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Jämtlandsfjällens Slädhundklubb

Efter regn kommer solsken.
Som vanligt när jag sätter mig ner vid maskinen för att skriva denna
ledare gör vädret en helomvändning. Vanligtvis brukar jag klaga över
regn och rusk. Men denna gång är faktiskt förhållandet det omvända,
helt plötsligt har allt blivit vitt igen. Jag hoppas att ni alla har fått lite
av det goda. Förhoppningsvis har snötäcket till fjälls byggts på några
decimeter så att det räcker över påsk, för jag hade blivit lite orolig för
den årliga påskturen med pimpelspö.
Tävlingssäsongen börjar även den att lida mot sitt slut, även i år har en
hel del tävlingar ställts in p.g.a. snöbrist. Men det är väl något man
måste börja vänja sig vid. Klubbens medlemmar har i vanlig ordning
visat framfötterna, ett stort Grattis! till alla fina prestationer. Ingen
nämnd och ingen glömd.
En sak som jag personligen känner stor glädje över är att vi nu äntligen har kommit igång med Sverres stuga. Enligt planerna skall vi kunna köra upp den till Kölsjön under april. Jag hoppas att alla vill hjälpa
till att frakta upp och senare bygga upp och inreda stugan på plats. Så
att det blir den där klubbstugan vi alla vill komma till för att träffas
och att den finns där som ett fint minne av Sverre.
Till sist kom ihåg att boka in söndagen den 16 maj, för då är det årsmöte.
Mats-Erik

