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ENQUÊTE: Hva mener siberian husky kenneler om avl og oppdrett 

Har dere som oppdretter noen ab-
solutte kriterier for hvilke hunder 
dere velger å avle på? Hundene vi 
avler på må ha godt gemytt, bevist på 
lengere løp at de takler det, god mat-
lyst og bra poter. 
 
Har dere noen "valgbare" kriterier? 
Avler ikke på de som ikke dekker 
kriteriene over, men det er ikke alle vi 
avler på som er kommandoledere. 
 
Hva mener dere kjennetegner en 
god avlshund? Den skal ha godt ge-
mytt, løpsiver, godt trekkhode, god 
appetitt og gode poter. Kan gjerne 
være kommandoleder eller en annen 
lederhund. 
 

Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr som gemytt, ap-
petitt, "trekkhode" etc? Dette kom-
mer jo frem når du bruker hunden i 
løp, du bør jo helst ikke avle på en 
uprøvd hund. Da vet du om den spiser 
bra når den har løpt langt, hvordan 
potetene holder mil etter mil med tre-
ning og løp og om hodet er på plass til 
å ville løpe selv om den er sliten og det 
er tunge forhold. Gemyttet på en hund 
kjenner du jo godt i fra daglig omgang 
med den. 
 
Synes dere det bør være krav om 
brukstest av avlshunder? Det hadde 
ikke gjort noe om de måtte ha bevist 
noe i løp, da hadde det jo også vært et 
poeng med meritteringen. 
 
Bør hunden være utstilt? Vi synes 
ikke utstilling skal inn som et krav, da 

det gjentatte ganger har vist seg å være 
stor forskjell på dømmingen av vår 
rase. Dette kan ekskludere svært gode 
løps hunder som da ikke lever opp til 
akkurat den dommerens syn på ra-
sestandaren. Kan også slå negativt ut 
for de hundene som ikke passer helt 
inn i rasestandaren, men som er flotte 
trekkhunder for det. Vi har en hann-
hund som ikke er helt rasetypisk av 
utseende til tross for at begge foreldre-
ne er det, men han er en knall trekk-
hund for det. Han var eneste hann-
hund på kennelen som gikk til mål på 
lange Finmarksløpet i år. 
 
Bør siberian huskyer gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de kan 
brukes i avl? Vi har sjekket noen hun-
der, men ikke alle vi har brukt i avl. 
Usikre på om vi synes det bør bli et 
krav eller ei for desto mere krav og 

I forrige nummer av Huskybladet spurte vi siberian 
husky eiere om utstilling. Denne gangen fokuserer vi 
på oppdrett og avl. Vi forvalter en rase registrert i 
Norsk Kennel Klub. Opprinnelig er det en brukshund-
rase, men mange har den også som familie- og utstil-
lingshund. I klubbens formålsparagraf står det at rasen 
skal fremmes som en brukshund/sledehund. Noen 
oppdrettere har valpekull kun til eget bruk, andre for 

salg, enten av og til - eller ofte. Noen stiller krav til val-
pekjøperne - andre ikke. Felles for alle er at man må 
følge reglene fra Norsk Kennel Klub. Norsk Siberian 
Husky Klubb har ingen andre rasespesifikke krav. I 
den sammenheng har vi spurt forskjellige oppdrettere 
om hva de legger vekt på med sin avl. Mange er spurt 
og en stor andel har svart.  

Bilde av et kull fra 2012. Vi har beholdt 5 av 
disse 8 valpene. Foto: Kennel Gråbeintunet. 
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langt det lar seg gjøre, og mentalitet 
(som for meg innebærer at den også 
har gjennomgått enkelte helsetester). 
Så har jeg ingen absolutte kriterier. 
Men jeg har selvsagt kriterier for alle 
andre egenskaper ved hunden, ekste-
riør, trekkegenskaper, mentalitet, appe-
titt, osv osv 
 
Har du noen "valgbare" kriterier? 
Ingen hund er perfekt. Så de fleste 
kriterier er av en slik karakter at der-
som tispa har litt lite av noe, så skal 
hannen helst være bedre på dette 
punktet. Men gjennomsnittlig må beg-
ge avlsdyr være i den bedre halvdelen 
av populasjonen. Men jeg har ingen 
kriterier som kan velges helt bort. Jeg 
ville aldri brukt en hund som scoret 
svært lavt på noe, da alle detaljer er 
viktige for å få en god helhet. 
 
