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STYRELSENS SIDA
Ja, nu har det gått en hel vinter igen. Säsongen började bra och jag
tror att de flesta hade goda förhållanden att träna. Det märktes också
bland klubbens aktiviteter. Det var stor uppslutning på höstfesten
och på träningshelgen i Lillholmsjö. Dragbladen kom tätt och det
kändes som att det blivit lite snurr på klubben.
Men vad hände sedan?? Det var dåligt intresse för vår
tidsträningshelg i januari och Offerdalslöpet blev också inställt pga
för få anmälda. Det känns trist, speciellt för de som jobbat under
hela vintern med att tävlingen ska kunna genomföras, med
spårpreparering och andra förberedelser, och så får de ingen glädje
för allt slit. Jag hoppas verkligen inte att de ger upp, utan att de gör
ett nytt försök nästa år.
För min egen del känns det som att hela draghunds Sverige har gått
på sparlåga i vinter, mycket pga. att inte slädhundssport har kommit.
När man inte får veta vad som händer i landet och världen tappar
man lätt intresset och pysslar bara med sitt eget. Jag tog kontakt
med Olle Rosén i förbundet och frågade om han visste vad som hänt
med tidningen och framförde min åsikt om att det borde ligga på
förbundets ansvar att vi har en fungerande tidning. Han hade inget
svar att komma med, de visste inte själva varför slädhundssport bara
försvunnit, men han lovade att kolla upp saken och att föra
diskussionen vidare till förbundets styrelse. Vi får hoppas att de
hittar en lösning. Tänk vilket tjockt nummer vi har att se fram emot,
det måste ju ha hänt massor!
Styrelsen har inte precis jobbat för brinnande livet efter jul, dels har
det inte funnits så mycket brådskande att ta tag i, och så har jag
börjat studera till sjuksköterska efter jul. Det har lett till att jag haft
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dåligt samvete för att jag inte hunnit med att engagera mig så mycket
som jag skulle vilja i klubbens göromål. Jag har helt enkelt prioriterat
skolarbetet före hundkörningen för en gångs skull och mitt ointresse
har kanske smittat av sig lite på styrelsens övriga medlemmar. Jag har
därför bestämt mig för att ta en paus i styrelsearbetet medan jag
pluggar. Dessutom kommer vår familj att utökas i sommar igen, så jag
lär inte få mer tid över nästa vinter. Då tycker jag att det är bättre att
lämna över till någon annan som känner lust att röra om lite i klubben.
Men jag har trivts bra med att jobba i styrelsen och om jag får chansen
skulle jag gärna göra om det när tiden tillåter.
Eftersom klubben köpte in en del chip för att kunna ID-märka hundar
och det visade sig vara stort intresse för detta, har vi beslutat oss för
att utbilda en person som kan utföra chipmärkningen framöver.
Johnny Nääs kommer att gå en kurs för både tång- och chipmärkning
som klubben delvis bekostat, för att vi ska kunna utnyttja honom vid
framtida aktiviteter. Så behöver ni ID-märka någon hund kan ni ta
kontakt med honom. Det blir garanterat billigare än att åka till
veterinär. Han kommer dessutom att vara behörig att skriva under
registreringsblanketten.
Nu börjar det i alla fall närma sig ett årsmöte igen och jag vill att så
många som möjligt tar sig tid att komma och besluta om klubbens
framtid. Det kommer troligtvis att bli en del förändringar i styrelsen,
så passa på och bestäm vilka ni vill ha där och inte! Förutom de
vanliga punkterna kommer vi att prata lite om det ev. vindskyddet
som ska byggas för pengarna i Sverrefonden, studiecirkel för att ta det
”Gröna kortet”, bingolotto, framtidens aktiviteter mm. Vi har även
tittat på en ny klubbjacka, så Henrik från Taiga kommer att vara där
och visa jackan och övriga kläder från deras katalog. Det viktigaste
tycker jag är att vi träffas och har trevligt!
Gunilla
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Grattis !
till er som köpte
högvinsten

Nu har vi fått det bevisat.
Det lönar sig att köpa Bingolotter från klubben
Intresserad av fler lotter? Ring till Gunilla .
Vi har fortfarande några lotter kvar.
DRAGBLADET

5

Jämtlandsfjällens Slädhundklubb

Världspremiär i Storhögen
I Storhögen lördagen den 28 december 2002 samlades några hågade
personer från klubben och SPHK för att begå världspremiären i short
track.
Deltagare var PeO, Lars Nord, Per Ekeroot, Ola Olovsson, Jessica Nääs,
Erik Persson och undertecknad.
Tävlingsspåret följde elljusspåret, en slinga på cirka 2,5 kilometer.
Starten lottades. Två och två ställdes vi upp på startlinjen så när
startskottet gick var både hundar och förare ordentligt uppjagade. Sedan
vidtog en tio minuter lång tvekamp skuldra mot skuldra. På upploppet
möttes vi av publikens jubel som sporrade till en sista urladdning - för
vissa av oss hängde nog hjärtinfarkten i luften.
Sedan möttes vinnarna från varje race och till slut hade vi en stolt och
glad vinnare (nämligen undertecknad) i världspremiären i short track.

