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Ja nu är det verkligen tätt på given. Redaktionen gör allt vi kan för att hin-
na få ut ytterliggare ett nummer i år (2002), och vi ser ut att klara det med 
minsta möjliga marginal. 
 
Som vanligt har jag smitit undan julstöket, och satt mig framför datorn för 
att försöka knåpa ihop den här ledaren. Men för er som varit snälla har väl 
Jultomten kommit med klappar. Här hos oss hade han inte med sig nån 
snö i år heller, men han hade ju i alla fall inte tagit med sig gumman tö. 
Nej jag ska inte klaga för vi har haft körbar snö sedan november, inte 
mycket, men marken är vit. 
 
Jag hörda att det varit mycket folk på ”chipspartyt” i Lillholmsjö,  
jätteskoj att det blivit så uppskattat. Som vanligt började ungarna dra åt 
alla andra håll, så jag fick inställa min Lillholmsjöresa. Jag har i alla fall 
chipsat mina hundar hemma istället, och jag tycker faktiskt att hundarna 
går lite bättre nu. Det verkar vara som med Chevan. När man byter till ett 
trimmat chip så blir den både bränslesnålare och starkare. Det är tur att de 
finns de här dator prylarna!!?! 
 
Nästa aktivitet på programmet är Tidsträning i Lillholmsjö 11-12 jan, det 
blir även ett inofficiellt KM. Det kommer säkert att bli mycket folk den 
här helgen också, så kom ihåg att boka husrum i tid. 
 
Till sist så vill vi som håller på med Dragbladet önska er alla ett riktigt 
Gott Nytt År. 
 
 

 
Mats-Erik  

Tätt på given. 
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från tävlingen har inte jag, men det 
var ändå inte segraren som var vik-
tigast, utan tillfället att få träffas 
och umgås och att få diskutera nå-
got annat än hund för en gångs 
skull. 
Tråkigt nog blev det en miss med 
det traditionella julbordet på Gäs-
tis, så i år fick vi fixa maten själva. 
Det bjöds på pastagratäng och till-
behör, och efter en dag på tränings-
spåren tror jag nog att även det 
slank ner med god aptit. 
 
Till fikat hade vi ett medlemsmöte 
där vi bl.a. pratade om den dåliga 
skyltningen av spåren i Lillholm-
sjö. Vi bestämde att klubben ska 
märka upp spåren på ett bättre sätt, 
nu när vi har fri träning på spåren. 
Vi ska göra ett försök att fixa fram 
skyltar till tidsträningen i januari.  
Vi tittade också i Taigas katalog 
för att fundera lite på den nya 
klubbjackan, men inget bestämdes.  
Bingolotto är en stående punkt på 
våra möten. Vi tjänar bra och vi 
kan tjäna ännu bättre. Vi har tappat 
några av dom kunder som köpt lot-
ter av oss sedan vi började med 

 LYCKAD CHIPHELG 

Som vanligt hade JFSHK tränings-
helg i Lillholmsjö luciahelgen, i år 
14-15 december. Den uppåtgående 
trenden verkar hålla i sig, för det 
kom mycket folk och på lördagen 
var det till och med lite svårt att få 
plats på parkeringen. 
 
Något som kanske lockade många 
att komma till Lillholmsjö, var er-
bjudandet att chipmärka sina hun-
dar till ett förmånligt pris. Det var 
väldigt positiva reaktioner, så Ag-
neta Österberg som höll i märk-
ningen, hade fullt upp större delen 
av dagen. Närmare 60 hundar fick 
ett eget nummer under skinnet!  
 
Annars tränades det en hel del 
trotts att många inte riktigt hade 
koll på vart dom hade kört! Kan 
man inte spåren i Lillholmsjö utan-
till är det inte lätt att veta vart man 
är.  
Efter träningen hade Annika fixat 
en lite utmaning med fyra olika sta-
tioner. Det var lassokastning, känna 
igen djurspår och knopar och några 
”ett kryss två” frågor. Här fick våra 
medlemmar visa vad dom gick för 
utanför hundspåren! Resultatlistan 
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försäljningen, därför måste vi 
hjälpas åt att ragga nya kunder. Se 
inte bingolotterna som något job-
bigt och tråkigt, utan se allt posi-
tivt som vi kan göra med pengar-
na. Ta kontakt med mig om ni har 
köpare, så ringer jag till dem och 
förklarar hur det går till. 
En annan sak som vi pratat om på 
sista tiden, är vindskyddet som 
ska byggas för pengarna vi fick 
till minnet av vår medlem Sverre. 
Nu bestämdes det att vi ska kolla 
priser för att ha en studiecirkel i 
timmerteknik i sommar. Mer in-
formation kommer... 
 