Hva mener du kjennetegner en god 
avlshund? En god avlshund er en 
hund som kort fortalt gir avkom av 
bedre kvalitet enn seg selv. Det er vel-
dig subjektivt hva den enkelte opp-
dretter vedlegger mest i sin avl. For 
meg personlig må en god avlshund 
jevnt over være rasetypisk i alle aspek-
ter av det det innebærer å være en si-
berian husky. I tillegg må den ikke ha 
selv, eller gi videre, mye uønskede ka-
raktertrekk. 
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr som gemytt, ap-
petitt, "trekkhode" etc? Eneste må-
ten å vite noe om hunden som helhet, 
både målbart og det ikke målbare, er å 
teste hunden. Egenskaper som vanske-
lig lar seg måle kan likevel testes for. 
Noe testes/oppleves i det daglige, 
andre ting må man mer spesifikt teste 
for. Alle hunder bør utsettes for ulike 
situasjoner og miljøer. Både for sosiali-
seringens del (som valper) og miljøtre-
ning, og for å lære mer om egne hunder. 
 
Direkte målbare karakterer kan testes 
for direkte (som f.eks. iridocore-
alvinkelen i øyet som vil avdekkes ved 
gonioskopi og er en absoluttest utført 
en gang i hundens liv). 
 
Synes du det bør være krav om 
brukstest av avlshunder? Ikke et 
krav om en test slik dagens tester er 
utformet. Men jeg ser helst at hundene 
likevel er testet i selen. En oppfordring 
til at alle avlshunder blir brukt er jeg 
derimot positiv til. Jeg synes hva som 
skal være krav og hva som skal være 
en oppfordring fra NSHK sin side er 
to ulike ting. Kravene bør settes til en 
viss grad av den enkelte oppdretter. 

For mange krav og du vil antagelig 
oppnå to ting; 1) NSHK mister med-
lemmer som ikke er enig med kravene 
2) De hundene som blir avlet under 
NSHK regler vil være få og slik sett 
innsnevre avlsbasen. Noe som på 
lengre sikt kan ha uheldige konsekven-
ser for rasen som helhet. 
 
Det sagt så vil jeg personlig helst be-
nytte hunder som har blitt testet i se-
len, enten det er i form av sykkel og 
spark eller vogn og slede. Jeg bruker 
bare mine til fritid så jeg har ingen 
høye krav om fart. Men jeg vil allikevel 
at det skal gå an å bruke hundene. 
 
Bør hunden være utstilt? For eget 
vedkommende, ja. Men den trenger 
ikke ha noen titler. En tittel gjør ikke 
hunden bedre eller mer egnet til avl. 
Men jeg ønsker hunder som er rasety-
piske, godt bygget og som holder seg 
innenfor standard. En hund som har 
blitt stilt ut for dommere jeg personlig 
finner kompetent vil derfor fortelle 
meg om denne hunden har noen grove 
feil. Selv om jeg ser mye selv, så ser jeg 
helst at hunden også er objektivt be-
dømt. 
 
Men om det bør være et krav om ut-
stilling? Jeg synes også her det bør hol-
de med en oppfordring. Utstilling er 
bare et av flere verktøy for å få en mer 
objektiv bedømming av en hund. 
 
Bør siberian huskyer gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de kan 
brukes i avl? Jeg mener alle bør øyen-
lyses og gonioskoperes, da det er en 
del ulike arvelige øyensykdommer på 
rasen, og samlet sett er en del av rasen 
affektert av en eller flere av disse syd-
kommene. Noen av sykdommene er 
progressive, og avlsdyr bør derfor 
jevnlig øyenlyses – ikke kun en gang i 
livet. 

regler vi blir pålagt desto mer tung-
rodd blir det å drive med renrasede 
hunder. 
 
Hvor stor innavls-/linjeavlsprosent 
godtar dere som oppdretter? Har 
ikke tenkt noe spesielt på dette, da det 
ikke har vært noen aktuell problemstil-
ling. Har linjeavlet på noen linjer, men 
uten for høy innavlsgrad. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Synes det er nok 
pålagte regler som det er med byråkra-
tiet fra kennelklubben. 
 
Hvor mange kull mener du en en-
kelt hanhund kan være opphav til? 
Bør dette begrenses? Det bør være 
en viss fornuft i det, så ikke en hund 
har alt for mange kull etter seg. Det vil 
jo gjøre at linjene i Norge blir veldig 
begrenset etter hvert. Vi er avhengige 
av en viss variasjon for å kunne avle 
videre. 
 