EN STOR ELOGE
till Peo, AnneMarie och Erik för ert initiativ.
Vi ser framemot nästa års short track.

MatsErik
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Jämtlandsfjällens
Slädhundklubb
Härmed kallas alla medlemmar till

Årsmöte
Datum: lördag 24/5 2003
Tid: 15.00
Plats: Hundturismutbildningens Campus
Järpen
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Program
14.30
15.00
ca 17.00
18.00

Samling med fika
Årsmöte
Taiga visar nya klubbjackor
Grillknytis

Vägbeskrivning
Kör mot Kall, ca 100 m förbi Järpens brandstation, så ligger
campus på vänster sida intill järnvägen.

Taiga visar kläder
Henrik från Taiga kommer att närvara för
att visa nya klubbjackan och kanske en del
andra nyheter.
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Klubbmöte
Förutom årsmötets frågor, finns det en hel del andra saker
som behöver diskuteras. Bl.a. studiecirkel för ”Gröna
kortet”, uppförandet av vindskydd/stuga för Sverrefondens
pengar m.m.

”Grillknytis”
Efter årsmötet samlas vi på lämplig plats för att äta lite.
Grillar kommer att finnas på plats.
Sallad kommer att finnas, ta med något att äta/grilla och
något att dricka.

Har du några frågor ring
Gunilla Jonsson tfn. 0642-220 44
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Dagordning
§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 2004

§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 2003-2004

§14

Övriga frågor av allmänt intresse

§15

Mötet avslutas
Jämtlandsfjällens
Slädhundklubb
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Säljes
Draglinor: taluritpressade med repöverdragen wire eller ren wire
prisexempel: 4mm repöverdragen wire 200:-/sektion
Stakeout linor: plastad wire, jag kan pressa i 3, 4, 5 och 6 mm wire
prisexempel: 100:-/hund
Halsband:
prisexempel: med ring 35:Hundsockar: i cordura
prisexempel: 15:-/st

Belag:
Rep: 3,6,8 och 10 mm
Krokar
Chipmärkning av hundar till medlemspris

THE HOWLING DOG FARM
Johnny Nääs
0642-50150 (telefon och fax)
070-315 71 92
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Södra Rensjön - en påsktradition
Varje år försöker vi komma iväg med vovvarna till fjällen, oftast blir
det Södra Rensjön och det har blivit en påsktradition. I år kom vi iväg
efter att ha övertalat pappa!! Så på långfredagen åkte vi väg, det var
oerhört fint väder och solen stod hög och ensam på himlen. Hundarna
var jätteglada så det gick i hejdundrans fart att komma till sjön och vi
hittade ett perfekt ställe att bosätta oss på. Senare på dagen provade vi
fiskelyckan och jag, Josefin, fick upp den största fisken den dagen……

Nästa dag for vi iväg med hundarna på en liten, eller ingen liten runda –
vi körde långt. När vi kom hem vattnade vi hundarna och blommorna
på deras huvuden slog ut…….äh, jag skoja bara. Senare på dagen kom
halva familjen Ekeroot, vilket var Per, Andreas och Jesper. Sen bosatte
12
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sig dom bredvid oss.
Nästa dag var det dags att åka hem. Men oturen för mig var
att Alex fick upp en större fisk än mig, men han hade faktiskt
haft otur dom andra dagarna. Först så fick han ett jättenapp
och blänket bet fisken av – säger han……men själv tror jag
han fastnade med kroken i iskanten och drog för hårt så att
den lossnade.
Halv fem åkte vi hem och under dom dagarna har det varit
underbart väder och pappa har anklagat Alex för att ha
förstört kameran 2 gånger!! Först för att Alex knäppt kort
mot solen och efter det så sa pappa att han inte kunde se nåt
men det visade sig att han hade solglasögon på sig när han
knäppte!! Sen för att Alex raderat alla kort när han knäppte
kort på hunden Laban. Men man var tvungen att byta album
på kameran.
När vi nästan var framme vid bilen så vart det slask, vattnet
nådde till knäna, alla var dyblöta när kom vi fram. När vi satt
i bilen på vägen hem körde en jättelångsam orange bil
framför oss, pappa kämpade med att köra om, hundbilen är ju
ganska tung. Senare längre fram skulle vi vänta på Ekeroot
för att fråga var vi skulle äta och plötsligt kommer pappa
tillbaka som ett skott och ”börnar” iväg, när vi frågar varför
sa han att den orange bilen kom!!!!!!
Josefin Steding-Selander
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EN PRATSTUND
MED
JOHNNY
Namn: Johnny Nääs
Bor:
I Smedsta utanför Lit
Familj: Sambo med Nadia
Chausson-Kristoffersson
Antal hundar: 15
(13 Alaskan Husky och 2
Alaskan Malamute)