Omslagsbilden:
Med lugn förare och lugna hundar, kan även starten bli en mysig stund.
Ulla har selat in hundarna hon lånat av Per-Johan och väntar på att få starta under
SM i Gafsele.
Foto: Marie Lindkvist
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ÄNTLIGEN SLÄDFÖRE!
Det var natten mellan den 18 och 19 november 2003 som snön föll, åtminstone hos oss
i Smedsta. Äntligen började vädret samarbeta med oss hundkörarfolk. Sent på onsdag
förmiddag håller vi på att avsluta vår frukost. Telefonen ringer. Det är Maria (Lundin,
vår inofficielle handler). Hon undrar om hon kan hjälpa till med något. Det ska hon få
inom en snar framtid. När Johnny jobbar helg hinner han inte träna hundar då han har
nästa en hel veckas arbetstid inbokad på tre eller fyra dagar. Men satsar man på Finnmarkslöpet gäller att köra de 17 hundarna kontinuerligt. Det är då som Maria blir till
stor hjälp. Hon och jag får se till att 68 tassar får lämna sina avtryck på jämtländsk snö
när husse själv inte kan vara med.
Idag skulle hundarna köras. Skulle det vara fyrhjuling eller skulle vi chansa med var
sitt mindre spann och släde? Vi var snabbt eniga om att slippa vägar och motorer och
valde det efterlängtade alternativet, att glida på snö.
Trots att det inte var så kallt, bara några minusgrader, gällde det nu att klä sig ordentligt. Tjock tröjan åkte på och Sorellskorna plockades fram. Det var en skön känsla!
Från under tak drogs slädarna ut. Som vanligt skulle Johnny köra med sin turistsläde.
Däremot skulle jag premiärköra min ny införskaffad turistsläde. Tidigare år har jag kört
med någon av våra Oinakka tobogganslädar och farit som en vante bakom Johnnys
spann. Men jag tröttnade på det och när Tommy Bernhardsson utannonserade stora
slädar till salu i höstas skramlade jag ihop alla mina små besparingar och slog till. Nu
kom sanningens ögonblick! Skulle jag känna mig säkrare och tryggare på denna släde
under dessa långt ifrån optimala förhållanden? Cirka en decimeter fluffig snö täckte en
stenfrusen mark. Det blir problematiskt att bromsa och ankra…
Nåväl, Johnny selade tio hundar framför sin släde och jag de övriga sju. Så skönt att
inte behöva socka alla dessa 68 tassar! Så roligt att med ett mindre spann kunna testa
nya hundar i led! Idag fick Bella den chansen. Hon och rutinerad Spot skulle vara mina
ledarhundar. Snart bar det av med foten hårt tryckt mot skotermattan. Än stack det upp
stenar och rötter så det gällde att vara med. Den stora ”pråmen” slog mot ojämnheterna
och kändes inte särskilt smidig. Med tom släde verkade lastplanet oändligt långt och
hundarna så himla långt fram men stabilt var det! Med en sådan släde välter man inte i
första taget! Jag kunde glatt konstatera att pengarna hade varit väl investerade (såvida
inte släden skulle falla isär under turen!). Nu skulle det vara ett nöje att hjälpa Johnny
med hans hundträning.
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Himlen var grå, de slitna belagen rasslade över små och stora stenar och jag följde
Johnny. Vi körde på oplogade skogsvägar, över lägdor, in i militärt område, förbi avverkningar. Det var hårt under medarna men härligt ändå. Att få höra hundarnas andetag! Det var länge sedan! De drog i ett jämnt tempo och snappade snö efter behov.
Tänk hur vissa individer kan ändra sitt beteende av att få springa på snö. Vi har haft ett
par tre hundar som vi inte varit riktigt nöjda med under höstträningen som nu går som
klockor. Det är inte bara tålamod som krävs när man ska testa nya hundar i sitt spann,
det gäller också att de får en chans att gå på snö för att se vad de riktigt går för.
Lättare snöflingor har övergått till ymnigare fall ju längre vi kör. Inget att klaga på!
Johnny vänder sitt spann på en myr och sätter fast släden i ett träd. Jag gör likadant.
Han delar ut snacks, jag tar fram Moskosellåda, ved och fika. Vi grillar korv och dricker varmt choklad spetsat med lite punsch. Hundarna förstår att här ska vi vila en stund
och de flesta lägger sig, vissa raklånga, andra ihoprullade. Jag är så glad, så nöjd, nästan lycklig! Det är det som är meningen med draghundar, att vara ute med dem, se dem
arbeta, njuta av vintern och ta det lugnt. Tävling är mer som en bekräftelse på att hundarna inte är helt kassa.
Mörkret har omfamnat oss och pannlampor krävs för hemfärden. Hundarna reser sig
upp , skäller, gapar och för oväsen. De är redo för andra delen av arbetspasset. Så är vi
igång igen.
Det gäller att passa på medan snö finns. När tävlingshundarna är avselade och instoppade i sina hundgårdar, släpper jag ut ”B-spannet”, det vill säga gamlingarna Andy (13)
och Dave (11), mina två mutisar och valparna Saga, Hera och Ansac. De vuxna är så
glada att slippa fyrhjulingen! Dave skriker som han inte gjort på länge. Nog uppskattar
hundar snöföret lika mycket som vi förare.
Det här är första gången som valparna får dra en släde. De drar som vanligt, med
fokus framåt. Vi kör vår runda på åtta kilometer och stannar någon gång för att flåsa ut.
Snön fortsätter att falla när jag har kört klart och går in för att avnjuta en lyxig middag som Johnny lagat. Tunnbröd, gravad lax och sås till förrätt, öring med kokt potatis
och flötgröt som huvudrätt: en perfekt avslutning på en höjdardag, dagen som äntligen
erbjöd slädföre. Det blev nästan fem mil på släden för egen del, lite hårda ibland men
definitivt njutbara. Finns det fler än Johnny och jag som längtat intensivt efter denna
speciella dag?
Nadia CK
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SM I GAFSELE 2004
SM i Gafsele 2004 präglades av (utifrån mina ögon sett) det väder som
jag försöker vänja mig vid: fredagen var den –26 på morgonen med sol
och hårda, snabba spår för att till söndagen ha övergått till plusgrader
och lösare spår. Men trots väderväxlingar går det snabbt, oerhört snabbt
när dessa fantastiska hundar springer i dagarna tre.

