker upp. 

Himlen är grå, det är några plusgrader och regnet känns inte långt borta. Två stake-out sätts upp, 
likaså kåtan och vi gräver upp ved vi lämnat ifjol. Skulle det milda vädret hålla i sig, skulle säkert 
veden räcka för hela veckan! 

Med natten kommer regndropparna. Det är synd om hundarna. De tunnpälsade får täcke över sig. 
Vi värmer upp färdiglagad kinamat. Alltid lika gott! Vi lyssnar på P1 väder 21.50 och därefter kryper 
vi ner i vår gemensamma sovsäck (två olika Ajungilak sovsäckar som sätts ihop med dragkedjorna. 
Den tunnare under oss, den tjockare över. Varmt och gosigt!). Innan jag somnar kommer jag på att 
jag glömt längdpjäxorna hemma. Jag har alltså tagit med skidorna i onödan och dessutom knäckt en 
av dem! Det känns för djävligt. Hela hösten och vintern har jag levt utan minne och koncentrations-
förmåga och tydligen håller det i sig ett tag till. Vid det laget är jag ganska van…Jag är glad att jag 
kan lita på Johnny och hans fungerande hjärnceller.  

 
Torsdag 4 april. 
Johnny stiger upp tidigt efter en dålig natt och rekar området på skidor, kollar en annan väg ut ifall 
tövädret skulle hindra oss från att fara hem samma väg vi kom. Själv njuter jag ett tag till av bäddens 
sköna värme innan vi äter frukost tillsammans på hemlagad risgrynsgröt. Johnny ner till tjärnen för 
att fiska medan jag ägnar mig åt att gosa med hundarna. Vädret är fortfarande trist. Inte nog att det är 
plusgrader, en tät dimma hänger över hela landskapet. Ingen skulle kunna gissa att Skalfjället reser 
sig mäktigt någonstans bakom oss. Hundarna är glada ändå och uppskattar mina smekningar. 

Fisken nappar inte. Johnny kommer tillbaka. I stället delar vi upp hundarna i tre olika gäng och tar 
dem på promenad. De springer, härjar i snön, jagar varandra, lyder oss och vi betraktar dem med ett 
leende på läpparna. 

Grillad korv smakar gott. Än hänger de tunga molnen över oss. Därför går vi in i tältkåtan och läser 
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en stund. Johnny läser en roman av Peter Freuchen, Nigger Dan. Jag läser en reseberättelse av 
den franske hundföraren François Beiger: Nunavik 99 à la rencontre des Inuit en traîneau à chi-
ens (Nunavik 99, möte med Inuiterna med hundspann, fritt översatt från franskan). Vi somnar 
båda två, vaknar lagom för att äta en bit innan P1 vädret och somnar genast om. 

 
Fredag 5 april. 
Som vanligt är Johnny uppe före mig och går ner till tjärnen. Bättre lycka nu, en liten öring. 
Konstigt. Förra året drog han bara upp rödingar från samma vatten. Vädret är densamma som 
gårdagen, detsamma gäller frukosten. Johnny spänner på skidorna och undersöker spåret vi kom 
på. Jag läser och läser. Det är skönt. Jag har inte läst en bok sedan sommarens fjällvandring. 
Hemma är det tusen, om inte miljoner saker som måste fixas och grejas men nu kan jag ta det 
lugnt. Det är så pass milt att jag behöver inte ens sköta eldningen i kaminen. Lika bra att passa på 
och läsa ut böcker som börjat samla damm på hyllorna i Smedsta! 

Mitt på dagen kliver jag 
dock upp. Jag vill ju också 
tillbringa gosetid med 
hundarna. Det har varit litet 
av en bristvara under den 
g å n g n a  v i n t e r n .  I  
synnerheten mina två 
“ m u t i s a r ”  ( a l a s k a n  
malamute på ren svenska) 
har fått stå tillbaka till 
förmån av Johnnys hundar, 
vilket har i och för sig gett 
goda resultat  tävlings-
mässigt  för hans del. 