På söndag var det lite lugnare och 
mer plats på parkeringen, men det 
var ändå ett 20 tal personer som 
bott över i Lillholmsjö och träna-
de sina spann på söndag. Det har 
varit en trevlig helg och jag hop-
pas att vi ses igen på tidsträningen 
11-12 januari. 
 
Välkommen åter!! 
 

//Gunilla 
 

 
SPHK 

Öppet KM 
 

4-5 jan.  
i 

 TÅSJÖ 
 
 
 
Anmälan och info: 
 
Rickard Harrysson  
tel: 0671-32075 
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TIPS PÅ  
RECEPT TILL 
FJÄLLTUREN  

FRÅN NADIA 

Modern bannock 
 
 
5 dl vetemjöl 
2,5 dl grahamsmjöl1 ½ msk bakpulver 
3 msk socker eller brun farin 
1 tsk salt 
0,6 dl smör eller olja 
3 dl mjölk eller vatten 
    

Blanda alla torra ingredienser. Tillsätt smör och rör ihop. Tillsätt 
mjölken. Arbeta degen till en smidig boll. Platta ner den till en rund 
kaka, ca 2-2 ½ cm tjock. Stek i en smord stekpanna på låg värme, ca 
15 min per sida. (Brödet jäser bättre om det steks under lock). 
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Hastiga rastbullar (4 st) 
    

 
 
Blanda hemma i en dubbel frysplastpåse. 

 
2 ½ dl vetemjöl 
½ dl socker 
2 msk torrmjölk  
1 ¼ tsk bakpulver 
½ tsk stött kardemumma 
 

Tillsätt 2 msk smör i påsen och tryck på påsen så att smöret blir 
jämnt fördelat. Sätt till ½ dl vatten direkt i påsen, lite i sänder, och 
tryck så det blir en jämn deg. 
Smält 2 msk smör i stekpannan, tryck ut degen och forma med en 
stekspade till en platt kaka. 
Dela i fyra bitar eller gör runda, platta bullar. Grädda sakta under 
lock på svag värme. Vänd bullarna efter ungefär 5 minuter. 
Grädda andra sidan på samma vis. Har man strösocker kan bitarna 
doppas i detta innan de äts till kaffe. 
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HUNDSKINNSHANDSKAR 
Skärp dej, annars ska jag göra handskar av dej!! 

Är det fler än jag som brukar hota lata hundar med den ramsan? 
Efter att ha sett TV 4´s Kalla fakta den 16 oktober, har jag lovat 
mina hundar att jag ska hota med något annat nästa gång.  