Klubben representerades på SM av (från vänster, sittande) Ulla Forsbergh,
Michaela Carlsson, Carola Lordh, (från vänster, stående), Märit Badman
(SPHK), handler Andreas och Kristin och Carolina Olsson. Saknas på
bilden gör Rune Lindgren.
SPHK NN med Jan Nordlöf, Carolina Hoffman, Bo Jönsson, Maja Ramström, Patrik Kuru, Emilie Henriksson och Catarina Södersten var också
där. Härligt att se att vi kan samsas i samma tävlingar tycker jag!
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Att få möjligheten att följa med som handler på en sådan här tävling var
verkligen jättekul. Ett 60-tal ekipage uppfattade jag att arrangörerna
tyckte var ett bra startfält. Som jag förstod förarna vad de också nöjda
med spår och arrangemang och det flöt verkligen fint. Att få vara en
åskådare som får se alla ”utifrån” imponeras jag ständigt över dessa hundar och förare. Så många hundar på en och samma plats, så många timmar jag anar ligger bakom, så många olika lösningar med foder och utrustning, så mycket glädje över att få springa och köra – det är verkligen
överväldigande när jag tänker efter.
Så det var en kanonhelg med fina resultat.
Tack Ulla för att jag fick följa med.
Marie

Våra förare placerade sig såhär:
4-spann 9,5 km
Placering 7: Rune Lindgren
Begränsad medeldistans 40 km
Placering 2: Carolina Olsson
Placering 4: Carola Lordh
Placering 7: Michaela Carlsson
Obegränsad medeldistans 40 km
Placering 5: Ulla Forsbergh (lånat spann från Per-Johan Göransson)
Komplett resultatlista finns på www.draghundsport.se
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På Gästis i Lillholmsjö

Innan jag började intressera mig för draghundar fanns det inget i min värld som
hette Lillholmsjö, Elsa och Nils-Erik på Gästis eller den berömda varma mackan balett……
Tack vare familjen Selander har jag numera fått uppleva den världen och sedan
dess har jag alltid undrat hur det kommer sig att Elsa och Nils-Erik fick för sig
att ordna boende, mat och spår till hundkörare?
Så när klubben ordnade Lucia-träff i Lillholmsjö tog jag tillfället i akt att fråga
värdparet.
Nils-Erik och Elsa startade Gästis tillsammans 1980 men då hade huset redan
varit i Nils-Eriks släkts ägo i tre generationer. Själva huset byggdes mellan
1899-1901 och 1907 köpte Nils-Eriks farmor och farfar det.
När jag frågar hur det hela började får jag intrycket av att hundar och hundintresse har det alltid funnits i Lillholmsjö. 1958 var det första jaktprovet, något
som fortfarande görs varje år. På 1970-talet upptäckte nordiska åkare detta ställe
och lade sina träningsläger där. Något som i sin tur förmodligen ledde till att
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nomekörare hörde talas om spåren. 1985 var den första riktiga tävlingen som
Peter Mårtensson och Kjell Dannevall drog igång och efter det har det snurrat
på.
Men varför just hundar försöker jag ändå enträget fråga. Det bara blev så svarar Nils-Erik. Det är snösäkert här, bra träningsmöjligheter och fina ställen för
jakt. Hundfolk är ofta naturmänniskor och det verkar värdparet uppskatta.
Själv tycker jag att det är lätt att uppskatta maten (och den varma mackan balett) på Gästis och de fina spåren som vi i klubben har möjlighet att utnyttja
obegränsat genom att klubben betalar en klumpsumma varje år. Det som är
nytt i Lillholmsjö för hundförare är att Nils-Erik och Elsa nu får betala företagspris för sophanteringen och därför är det inte längre gratis för dem att ta
hand om skitsäckar. Så antingen tar vi med dem hem eller så kan man betala
15:- per säck om man vill lämna.
En annan sak som är lätt att uppskatta med Lillholmsjö, även om jag behöver
påminnas om det varje år, är att när snön tar slut för oss kring Storsjön finns
det alltid snö kvar i Lillholmsjö! Och då blir det ju anledning till en varm balettmacka till.
Marie