När Johnny är tillbaka 
fikar vi. Jag upptäcker 
punsch. Johnny hade köpt 
en flaska inför turen och 
jag smakade skeptisk på 
den varma drycken. Skulle 
jag, varm chokladälskare, 
hälla sprit i min heliga 
varma choklad? De första 
klunkarna var jag tveksam. 
Jag upptäckte dock snart att 
vattenbaserad varm cho-
klad smakar betydligt bätt-
re med punsch i. (Ni förstår 
förstås att varm choklad 
ska tillagas på riktig mjölk, 
inte pulvermjölk och vat-
ten). Plötsligt uppskattade 
jag verkligen Johnnys cho-
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kladblandning! Till den åt vi varma goa rastbullar.  
Vi selar på 14 hundar och sticker på en kortis. Snön liknar socker, hundarna sjunker och på 

isarna är det blött. Inget vidare före men hundarna kämpar på. Med de sju hundarna som blev 
kvar går vi en promenad. 

Min envise fiskare till sambo får upp en öring till samtidigt som dimman börjar lätta. Äntligen! 
Till middag slukar vi i oss nyfångad öring, mos och sauce hollandaise. Mums! Ute är det tre 

minus grader och vi eldar i kaminen. Härligt! P1 väder och till sängs. 
 

Lördag 6 april. 
Jag vaknar sent och myser med Johnny i den gemensamma sovsäcken. Solens strålar försöker 
tränga sig igenom tältduken som vinden försiktigt slår på.  
Familjeförsörjaren känner sitt ansvar. Han stiger upp, sätter på skidorna, axlar på fiskeutrustning-
en och ger sig iväg. Jag startar Optimusköket och steker på en bannock. Senare äter vi frunch 
med bannock och fransk ankleverpastej (en fattigare variant på gåslever som säljs på burk kan 
man säga). Resten av dagen ägnas åt läsning, hundpromenader och middag till både hundarna 
och oss. 

Mitt i natten vaknar vi av att våra fyrbenta vänner för oväsen. Jag kravlar mig ut ur sovsäcken 
med pannlampa på men ser inget ovanligt i omgivningarna eller något smygande djur i närheten. 
Skallen tystnar och jag kryper ner till Johnny igen. 

 
Söndag 7 april. 
Kanonväder! Vårvärme i luften! 
Dagen börjar, sent för min del, med en kolbulle. Mätt och belåten lånar jag Johnnys skogsskidor 
och drar iväg utan bestämt mål med Miigwetch och Kodiaq. Mossaklumpen där borta har jag 
varit sugen på länge. Jag struntar snart i skidorna och fortsätter till fots. Kanske ska vi gå mot 
Mossaklumpens topp? Tja, varför inte! Vi kan i alla fall göra ett försök. Så långt bort är det fak-
tiskt inte.  

Nu står vi på toppen. Utsikten sträcker sig långt. Jag spanar efter skoterleden utan framgång. 
Jag ångrar starkt att jag inte tänkte på att ta med kameran och kikaren. Mina ögon njuter likväl. 
Kodiaq hittar ett renhorn på den bara marken. Jag upptäcker en fjällripa som hundarna aldrig ser. 
Tur är nog det. 

Solen värmer. Johnny får tillbaka sina skidor. Han far iväg. Jag samlar några liggunderlag och 
latar mig i solen. Jag låter mutisarna gå lös, under uppsikt förstås. Miigwetch lägger sig bredvid 
mig. Människohunden har förstått att ligger matte på ett liggunderlag, måste hon också göra det. 
Och när hon väl fått en bit av det, kommer Miigwetch inte att röra sig ur fläcken! Unge Kodiaq 
håller sig nära oss. Jag passar på att läsa en ny bok, också den på franska. Den handlar om veten-
skapsmannen, etnologen och äventyraren Paul-Emile Victors första besök hos Grönlands Inuiter 
på 1930-talet. 

Strax innan solen gömmer sig bakom storfjällen västerut selar vi två små spann och kör ner till 
bilen för att hämta fodersäcken. Skoterleden är svart och skitig på vissa ställen. Trist. Förore-
ningen märks även på snötäcket där mörka ränder ringlar sig på den vita snön. Är det detta som 
betecknas som utveckling? På tillbaka vägen går bromsen sönder på turistsläden. 

