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Snön droppar från taken
Och tomten blir
blöt om baken
Ja nu är det som vanligt när
det börjar närma sig juletid.
Då visar termometern på
plus, och så tittar gräsmattan
fram igen….suck.
— Nä, nu ska jag inte bli så
där Jul-pessimistisk igen. Det
är ju bara bra att det töar lite,
för då blir det bättre botten i
spåren. — Så ja, nu känns det lite bättre igen.
Juletid som sagt då blir det snart dags för den årliga Luciaträffen i
Lillholmsjö. Jag hoppas att du tar chansen att åka dit. Inte bara för den
goda matens skull, utan även hundkörningen förstås. I år kommer det att
chipsas hundar, den som vill klarar av julbadet och sedan testar både
barn och vuxna försäsongsformen .
Jordbruksverket har kommit med ett par nya förändringar som berör oss.
Både positiva och kanske negativa för er som har fler än tio hundar. Läs
artiklarna i detta Dragblad.

Till sist vill vi i redaktionen skicka
en (varm) Julhälsning.

Vi önskar er alla en riktigt
DRAGBLADET
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Rapport från Stämman
I helgen, 25-26 oktober, var det förbundsstämma med Svenska Draghundsport
Förbundet (SDSF) i Karlskoga. Jag och Peter Linde representerade
Jämtlandsfjällens. Svenska draghundsport förbundet som har runt 100
underklubbar, däribland oss, sätter upp och diskuterar igenom riktlinjer för
nästa år och vidare framtid i denna årligt återkommande stämma. Förbundet är
enkelt sett uppdelat i förbundsstyrelsen och två kommittéer, kommittén för
slädhundstil (SK) och kommittén för nordisk stil (NK), vilka representeras av
medlemmar från underklubbarna.
Ämnen, av speciellt intresse för oss, som togs upp var att det låg inne en
dispensansökan hos jordbruksverket att få anordna lokala endagstävlingar på
max 3 mil med max 200 hundar. I skrivandets stund fick jag precis reda på att
dispensen gått igenom så nu är det bara att börja tävla. På stämman nämndes
även att vi kan söka anläggningsbidrag hos RF till tex. skyltar till Lillholmsjö.
Annan information var att om klubbarna vill anordna lokala ungdomsaktiviteter
finns bidrag att få från SDSF. Bolla med styrelsen och SK om ni har förslag på
aktiviteter.
Innan själva stämmoförhandlingarna började, avhandlades Draghundsporten
och framtiden, bestående av två delar:
1) Ungdomssatsning
SDSF har tilldelats 250 000 kr från Riksidrottsförbundet i jubileumspengar (RF
100 år), varav SDSF öronmärkt 200 000 kr till ungdomsverksamhet. Frågan är
på vad för slags ungdomssatsning pengarna ska läggas? Kravet är att det ska
ligga utanför den vanliga verksamheten samt ha bredd och gälla både nordisk
och slädhundsstil. Huvudförslagen gällde utbildning av ungdomsledare. Alla
var överens om att en sport där man arbetar ihop med hund ute i naturen är
tilltalande för de flesta och det inget problem att attrahera unga utövare. Men
kan lägga fram det som; Kom med oavsett om du har hund, ta den hund du har
eller låna av de som har många. Problemet är snarare att få ungdomarna att
stanna och fortsätta med sporten. Där behövs ledare som kan engagera sig. Då
inget bestämdes angående dessa pengar på stämman tas förslag även framöver
tacksamt emot av de båda kommittéerna.
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2) Marknadsföring av draghundsporten
Nästa frågeställning var: Hur ska vi marknadsföra draghundsporten? Hur ska vi
få media att visa mer av sporten? Vilken bild vill vi ge? Vad har folk för
intresse av vår sport? Förslagen som kom var bl. a att man ska ta tillvara
allmänintresset genom att fokusera på fart och action för att locka. Det behövs
mediaansvariga i klubbarna som kan vägleda reportrar och journalister på
tävlingar. De känner ju inte till sporten och vet tex. inte var kameravinkeln är
bäst.
På detta följde grenårsmöten. Peter och jag närvarade vid årsmötet för
slädhundstil då det är mest utbrett inom klubben. Varje klubb får ett antal röster
efter medlemsantal. Jämtlandsfjällens har två. Den ena rösten skötte jag och
den andra skötte Peter. En uppgift som icke var att ringakta då diskussionerna
gick höga ibland och ett förslag som låtit bra från början visade sig vara
förödande om formuleringen inte ändrades. Som sagt diskussionerna gick höga.
De flesta förslag röstades ner pga. att de var tvetydigt formulerade eller helt
enkelt inte bra. Efter flera förhandlingar och enskilda samtal inom
grenkommittéerna bestämdes bl. a. följande: Att vid genomförande av Svenskt
mästerskap skall finnas möjlighet att även arrangera en annan tävling, tex.
Europa-Cup eller WC. Det för att svenska deltagare skall få ihop rätt antal
tävlingar för att få deltaga i VM. Detta är främst ett problem för slädhundstil
men nordisk stil godtog förslaget efter diskussioner. Den exakta formuleringen
av regeln och de andra förslagen finns på förbundets hemsida.
Jag som är väldigt färsk inom draghundsport lärde mig massor under stämman
Jag rekommenderar starkt att åka för att bli mer insatt och också kunna bidra
med nya färska idéer. Nästa år återkommer stämman förstås igen. Är du
intresserad, pocka på styrelsen! Förutom en hel massa förhandlingar,
diskussioner och trevligt prat var det middag på lördagskvällen med
värmländsk stå-uppare som lät väl likt Hajk men som längre fram på kvällen
höjde ribban väsentligt då han fick hjälp av gästartisten ”vår egen Peter
Jämtlandsfjäll”. Resten får ni kolla med Peter, jag gick och knöt mig .

