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SM 2011 – Barmark 
Af Ulvedalen, Fotos: Ulvedalen, Granquist og Pålssons 

 

Bo og 6-hundespandet på vej ind i publikumsområdet - halvvejs på ruten 

I det tidlige forår får vi at vide, at SPHK Södra har fået opgaven at arrangere og gennemføre det svenske me-

sterskab på barmark i samarbejde med Svenska Draghundsportförbundet. Datoen er fastsat til slutningen af 

oktober, og det vil derfor betyde, at der i år ikke vil blive afholdt Kosta off Snow, der traditionen tro ligger i 

den første weekend i november. Vi tager derfor hurtigt beslutningen om, at vi selvfølgelig skal deltage – også 

selvom vi på forhånd ved, at hundene ikke vil have mange km i poterne og i træningsdagbogen. 

 

Et klubmesterskab at forsvare 

Susan har de sidste to år vundet klubmesterska-
bet, SPHK Södra, i cani-cross klassen for kvinder, 
og målet er igen i år at forsvare den titel. Med 
udsigt til, at klassen vil blive en del større end 
normalt og konkurrencen dermed også hårdere, 
går Susan i skarp træning, og der er blevet løbet 
mange km igennem de sidste mange måneder.  

 

Træningen er blevet tilrettelagt en smule anderle-
des end normalt, da cani-cross handler om speed 
og høj puls. Normalt løber Susan de lange distan-
cer, hvorfor det var en helt anden måde at træne 
på. Munin, der er en førsteklasses cani-crosshund, 
er selvskrevet, og han er blevet trænet i en kom-
bination med cykeltræning, så han også får speed 
ind i sit løb.  
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6-hundeklassen 

Bo, der nyder at køre med de store spand, bliver 
tilmeldt i 6-hundeklassen. Allerhelst vil Bo køre i 
8-hundeklassen, men vi har de sidste par år erfa-
ret, at den klasse hver gang er blevet ændret til 6-
hunde, da der ofte kun har været én kører, Bo! Vi 
beslutter derfor at tilmelde i 6-hundeklassen og 
forberede os frem mod det.  Og helt som det har 
været tidligere, er der ingen 8-hundekørere og 
næsten ingen 6-hundekørere. Kun to siberian 
husky-spand er tilmeldt i Gruppe C og tre 6-
hundespand i Gruppe A (Jagthunde- samt blan-
dingsracer).  

 
Ulvedalens hunde - seler fra HIKE 

Klasserne med en og to hunde er kæmpestore. 
Det er selvfølgelig positivt, at mange melder til, og 
at man, hvis man har en eller to hunde, også har 
lyst til at deltage i konkurrencerne, men der 
mangler ligesom noget! Klassen med 4 hunde 
Gruppe C er altid repræsenteret med 8-10 spand. 

Velo med een hund 

 
Bo og Hugin fra starten ved 1. heat 

Hugin, der er den fødte velohund, skal også i kon-
kurrence. Bo er tilmeldt i Gruppe C – altså siberian 
husky, og her er der udover Bo kun én mere. Hvor 

søren er I henne alle jer (mænd), der plejer at 
køre velo med jeres husky? Forklaringen skal må-
ske findes i den nye, ret populære klasse ”Kick 
bike”, med henholdsvis en eller to hunde. Der er 
tilmeldt 16 kørere i klassen 2R Gruppe C. Veloklas-
sen for kvinder i Gruppe C er pænt repræsenteret. 

Fredag d. 21. oktober 

Planen er, at vi kører fredag morgen kl. 8.00, og vi 
sidder præcis på klokkeslættet i bilen og kan 
sms’e til Lene og Claus, et filmhold, der skal møde 
os umiddelbart inden, vi kører på Øresundsbroen. 
Udover Lene og Claus, skal Christian, én af vores 
hvalpekøbere, også med, og vi kører i én lang ko-
lonne mod Nybro. 