Kvällen blir klar och kall. Kaminen värmer kåtan. Det känns bra. 
 

Måndag 8 april. 
Inte ett enda moln så långt ögat når. Det ser ut att bli ännu varmare idag. Det är bara att mysa i 
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solen. Johnny passar på att fiska förstås. Han går ner till tjärnen med sin trogne gamle fiskekom-
panjon Andy. Med sig har de också Kodiaq. Min unge hane som vaktar Johnny eller fiskarna (två 
rödingar har nappat) visar de första tecken på svartsjuka någonsin. Han morrar åt Andy när han 
kommer för nära. Eftersom Andy är i stort sett döv, hör han inte malamutens varningar. Längre än 
så sträcker sig inte konflikten. 

Uppe vid kåtan har jag släppt Rajtas lös. Vi tog över honom för ungefär ett och ett halvt år se-
dan. Han är en mycket skygg hund, även gentemot oss. Det går bra att sela på honom men i övrigt 
kommer han sällan fram. Ändå har han gjord kolossala sociala framsteg under den gångna vintern. 
Med vajande svans far Rajtas som ett yrvävder mellan hundarna, nosar på bästisen Dixi, fjäskar 
för Spot och markerar de närmaste träden. Försiktigt, jätte försiktigt vågar han sig närmare kåtan, 
slädarna och mig och långsamt utöka sitt revir. Det är en fröjd att se på! 

På eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Vi fikar. Det blir självklart rastbulle, varm choklad 
och punsch. Kvällsmaten kommer att bestå av de två rödingarna, en öring, kokt ris och sås på röd 
lök och Crème Fraiche. Gottigott! Whisky som “digestif” för att lyxa till den sista natten i kåtan.  

 
 
Tisdag 9 april. 
Jag vaknar på förmiddagen, en kort stund innan Spot kommer ner i full karriär nerför en slänt och 
husse strax efter. Det såg ut som skidor och stavar överallt. Johnny lyckades trots allt stå kvar på 
fötter. Vi fick oss båda ett gott skratt.  

Solen skiner idag med. Vi äter frunch ute innan Johnny testar tjärnen lite mer. Jag läser och 
steker upp all mjöl. Det blir en sista bannock och några enkla “galettes”. En liten röding nappar. 
Rajtas får vara lös. Han blir djärvare och djärvare, närmar sig maten som han luktar med stort 
intresse och satte nästan tänderna i Bregott paketet. 

Sista fika under en omväxlande himmel. Det är ju aprilväder, inte sant? Vi packar ihop, selar 
våra spann och lämnar lägerplatsen. Nysnö täcker ledens sista kilometrar. Bakom oss avtecknar 
sig spår av två slädar och avtryck från 84 tassar.  

 
Det blev säsongens sista tur. 

 
Text och bild: Nadia CK  

 
 

P.S 
I nästa nummer får vi recept på hastiga rastbullar och modern bannock av Nadia 
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CHIPSPARTY I LILLHOLMSJÖ 14-15/12 
 

Kom på luciaträffen och få två hundar chipsmärkta  
GRATIS! 

 
Som ni vet är det nu lag på att alla hundar ska vara ID märkta och registrerade hos 
SKK. Fler och fler tävlingar kräver också att hundarna ska vara chipsmärkta för att få 
starta. 
Därför har styrelsen bestämt sig för att hjälpa medlemmarna och ge ett bra erbjudande. 
Vi kan göra det i år eftersom vi tjänar så bra på bingolotto försäljningen och självklart 
tycker vi att det ska gynna våra medlemmar. Det är väl ingen mening att lägga pengar-
na på hög eller hur!! 
 