Maria Lundin
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Kom och kör hund i Lillholmsjö 13-14/12.
Helgen kommer att innehålla:

LÖRDAG
Chipsmärkning av hundar. Jonny kommer att vara på
plats för att hjälpa till med Chipsmärkning. Som medlem
i JFSHK är denna hjälp gratis.
Ring och boka tid med Johnny tel 0642-501 50, då får du
veta priset på chips m.m.
Julbuffé på Gästis. Kl 18.00 serverar Elsa sin
världsberömda julmat. Pris 200:-/pers, 120:-/barn under
13 år.
Anmälan till Anders o Annika SENAST 7/12. tel 064060 000.
Julbad. Passa på att få jultvagningen avklarad i den nya
vedeldade badtunnan som finns på Gästis.
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SÖNDAG
”Barntävling” och tidsträning för seniorer. Alla är välkomna.
Vi kör tre banlängder i barnklassen och tre i seniorklassen,
klassindelningen bestämmer vi på plats.
Bangenomgång kl 09.00 på Gästis
Första start: kl 10.00 (barnklasserna kör först)
Startavgift: 50:- för seniorer, Gratis för barn.
Prisutdelning: efter sista målgång (fina priser)
Anmälan och info: Anders och Annika tel 0640-60 000.

Till dig som inte själv har 101 hundar till förfogande
eller kanske är ny i klubben.
Denna helg är inte bara till för storkörare! Jag har själv
2 färska hundar och tänkte samordna för oss med inte så
många hundar.
Ring mig så sticker vi ut i spåren tillsammans

Maria
tel: 0642-220 55,
E-mail: mia_ice@hotmail.com

Välkomna!
DRAGBLADET
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Lokal tävling och veterinärs
medverkan
Jordbruksverket och SDSF har inför säsongen 2003-2004 beslutat att utvärdera
ett dispensförfarande från kravet på veterinärs medverkan vid mindre tävlingar
med hund.
Vid dessa tävlingar vilar ansvaret för djurskyddstillsynen på av SDSF utbildad
och sanktionerad tävlingsdomare. Vid sådan tävling skall dispensansökan
tillsändas Jordbruksverket via SDSF.
För att kunna skilja tävlingar med krav på veterinär medverkan och tävlingar
utan krav på veterinär närvaro skall begreppen offentlig tävling och lokal tävling
användas. Med lokal tävling menas att avståndet till tävlingsplatsen ej är längre
än att den tävlande kör till och från tävlingsplatsen under tävlingsdagen, dvs.
endast den arrangerande klubbens medlemmar och tävlande från närliggande
klubbar får deltaga i den lokala tävlingen
Man definierar begreppen enligt nedan:

Offentlig tävling

Lokal tävling
1)

SDSF (Jordbruksverket) 2)

Skall anmälas till:

SDSF & länsveterinär

Veterinär medverkan:

Skall finnas 3)

----

Skall finnas

Bör finnas

Skall finnas

Tävlingsledare:

4)

Tävlingsdomare:

4)

Antal startande:

Inga begränsningar

Skall finnas, har ansvar för
djuromsorgen
Max 50 ekipage, max 200 hundar

Distanser:
Antal dagar:

Enligt SDSF:s tävlings
reglemente
Se ovan

10-15 km: en hund/spann
25-30 km: fler hundar/spann
1 dag

Resultat lista:

Ja

Ja

Priser/utmärkelser

Ja

Rapportering efter
tävling: 5)

Till SDSF

Ja (ej mästerskapstitlar utöver
klubbmästare)
Till SDSF & länsveterinär
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1)
2)
3)
4)
5)

Blankett: Ansökan, Veterinär vid offentlig tävling med djur
Blankett: Dispensansökan, Lokaltävling
Riktlinjer: 1 veterinär/200 hundar, minst en assistent/veterinär
Utbildad & sanktionerad av SDSF
Blankett; Rapport efter genomförd lokal draghundstävling.
Tävlingsdomaren är ansvarig för att blanketten skickas in

Alla dessa blanketter och informationen om Lokal tävling finns på
www.draghundsport.se under Tävlingar/ races och sedan Lokal tävling.