 
Endelig på vej igennem Sydsverige – vi kører igennem et 
væld af efterårsfarver 

Vi ankommer til Nybro som planlagt omkring kl. 
15, hvor vi i god tid kan komme igennem veteri-
nærtjekket med de hunde, der skal i konkurrence 
lørdag. Herudover træner vi alle hundene på ba-
nen – både de der skal i konkurrence, og dem, der 
ikke skal. Nu er der nok nogen, der vil undre sig – 
træne de hunde, der skal i konkurrence??? Jep, 
den er god nok. Hundene har ligget i boksene i 
mange timer, og det er ganske fornuftigt at få rørt 
musklerne og få gang i kroppen. Når de større løb 
køres, er det ikke usædvanligt, at der køres 3 heat 
– og hundene bør på nuværende tidspunkt kunne 
køre tre dage i træk uden problemer. Distancen 
på 5,6 km er ej heller en rute, der belaster væ-
sentligt! 

Susan løber også ruten igennem i et let og lang-
somt gennemløb med Freja– og igen for at få gang 
i musklerne! 
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Overnatningen foregår i Orrefors Stugby - samme 
sted og samme hytte, som vi plejer  

Lørdag d.22. oktober 

Op kl. 5, i bad for at få kroppen i gang, og så er det 
tid til at lufte og morgenvande alle 18 hunde. Fre-
ja, der har ligget i arm med Susan, kan sagtens 
tage en time eller to mere og virker ikke særlig 
opsat på at skulle ud i kulden  

Bo og Hugin er de første, der skal i konkurrence.  

Banen, der er en langrensbane (ski) med en masse 
dejlige bakker, trækker tænder ud, og Bo, der 
ellers er i fin form, kommer i mål, godt brugt. Ti-
den taler også sit eget sprog. Det er en svær bane, 
hvor der skal knokles og ikke nødvendigvis på 
cyklen, men ved siden af den! Man må simpelthen 
af og løbe ved siden af cyklen op ad de allerstej-
leste stigninger. Dette sammenholdt med, at Bo, 
Hugin og cykel fik viklet sig ind i hinanden på en 
bakke, gjorde at tiden ikke var til at prale af. Alli-
gevel var der efter heatet kun 8 sek. til konkurren-
ten. 

 
Start 1. heat: Susan og Munin 

 
Susan og Munin er næste hold, der skal af sted. 
Gruppen tæller 9 kvinder, hvor de to nærmeste 
konkurrenter, Ylva Malmberg og Lisbeth Brax 
Olofsson, starter på hver sin side af Susan. Ruten 
på 2,6 km er sjov og udfordrende, og lægger ud 
med 3 bakker – der skal knokles!! 
 

 
På vej i mål  efter 1. heat 

 Susan og Munin løber, helt som forventet, et godt 
løb, og tiden taler sit eget sprog – træningen 
igennem de sidste måneder har været helt per-
fekt. Lisbeth, der er tidligere elite-mellemdi-
stanceløber og har den 12. hurtigste tid i Sverige 
på 3.000 meter gennem tiderne, fører konkurren-
cen. Hun er suveræn og løber legende let!! Ylva 
ligger to’er og Susan tre’er. Der er ingen tvivl om, 
at denne placering vil holde til efter 2. heat søn-
dag. 
 

 
6-hundespandet klar til at køre ud til 1. heat 

Bo gør sig klar til dagens sidste konkurrence, hvor 
han skal køre 6-hundespandet. Der er intet me-
sterskab at køre om, da der inden start kun er to 
husky-spand i klassen Gruppe C. Målet er derfor 
at slå Sverker Björk, der er den anden kører. Sver-
ker kører først ud. Bo kører ud over startlinjen et 
minut efter. Halvvejs indhenter Bo Sverker, og de 
kører samlet i mål.  
Umiddelbart inden start, er Sverker imidlertid 
skiftet til Gr. A, der er gruppen af blandracer, og 
Bo er derfor eneste deltager i klassen.  
Bo hygger sig nu meget godt, da målet jo er nået – 
at tage revanche for nederlaget til Sverker fra 
sidste år, og planen er nu at lægge yderligere mi-
nutter på afstanden til Sverker. 
 