Klubben har köpt in 150 stycken chip och en avläsare. Vi har bestämt att alla medlem-
mar som kommer på klubbens träningshelg i Lillholmsjö den 14-15 december, ska 
få 2 stycken hundar chipsmärkta GRATIS! Detta gäller dock endast två hundar per 
medlemsadress, så varje familjemedlem kan inte komma med två hundar var! Ett krav 
är också att du har betalat in medlemsavgiften för 2002/2003, så skynda dig att betala 
om du inte gjort det ännu. Vill du passa på att märka alla dina hundar får du köpa chips 
av klubben till inköpspris 65 kr styck. Eftersom vi bara har 150 stycken är det ”först till 
kvarn” som gäller men tanken är att klubben ska ligga på ett litet lager, så att om man 
behöver chips ska man kunna köpa via klubben. Är intresset stort så chipsen tar slut 
beställer vi hem fler. 
Sedan är det ju som sagt lag på att man ska registrera sina hundar till SKK. Drag-
hundsportsförbundet har ett samarbete med SKK, så fram till den sista oktober kan man 
skicka hundens uppgifter till Kjell-Arne Ek så för han över dem till SKK. Då kostar 
registreringen bara 20 kr per hund, i stället för 150 kr om man skickar till SKK. Infor-
mation och blanketter finns att hämta på www.racedogs.com . Nu hinner vi inte chipsa 
våra hundar före den sista oktober, men hör ändå med Kjelle för det är inte omöjligt att 
det går ändå. 
 
Nu hoppas jag att så många som möjligt tar chansen och kommer på träningshel-
gen. Anmälan om jullunch på söndag gör ni till Anders och Annika på tel 0640-
600 00. Vill du chipsa hundar, vill jag att du kontaktar mig senast fredag 13/12, så 
att jag kan förbereda det på ett vettigt sätt, så att ingen blir utan och så att det 
löper snabbt och smärtfritt! Mig når ni på tel. 0642-220 44. 

Gunilla 
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Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för det 
centrala hund- och ägarregistret men har efter reger-
ingens bemyndigande överlåtit driften till Svenska 
Kennelklubben. Telefon informationsavdelningen 08-
795 30 30 eller info@skk.se 

Regler för märkning och registrering av hund: 
Hur märkning och registrering ska gå till framgår av 
regeringens förordning (2002:7) om märkning och 
registrering av hundar. 

• En hund ska märkas och registreras innan den uppnått en ålder av 4 månader. 
Märkningen ska göras med tatuering eller microchip. 

• En hund som köps ska märkas och registreras inom 4 veckor efter köpet, om den 
köps efter 3 månaders ålder. 

• En hund som förs in i landet ska märkas och 
registreras inom 4 veckor från införseln, om 
den inte redan är märkt och registrerad. 

 
Ägaren ska fylla i en anmälan till registret om regi-
strering av hunden. Anmälan ska innehålla uppgifter 
om hunden såsom ras, namn, födelsedatum, kön, 
färg, teckning och hårlag samt det id-nummer med 
vilket hunden har märkts. På anmälan intygar den 
veterinär, som märker hunden att hunden är märkt 
och om det skett med microchip eller tatuering. An-
mälan ska också innehålla uppgifter om ägaren, 
nämligen personnummer, namn, adress och telefonnummer. En anmälan ska också 
göras till registret vid ägarbyte samt när hunden har dött. 

Avgifter 
Registreringsavgiften är 150 kr och faktureras av Jordbruksverket. Om hunden byter 
ägare tas en ägarbytesavgift ut på 70 kr. Avgifterna faktureras i efterskott av Jord-
bruksverket. 

Hundregister  
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Utdrag ur ”Transport av djur” SJVFS 2000:133 
 
§ Varje motordrivet fordon och släpfordon som innehåller levande djur skall vara försett med skyltar av vilka 
detta framgår. Skyltarna skall ha svart  text på gul botten och vara placerade väl synligt fram- och baktill på 
fordonet . Storleken på skyltarna skall minst vara 0,9 m × 0,2 m. För en skylt  som är placerad framtill på ett 
släpfordon, som är kopplat till en personbil,skall storleken minst vara 0,5 m × 0,3 m. 
 
§ Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller inte: 
Tillfälliga nationella transporter som sker kortare sträckor, då transporttiden inkl i och urlastning inte översti-
ger 30 min. 
 