Programmet granskade den globala pälshandeln med hund och katt 
skinn. Jag satt i valet och kvalet innan programmet började, om jag 
verkligen skulle titta på det, eftersom jag känt mej illamående bara av 
att se reklamen veckan innan. Men jag satte mej till slut framför TV´n.  
Jag tycker själv inte att jag är känslig, men när jag ser försvarslösa barn 
eller djur behandlas illa mår jag verkligen dåligt. Det fanns delar av 
programmet som jag var tvungen att titta bort och hålla för öronen. 
Miljontals hundar och katter dödas varje år i Asien för pälsens skull och 
det är inte bara herrelösa djur som får sätta livet till, utan man stjäl även 
sällskapsdjur, och alla går samma grymma öde tillmötes. 
Ett tyskt journalist team har lyckats smygfilma detta vansinniga  
djurplågeri genom att låtsas vara pälshandlare, och jag kan själv inte 
förstå hur dom har kunnat hålla masken och fortsätta filma när djur be-
handlas på detta sätt. 
De första handlarna man kom i kontakt med, visade upp sina hundar 
levande. De hade ca 60 hundar packade på ett pick-up flak. Hundarna 
fiskades upp med en snara, fick ett bedövande slag i huvudet och flåd-
des sedan medan resten av hundarna befann sig bara några meter ifrån. 
Kropparna dumpades sedan på närmaste avfallshög och skinnen levere-
rades under falsk namn. Handlarna får endast några få kronor per skinn, 
så det är mängden som gör lönsamheten. 
Senare fick man även kontakt med fler hundskinnshandlare där man 
hittade hundar instängda i kalla mörka utrymmen utan mat och vatten, 
sittandes i sin egen och andras avföring. En av slaktarna demonstrerade 
hur han gick tillväga när han tog hand om hundarnas skinn. Denne man 
gav inte ens hundarna ett bedövande slag utan band fast dem i en  
stålwire och flådde dem levande. När jag såg hur han tog fram kniven 
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och började sprätta upp den stackars schäfern bakifrån kunde jag inte  
titta längre. När han fick frågan om varför han inte klubbade hundarna 
först svarade han att huvudet kunde ta skada! 
Nästa anhalt för smygfilmarna var långt ute på landsbygden där man 
hade fått tips om att det förekom handel och tillvaratagande av kattskinn. 
De stackars katterna behandlades inte bättre dom heller. Med rädsla för 
katternas klor och tänder släppte man bara ner en snara i buren där  
katterna förvarades, lirkade den runt kattens hals och ströp den när den 
satt kvar i buren tillsammans med resten av katterna. För att inte skada 
skinnen fick dom ta det försiktigt, vilket resulterade i att dödandet tog 
över fem minuter. Slaktarna berättade hur dom drack massor med  
alkohol efter varje arbetsdag för att kunna stå ut med sig själva.  
Landsbygden är fattig och människorna tvingas ta alla arbeten som bjuds 
för att kunna försörja familjen. Ägarinnan till just den här verksamheten 
var en redan mycket rik kvinna. När filmteamet var klara, gav man  
polisen de adresser där man haft kontakt med handlare, så att de kunde 
ställas inför rätta. 
Skinnen transporteras sedan som t ex lammskinn till företag som bereder, 
färgar och behandlar skinnen. Sedan säljs de vidare till bla europa med 
falska namn som Gae wolf, Sobaki, Asian jackal, Gou-pee, Pommern 
wolf, Loup d´Asie, Asiatic raccoon dog, Corsac fox mm. Skinnen  
används sedan till skärp, skor, trummskinn, plånböcker, jackor,  
pälskragar mm. Spillbitar blandas med annat skinn och kallas special 
skinn och används till t ex möbler. 
Nu ställer olika djurskyddsföreningar krav på regeringen att införa  
import förbud på hund och katt skinn. Ett sånt förbud finns redan i t ex 
USA. Vi får väl alla hoppas på att man kommer fram till ett sätt att  
stoppa detta fruktansvärda djurplågeri. Hundskinn eller minkskinn är för 
mig ingen skillnad, utan det är djurplågeriet som får mig att reagera så 
starkt. Skulle jag någon gång behöva ett hundskinn, skulle det vara från 
mina egna hundar. Dom vet jag i alla fall har haft ett bra liv.  
Nästa gång ni går ut i hundgården, krama om era hundar ordentligt och 
tala om för dem vilket lyckligt liv de lever och vilken tur de har att de 
inte bor i Asien. 

Gunilla Jonsson 
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Världens populäraste hundar 
 
Schäfern är den populäraste hundrasen i hela världen. Den 
toppar stadigt alla listor som kennelklubbarna sammanstäl-
ler årligen. I Svenska hundtidningen läste jag 10 i topp lis-
tor från 21 av världens länder, som har kennelklubbar an-
slutna till FCI. 4 länder har polarhundar på sin 10 i topp 
lista, men vilka? 
Jo, Siberian husky ligger på 5:e plats i Portugal och 7:e 
plats i Sydamerika!! 
Och Samojed ligger på 7:e plats i Malta och Rumänien!! 
Man kan väl fundera en smula på vad dessa polarhundar har 
där att göra! 
 

Sveriges 10 i topp 
 

Schäfer 
Golden retriever 

Labrador retriever 
Jämthund 

Strävhårig tax 
Rottweiler 

Drever 
Engelsk springer spaniel 

Flat coated retriever 
Cocker spaniel 

 
Gunilla Jonsson 
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Tidsträning med KM  
under tävlingslika förhållanden. 

11-12 jan i Lillholmsjö 
 
 
 
Banlängd och klasser för KM: 
ca 12km 4, 6, 8-spann och nordisk 
ca 20km 6-spann, öppen och nordisk 
ca 35km 6-spann, öppen och nordisk 
 
Utom KM får man köra som man vill på tid, även 
lina! 
 
Startavg. 100 kr betalas på plats 
 
Bangenomgång 10.00 (lör) 
Första start 11.00 (lör) 
Middag 17.00 kostar 75 kr. 
 
 
Anmälan och matbeställning till Annika  
senast 7 jan på tel:0640-600 00.  
 
Logi bokas hos Gästis. 
 
 



 Porto  

Jämtlandsfjällens Slädhundklubb 
Mats-Erik Selander 
Åkeräng 120 
832 93 Frösön 

AKTIVITETSKALENDER 
 
 

4-5/1  Tåsjöberget (SPHK) 
11-12/1  Tidsträning i Lillholmsjö 
21-23/2  RingstaRacet (SPHK) 
28/2-2/3 SM sprint o medeldistans 
   (Skellefteå DHK) 
22-23/3  Offerdalslöpet 
27-30/3  Åredraget (SPHK) 