En solig dag i Storvallen lyckades jag fånga Johnny för en pratstund...
Hur började intresset för slädhundar?
Johnny berättar att han alltid velat ha hund eftersom de alltid har haft hund i
hans familj. Hans morbror hade en vorsteh och där fick han se hur det kunde gå
till med drag och pulka.
Eftersom Johnny är friluftsintresserad träffade han också på draghundar i olika
sammanhang och under hans två somrar i Alaska blev nyfikenheten större.
Första hunden kom att bli en samojed som Johnny åkte skidor med. Sedan
hade han en kompis som hade draghundar och ifrån honom fick han köpa två
hundar. Redan det året blev det senare sex hundar så det var direkt från
skidorna upp på ett sex-spann på en hemmagjord släde av grönlandstyp.
Utvecklingen på kenneln gick vidare, till största del genom egen avel men även
genom inköpta hundar från Morgan Westerlund och Egil Ellis. Som ni kanske
förstår blev det övergång till blandraser och Johnny talar varmt om
ledarhunden Andy som han köpte, idag 13 år och går fortfarande i led vid
tillfälle trots att han numera inte har så bra hörsel.
Hur ser en bra slädhund ut tycker du?
Den är luftig med bra päls som passar för fjällturer och långdistans tävlingar.
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Inte för stor, gärna kring 22 kg. När det gäller temperament vill han gärna
kunna ha dem lösa på gården.
Hur har din tävlingskarriär sett ut?
Redan första året började Johnny att tävla och andra året körde han
Offerdalslöpet med sina sex hundar. Han har inriktat sig på långdistanstävlingar
och har kört flera Åredrag, Offerdalslöp, Femundlöp och Vindelfjällslöpet.
Vad skulle du säga varit din bästa placering?
Efter att ha tänkt en stund och tagit upp flera olika placeringar bestämmer han
sig för att lyfta fram långa Femundlöpet 2002 med en nionde placering som
bästa placering.
Hur ser det ut med tävlingar i framtiden?
Johnny lurar på Finnmarkslöpet men vet ännu inte vilket år det blir. Först och
främst behöver han komma upp i 14 hundar.
När kände du dig mest stolt över hundarna?
Återigen har Johnny många förslag på det och sammanfattningsvis skulle man
kunna säga att han är lika imponerad varje gång de har kört ett långt lopp eller
på en fjälltur med dåligt väder. Han funderar kring hur det kommer sig
egentligen att hundarna verkar kunna göra ”allt för en”?
Ett speciellt hundminne?
Det verkar finnas lika mycket där för Johnny att välja bland men jag väljer att ta
med när han säger: ”Det är lika roligt med hundarna på sommaren.” Att vara ute
med hundarna och klövjeväskor på fjälltur. Johnny brukar ta med två och Nadia
två och så fjällvandrar de tillsammans. Ett speciellt minne dyker upp när han
pratar om den fina kontakten man känner med hundarna på fjället, både sommar
som vinter. En sommartur satt Johnny tillsammans med två unghundar utanför
tältet när han ser hur hundarna reser sig upp och börjar spana. Efter ett tag
kommer det en räv tassande rakt emot dem, räven har inte sett dem men känner
förmodligen vittring. Helt tysta väntar alla vid tältet och räven kommer riktigt,
riktigt nära innan den lommar iväg åt sitt håll. Inte ett knyst från hundarna, de
satt bara där och tittade på räven.
Som avslutning låter jag Johnny påminna mig om det vi alla vet när han pratar
om sina hundar när jag intervjuar honom:
”De är goda kamrater”
Marie
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