DRAGBLADET
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Utdrag från Jordbruksverkets hemsida:

Mer information om tillståndskrav
Tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen ska sökas hos kommunen. Vid
tillståndsprövningen ska kommunen ta särskild hänsyn till att den sökande kan anses
lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten ska
bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Ett tillstånd kan dessutom lämpligen
tidsbegränsas och även andra villkor, t.ex. omfattningen av verksamheten kan finnas
med.
Hund
Bestämmelserna om tillstånd till viss hundverksamhet har tidigare funnits i 1 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:111) om uppfödning, försäljning och
förvaring av hundar samt om förvaringsutrymmen för och avel med hundar och katter.
Denna paragraf är numera borta och bestämmelserna om vem ska ha tillstånd finns
istället i SJVFS 2003:69.
Från och med den 1 december 2003 kommer de som föder upp hundar att behöva
tillstånd om de tar 3 eller fler kullar per år. Observera att det numera är antalet kullar
som räknas och inte antalet avelstikar. Eftersom tillstånd för uppfödning bestäms av
antalet kullar ingår även kullar som uppfödaren tar på fodertikar. Definition av
fodervärd och fodertikar är när en person (fodervärd) håller en hund (fodertik) som
någon annan äger eller har avelsrätten på.
När det gäller försäljning av hundar från egen uppfödning har verket valt att koppla
detta till gränsen för tillstånd att föda upp. För försäljning av hundar som någon annan
fött upp krävs tillstånd från den tredje hunden, dvs. man får sälja två hundar per år utan
tillstånd. Gränsen för förvaring och utfodring av hundar är densamma som tidigare,
dvs. den som mot ersättning, samtidigt och regelbundet tar emot 4 hundar eller fler ska
ha tillstånd. Verksamheter som ägnar sig åt förvaring och utfodring kan vara t.ex.
hunddagis, hundpensionat och även rastning av hundar.
Upplåtande av hundar yrkesmässigt eller i större omfattning ska alltid kräva tillstånd.
Verksamheter som omfattas är till exempel uthyrning av draghundar till turkörning
eller uthyrning av vakthundar. När ägaren/föraren har kontroll över djuren hela tiden
rör det sig dock inte om upplåtelse av djur utan tillhandahållande av tjänster. När det
gäller draghundar innebär det att så snart det är turister som kör spannet räknas det som
upplåtelse även om föraren/ägaren samtidigt kör ett annat spann, medan turer där bara
hundföraren kör anses vara tillhandahållande av tjänst.
De nya föreskrifterna innebär också nya regler för hållande av hund. Efter den 1 januari
2005 behöver alla som håller 10 eller fler hundar som är äldre än 12 månader tillstånd
från kommunen.
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Rapport från
Kick-Off
Den 11/10 hade klubben Kick Off
i Åkeräng och ett tjugotal
medlemmar dök upp. Vi grillade
och hade det mysigt i brasans
sken.
Vi diskuterade Sverres stuga, och
beslöt att beställa en stomme av
planktimmer på ca 25 m2. Stugan
kommer att sättas upp vid Kölsjön
till våren. Eftersom det är mycket
svårt att få ut virket på sommaren
skall vi försöka köra ut allt
material innan sista snön
försvinner i vår.
Det blir sen ett bra tillfälle att ha
en klubbträff när vi skall montera
upp stugan.
Tack för en trevlig kväll.

Ma råkes i spåren.
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Resultat Vagnsrace
i Mo
2 spann
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Helen Forsblom
Dan Salomomnsson
Henrik Bergren
Sirpa Manninen
Karolina Olsson
Märit Badman
Kristin Aklestad
Helen Forsblom
Fredrik Wikström

4.28
5.00
5.04
5.20
5.26
5.40
5.55
6.25
7.10

4 spann
1
2
3
4
5
6
7

Thomas Karlsson
Helen Johansson
Conny Fankvist
Fredrik Neiman
Jan Hedlund
Petronella Liedholm
Mikaela Karlsson

3.57
4.13
4.22
4.25
4.32
4.53
5.05

SÄLJES
Siberian-Alaska Husky
valpar
Stora välpälsade, snälla,
sociala och dragvilliga
föräldrar.
Bra stamtavla.
2 tikar 1 hane Lev klara
v.50
Lars Karlsson
Tel. 070-360 24 83, 073803 22 569
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Mats-Erik Selander
Åkeräng 120
832 93 Frösön

Aktivitetskalender 2003-2004
13-14 dec

Luciaträff i Lillholmsjö
Anders och Annika 0640-600 00

27 dec

Short Track i Storhögen

SPHK NN

Anne-Marie P 0642-401 03

10-11 jan

Lundsjölöpet
Anders och Annika 0640-600 00

20-22 mars f.d. Ringsta Räjzet

SPHK NN

Jessica o Ola 0642-302 11

1-3 april

Beaver Trail turkörning i fjäll och
skogsmiljö
SPHK NN
Richard 0671-301 28

17-18 april Tjejhelg i Norderåsen
Janne 063-303 32

SPHK NN