Hvordan markedsføres/selges val-
pene? De siste årene har vi kun brukt 
klubbens sider hvis vi har lagt ut kull. 
Vi har vært heldige og blitt kontaktet 
av seriøse kjøpere eller de har kommet 
i kontakt med oss gjennom andre i 
klubben. Vi selger få valper, så dette 
synes vi er en ok måte å komme i kon-
takt med bra fremtidige eiere på. 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Hadde man bare hatt 
en fasit på det, men noe av problemet 
er kanskje at noen som kjøper ikke blir 
helt gjort klar over hva slags ansvar 
denne rasen kan innebære. Selgerne 
må stille krav til de som kjøper. Tar 
noen kontakt via klubbens sider eller 
noen i klubben, så har de nok satt seg 
mer inn i rasen. Faller de bare for et 
søtt bilde på finn, så er det kanskje 
ikke alltid like gjennomtenkt. ■ 

Foto: Anita H. Engebakken 

Har du som oppdretter noen abso-
lutte kriterier for hvilke hunder du 
velger å avle på? Hundene må være 
friske. Er ikke hunden frisk, både fy-
sisk og mentalt, så spiller det ingen 
rolle hva slags kvaliteter den ellers har. 
Med frisk så tenker jeg da på arvelige 
og medfødte sykdommer/feil, ikke på 
skader. Mye av dette kan ikke avdek-
kes ved noen enkle tester. 
 
Etter at hunden er erklært frisk så 
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HD anser jeg ikke som like viktig. Men 
allikevel ser jeg det som en utelukken-
de positiv ting at flere hunder blir HD 
røntget. På denne måten vil man vite 
litt om hvordan tilstanden i rasen fak-
tisk, og kanskje med ennå større sann-
synlighet unngå at det blir noe pro-
blem i fremtiden.  
 
Hvor stor innavls/linjeavls prosent 
godtar du som oppdretter? Dette er 
et spørsmål som er vanskelig å svare 
på. Hva jeg synes er OK kommer an 
på så mye mer enn et tall for statistisk 
tap av heterozygositet (som innavlsko-
effisienten representerer). Er en hund 
avlet mot en eller flere hunder som har 
vist seg å være særdeles gode hunder, 
og gode avlshunder (gitt avkom med 
de samme gode karaktertrekkene) med 
minimalt av negativt, så vil jeg godta 
en tettere avl enn dersom hunden(e) 
det avles mot bare er normalt gode for 
en avlshund. Men som en generell re-
gel vil jeg ikke over 10 % på 8 genera-
sjoner. Men ingen regel uten unntak. 
For den rette hunden og den rette 
stamtavla kan jeg godta rund 15 % 
uten problem (12,5 % tilsvarer en 
halvsøskenparing, eller besteforelder x 
barnebarn) 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Jeg synes klub-
ben bør ha noen retningslinjer for øns-
ker rundt avl. Men siden klubben tra-
disjonelt ikke har hatt noen krav, me-
ner jeg ikke at noe skal innføres som 
krav i første omgang. Kun anbefa-
linger og oppmuntringer. Men at disse 
skal være tydelige og synlige både for 
oppdrettere/medlemmer av klubben 
og for folk som vurderer å kjøpe en 
valp. Jeg mener enhver raseklubb med 
respekt for seg selv bør ha noen ret-
ningslinjer angående avl. Disse ret-
ningslinjene bør inneholde både helse, 
mentalitet, bruk og eksteriør.  
 
Hvor mange kull mener du en en-
kelt hanhund kan være opphav til? 
Bør dette begrenses? Fra et popula-
sjonsgenetisk standpunkt bør det ab-
solutt maksimale antallet valper en 
hannhund har ikke overstige 5 % av 
totalantallet av valper produsert over 5 
år. Pr i dag vil det si 71 valper (jeg har 
da trukket fra de nyregistreringene 
som skyldes importer). 
 
I snitt bør ikke en hannhund ha mer 
enn dobbelt så mange kull som en 
tispe hevder enkelte andre kilder. Det 
vil da si et maksimalt antall på 10 kull. 
 
Jeg forholder meg til dette, og ser hel-
ler at det blir brukt noen flere hanner, 

enn at noen få hanner blir brukt opp 
mot det maksimale. 
 
Hvordan markedsføres/selges val-
pene? Gjennom min personlige hjem-
meside, kontakter i miljøet, annonser 
på internett i noen tilfeller. 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Jeg går her ut ifra at 
det med ung alder refereres til hunder 
som ikke lenger er små valper som skal 
flytte fra oppdretter for første gang, 
men hunder som er solgt til et hjem 
hvor de ikke lenger er ønsket av ulike 
årsaker. 
 