Klubbjacka
Tyvärr blev det inga nya klubbjackor i år. Orsaken var att Taiga inte
fick in några fler beställningar på den modell vi ville ha och vi själva
hade för få beställningar för att det skulle gå att starta tillverkningen.
Men skam den som ger sig. Vi gör ett nytt försök till nästa år och då
ska vi försöka hitta ett billigare alternativ och kanske en helt ny design.
Styrelsen
DRAGBLADET
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SVERRES STUGA
Nu har vi äntligen kommit ur planeringsstadiet när det gäller Sverres stuga. Det har tagit några år, men så småningom har det mognat fram hur vi
vill ha det.
Stomme är under tillverkning och kommer att vara klar vecka 14. Vi ska
sedan transportera upp byggmaterialet med skoter/hundspann innan snön
försvinner i vår. Montering av stuga och inredning skall göras under
sommaren så att stugan är klar för invigning innan snön faller nästa säsong.
Vi har ju inte obegränsat med pengar att röra oss med så vi bestämde oss
för att börja med att beställa en stomme med isolerat tak och golv. Vi
får sedan skaffa fönster, kamin och övrig inredning senare. Så om du har
bra kontakter eller kanske har lite grejer till övers i nån skrubb, så ta
kontakt med undertecknade. Vi behöver fönster, dörrar, kamin, sängar,
bord och stolar m.m.
Vi planerar att köra
upp stugan till Kölsjön någon gång i
april och då behövs
många frivilliga med
skotrar, kälkar,
hundslädar och lite
byggkunnande.
Sunt bondförnuft
kommer också bra
till pass!

Ring för mer information:
Tommy 0647-303 81, Peter 070-697 26 51 , Mats-Erik 070-630 04 58
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Tiderna från träningshelgen i Lillholmsjö 14/12 2003
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Namn Klubb Tid
Karolina Olsson
Tommy Bernhardsson
Johnny Nääs
Per Johan Göransson
Claes Arvidsson
Karsten Grönås
Sirpa Männinen
Eveline Koch
Märit Badman

Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Namn Klubb Tid
Mats-Erik Selander
Kari Mette Sundahl
Helen Johansson
Peter Linde
Jan Hedlund
Nina Plesner
Gunilla Jonsson
Marie Lindqvist
Ninni Schütter

JFSHK
JFSHK
JFSHK
JFSHK
JFSHK
SPHK NN
JFSHK
JFSHK
JFSHK

53:25
54:45
56:02
56:45
56:54
57:20
59:16
1:02:37
1:05:25

Pl
1

Namn Klubb Tid
Moa Linde

JFSHK

12:04

JFSHK
JFSHK
JFSHK
JFSHK
JFSHK
JFSHK
JFSHK

2:12:09
2:13:00
2:14:44
2:19:37
2:22:54
2:23:40
2:37:09
2:43:01
Kört 25 km

SÄLJES
Grönlandshund valpar.
Planeras till sluet i Maj. e. Ntch Malik Kiwaniq Beaver.Flertal trekkcert.EM MD
-04.BIR & BIS. u.S uch Nordisk v-03 Kalallit Cara.godkänt dragprov.EM MD 04.Turistkörd. flertal cert &cacib. Båda är godledarhundar med bra temp.HD ua.

Alaskan huskie valpar
Planeras till juni. e.Välpälsad hane ,bra temp,social.hårtarbetande.
u.Hårt arbetande tik (17 kg)weel & led.genomfört Femunden.uppföd.Bo säll.
medeldistans/långdistanslinjer.(Säljes två valpar)
www.geocities.com/staikadogs/
e-post:skuckudogs@hotmail.com
0643-501 10.Malin. mobil.070-3532901.Tommy.
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Jämtlandsfjällens Slädhundklubb
Mats-Erik Selander
Åkeräng 120
832 93 Frösön

Aktivitetskalender 2003-2004
? april

Sverres stuga skall fraktas till fjälls.
Tommy 0647-303 81, Peter 070-697 26 51

16/5

Årsmöte

ÅRSMÖTE
Söndag 16 maj kl 16.00
Lit hembygdsgård
Efter årsmötet tänder vi grillarna. Ta med något att
grilla, vi bjuder på sallad, bröd och kaffe. Dryck finns
att köpa till självkostnad.

Välkomna!
Styrelsen