Lørdag aften bliver afsluttet med fællesspisning på 
Store Hotellet i Nybro: Pannbiff med kartofler……., 
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tror nu nok, at flere gik sultne i seng. Der var bare 
ikke mad nok i den portion, vi fik. Derudover må vi 
desværre konstatere, at kvaliteten af det besked-
ne måltid lod endog meget tilbage at ønske. Et 
pizzaria havde nok været at foretrække  
 

Søndag d.23. oktober 

Søndag morgen ligner en kopi af lørdag – Freja 
ligger endnu i sengen  
Udover at få ordnet hundene, skal vi også lukke 
hytten ned, og hvor kan vi bare mærke, at vi har 
været her før – rutinerne er der bare, og aftalerne 
om hvem, der gør hvad er de samme som tidligere 
– det kører bare!!! 
 
På aftenmødet lørdag, bliver det meddelt, at der i 
de klasser, hvor der køres med een hund, vil være 
starter med 30 sekunders intervaller. Genialt!!! 
Der kommer fart over feltet, flere overhalinger og 
i det hele taget et langt mere spændende løb – 
det kunne man lære lidt af i Danmark, hvor der 
normalt er hele to minutter imellem hver kører – 
al for lang tid! 
 

 
Bo og Hugin klar til 2. heat 

Bo lægger ud og har lagt en plan. Han indhenter 
da også den forankørende huskykører efter 3 km. 
Desværre vælger Bo at forsøge at overhale op ad 
en af de efterhånden berygtede bakker, hvilket 
atter en gang får cykel, skagle og Hugin til at gå i 
ged!!! Bagud igen – men efter en kraftpræstation 
af Hugin lykkes det alligevel at begrænse tabet til 
nøjagtig de 22 sek., der giver en delt 1. plads og få 
den hurtigste heattid af de to. Bo er alligevel gan-
ske nöjd, da Hugin har leveret en flot præstation! 
Susan løber ud umiddelbart efter, at Bo er kom-
met i mål, og der er fart på. Temperaturen er om-
kring frysepunktet – den rette temperatur, når der 
skal knokles. Halvvejs overhaler Susan og Munin 

to løbere fra Gruppe B, hvilket fungerer som eks-
tra brændstof – Munin flyver!!! 
På opløbsstrækningen bliver der i den grad heppet 
på Susan, der finder endnu et gear og giver sig 110 
% - der, hvor der kommer blodsmag i munden. 
Over mållinjen speakes tiden, og Susan har løbet 
hurtigere end i lørdagens heat og kommer under 
12 minutter. 3. pladsen ligger fast og dermed også 
et forsvar af titlen som klubmester!! 
 

 
På vej ind i ”slingan” 

Bo er ved at gøre klar til at skulle ud med 6-
hundeteamet, og han skal starte med Sverker 
Björk efter sig. Det bliver spændende at se, om 
Sverker tager revanche. Hundene er tændte – de 
er ret glade for at løbe på banen, der byder på 
mange udfordringer, bakker, sving og dermed et 
meget varieret spor. Tir er vild med de udfordrin-
ger og løber altid meget bedre, når der sker noget 
på ruten. 
15 sekunder…, Tir og Galena lægger sig frem i 
selen. Tir ved, hvad det handler om. 5…, hun er 
klar nu, 4…3… 2… 1… go!!!!! 
Hundene suser ud over startlinjen, op ad bakken 
og ligner en stor organisme, flydende og i samme 
bevægelse. De nye orange seler fra HIKE lyser op, 
og det ser bare brandgodt ud! 
Banen er tilrettelagt sådan, at der halvvejs på 
ruten er langt en ”slinga” ind i publikumsområdet. 
Alle trækker derover, da det er de store spand, 
der er publikumsmagneter. Den første kører, der 
kører ind i ”slingan”, er Åsa Fjällström, der kører 
med hounds. Anden kører er Sebastian Dunvret, 
der kører med et spand kombineret af hounds og 
siberian husky. Tredje spand skal være Bo…, og 
ikke længe efter Sebastian kører Bo og de 6 Ulve-
dalens-hunde ind i ”slingan” – det ser godt ud. 
Alle hunde er fokuserede og er fuldstændig lige-
glade med publikum – de løber bare!! Nu er det 
spændende at se, hvornår Sverker kommer – der 
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går et minut, der går 2… Bo øger afstanden til 
Sverker.  
Bo kører over mållinjen næsten et minut hurtigere 
end lørdagens heat og placerer sig som 3. bedste 
6-hundespand, men eneste i Gruppe C. 
 