Hund 
33§ Motordrivna fordon avsedda för användning vid kommersiella transporter av hundar eller regelbundet 
återkommande transporter i yrkesverksamhet av hundar, skall ha utrymme som är särskilt avsedd för hundar. 
Utrymmet skall avskärmas mot personutrymmet med galler eller nät, som är lätt öppningsbart så att utrymning 
kan ske genom personutrymmet. Utrymmet skall avskärmas mot solbestrålning och vara mekaniskt ventilerad 
med fläkt som fungerar även då fordonets motor är avstängd. 
 
34§ En behållare eller bur som används vid privata transport av hund i personbil skall vara så stort att hunden 
kan stå och ligga i naturlig ställning samt utan svårighet kan byta liggställning. Den skall vara utformad samt 
placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation. 
 
35§ Vid transport av slädhundar på  lastbilsflak eller liknande skall transporten ske i behållare med de mått 
som anges i bilaga 7. Behållarna skall vara dragfria samt väl ventilerade. Genomströmningsventilation får inte 
förekomma. Behållarna skall vara väl förankrade på flaket. 
 
36§ Hundar får inte förvaras permanent i ett transportmedel och får inte heller lämnas utan tillsyn i fordon då 
temperaturen i lastutrymmer kan befaras  överstiga +25 C eller understiga –5 C. Vid transport skall hundarna 
rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme. Utfodring skall ske med högst 24 timmars intervall. 
 
37§ Tikar som löper skall transporteras åtskilda från hanhundar. 
 
Bilaga 7: Hund 
Utrymmet för en hund som är i samma storlek som en schäfer skall vid kommersiella transporter eller vid 
regelbundet återkommande transporter i yrkesverksamhet ha följande minimimått: 
 
Längd 0,9 m. Bredd 0,6 m . Höjd 0,7 m. 
 
Takets längd får vara högst fem procent kortare än det angivna måttet. 
 
För öriga hundar får dock utrymmet vara mindre, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 
1. Längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,25, 
2. Bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5 och 
3. Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning. 
 
Om flera hundar transporteras i en bur skall bredden för varje hund ökas med den största  hundens bröstbredd. 
 
Vid övriga transporter av hundar i bur skall ovanstående måttbestämmelser tillämpas. 
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SÄLJES 
PICK-UP-delar 
 Vi har från vår TOYOTA kvar: 
luftfjädring för tung last / fjäder-
blad tillsats /  stötfångare fram-
me) / 2 stolar (nytt / 2 ortopäd. 
stolar (ryggproblem)  och Hard-
top som passer flera Pick-Up. 
 
 Werner Tillmann,  
Tel. 0640-46013 

 AKTIVITETSKALENDER 
 
 

14-15/12 Luciaträff i Lillholmsjö 
4-5/1  Tåsjöberget (SPHK) 
11-12/1  Tidsträning i Lillholmsjö 
21-23/2  RingstaRacet (SPHK) 
22-23/3  Offerdalslöpet 
27-30/3  Åredraget (SPHK) 



 Porto  

Jämtlandsfjällens Slädhundklubb 
Mats-Erik Selander 
Åkeräng 120 
832 93 Frösön 

Luciaträff  
14-15/12 

i  
Lillholmsjö 

 
Kom och kör hund i Lillholmsjö! Som medlem kan du dessutom passa 
på att chipmärka dina hundar lördagen den 14/12. Två hundar på klub-
bens bekostnad, resten till kraftigt rabatterat pris. Närmare upplysning 
och anmälan till Gunilla senast 13/12.  
 
Lördag 16.30 ...en utmaning…kom till servicehuset. 
Ca 17.30 fixar vi middag tillsammans för dom som vill. Efter midda-
gen medlemsmöte. 
 
Jullunch serveras på söndag kl. 13.00 
Pris 200:-/pers  
Barn under 13 år  120:- 
 
Om du vill äta jullunch måste du anmäla dig till Anders och Annika  
0640-60 000, senast 8/12.(sena anmälningar godtas ej) 
 
Logi: Lillholmsjö Wärdshus tel 0645-410 52 
 

Välkomna! 