 
I mål - 2. heat 

En weekend er snart overstået, og mens hundene 
får et velfortjent kødben, er der prisuddeling. Det 
tager sin tid, da der er mange klasser – 178 starter 
i alt. Det er så flot, at så mange har tilmeldt sig til 
et barmarksløb.  

 
Eftertanke 
Det har været en super oplevelse at deltage i det-
te års SM arrangeret af SPHK i samarbejde med 
Svenska Draghundsportförbundet. Men, for der er 
et men; når Draghundsportförbundet er involve-
ret betyder det, at det ikke kun er de 4 polare 
slædehunderacer, der konkurrerer. Det kan være 
helt fint, men det sker, som vi ser det på bekost-
ning af netop de polare slædehunde.  
Der tilmeldes i følgende grupper: 
Grupp A: alle hunde,  
Grupp B: racerene hunde på nær stående fugle-
hunde, dobermann og siberian husky.  
Grupp C: dobermann og siberian husky 
 
 
Tider 

 Heat 1 Heat 2 I alt 

BM C (4,4) 00:13:10 00:12:35 00:25:45 

CW C (2,6) 00:12:01 00:11:56 00:23:57 

6R C (5,6) 00:14:53 00:13:42 00:28:35 

BM: Cykel for mænd, CW: Cani Cross kvinder. 6R: 6-hundeklassen 
 

 

 
Bo Petersen og Robert Persson - delt 1. plads i Gr. C/velo 

I Gruppe B, hvor alaskan malamute konkurrerer, 
var der i veloklassen bl.a. tilmeldt en schnauzer, 
der tempomæssigt er en hel del hurtigere, hvorfor 
konkurrencen bliver ulige, når man på den måde 
blander racerne. De tre polare racer, der er i den-
ne gruppe er præstationsmæssigt på bølgelæng-
de. Herudover så vi løb med gravhund….., vi lader 
lige billedet stå et øjeblik  
Det er selvklart, at det her er sporten, der er i 
højsæde, og enhver hunderace kan løbe – nogen 
bare hurtigere end andre.  
 

 
Cani Cross Women: Susan bliver 3'er, men kan ikke tage 
medalje, da hun ikke er svensk. Bronzen går til nr. 4. 
Susan bliver klubmester SPHK Södra 
 
Ud af 178 tilmeldte kører omkring 85 i Gruppe A.  
I Gruppe B var der udover de polare slædehunde-
racer tilmeldt bl.a. Schnauzere, border collie, og 
gravhund. Der var 47 kørere i Gruppe C, hvor et 
par af spandene var med dobermann. Det vil sige, 
at under halvdelen af de tilmeldte hunde, er hun-
de, der er repræsenteret af de fire polare slæde-
hunderacer. Vi håber ikke, at dette er en udvik-
ling, der fortsætter!! 
Vi må aldrig glemme traditionen og historien på 
bekostning af fart!! Vores hjerte ligger hos sibe-
rian husky, og vi fortsætter i gruppe C og ser frem 
til, at flere C-kørere også deltager i barmarkskon-
kurrencerne. 