Det viktigste for å redusere denne 
problematikken tror jeg er å informere 
både det generelle publikum og opp-
drettere om viktigheten av å finne den 
rette valpen for det rette hjemmet. Og 
mange ganger er kanskje en siberian 
husky slettes ikke hva person X bør 
ha. Mange tiltrekkes nok av rasens 
vakre utseende, men selv de roligste 
individene er jo slettes ingen sofapute. 
Rasen krever en del mosjon for å være 
fornøyd, og det er ikke hunder som 
vanligvis blir dønn lydige. Slike hunder 
passer ikke for alle. Og den informa-
sjonen skulle nok vært ennå mer til-
gjengelig. Kanskje også på Finn? En-
ten man liker det eller ikke så vil nok 
mange finne en valp via Finn uten å ha 
gjort så mye undersøkelser rundt rasen 
på forhånd. ■ 

gemytt, polare egenskaper, trekkvilje. 
 
Har dere noen valgbare kriterier? 
Ulike eksteriører krav. Ev. tillates noen 
grader av skyhet, om individets positi-
ve egenskaper ellers er avgjørende og 
god. Ingen toleranse for skarphet 
(aggressivitet) 
 
Hva mener dere kjennetegner en 
god avlshund? Helhetlig rasetypisk 
eksteriør og bruksmessig en frisk sunn 
hund uten problemer av noe slag, og 
med evnene til å produsere avkom på 
høyde med seg selv eller bedre. 
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr som gemytt, ap-
petitt, "trekkhode" etc? Nye opp-
drettere bør skaffe seg en mentor for å 
lære dette. Samt ALDRI å avle på dyr 
med sykdom eller synlige problemer av 
noe slag til tross for at de målbare re-
sultater innen helse, eksteriør og 
bruksegenskaper skårer høyt. Husk at 
individet ofte er ett speil på hva det gir 
til sitt avkom. Det meste er arvelig i 
mer eller mindre grad. Gemytt har høy 
arvbarhet. 
 
Synes dere det bør være krav om 
brukstest av avlshunder? Nei. Det 
blir umulig å sammenligne hunders 
ulike resultater rettferdig nok da miljø/
førerfaktoren har så mye å si. 
 
Bør hunden være utstilt? Nei. Utstil-
ling bør være en hobby for dem som 
har denne interessen. Klubben bør 
oppfordre medlemmer til å få sine 
hunder bedømt. Bidra til å skape lyst. 
Men ikke å kreve noe. 
 
Bør siberian huskyer gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de kan 

Har dere som oppdretter noen ab-
solutte kriterier for hvilke hunder 
dere velger å avle på? God helse og 

Foto: Kennel Carillo 
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brukes i avl? Det er relevant å for-
lange øyenlysning etter gjeldene anbe-
falinger da arvelige øyelidelser på rasen 
og på linjer i Norge faktisk forekom-
mer. AD/HD derimot forekommer 
knapt, eller i så liten grad at det ikke er 
grunnlag for å komme med avls anbe-
falinger. Spesielt ikke for hunder som 
kommer fra aktive brukslinjer. 
 
Hvor stor innavls-/linjeavls prosent 
godtar dere som oppdretter? Dette 
kan man ikke svare generelt på. Vi 
avler på individer. Enkelte individer 
kan dobles mye på, andre ikke i det 
hele tatt. Oppdrettere må lære seg å 
lese stamtavler, ikke innavlsgrader. 
Skal man doble på individer fordres 
det stort kjennskap til de aktuelle indi-
videne. Blir ganske sjokkert over å 
erfare at folk dobler på hunder de ikke 
har noen kjennskap til, og uten å spør-
re eiere/oppdrettere til individene om 
egenskapene til hunden. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Klubbens føring-
er bør gå på positive anbefalinger. 
Gjerne utarbeide retningslinjer for 
oppdrettere. Man må oppfordre folk 
til seriøsitet. Det må bli en selvklarhet 
at man avler på klinisk friske sunne 
individer uten problemer av noe slag. 
Det hjelper lite at avlstispa di er fri for 
HD (som ikke er noe problem hos 
rasen). Mens den samtidig har kronisk 
våteksem, noe som bør diskvalifisere 
ethvert individ fra avl. 
 
Dyr med kliniske plager eller gemytt 
som utfordret livskvaliteten for hund 
eller eier bør selvsagt utelukkes fra avl. 
Likeledes må klubben gjerne verne om 
formålsparagrafen den alt har. Bruke 
den på en positiv og konstruktiv måte. 
Og slik ordlyden faktisk er. Men ikke å 
bagatellisere gemytt, eksteriør, og helse 
til fordel for trekkegenskaper. Bidra 
positivt til «hele pakken». Tendenser til 
å «rakke ned» og «svartmale» miljø 
man ikke kjennere eller har egen inter-
esse for har skjøvet mange medlem-
mer bort fra klubben, og gitt klubben 
mindre innflytelse generelt. Holdnings-
endring må til om klubben ønsker re-
spekt utad, og vil ha påvirkningskraft 
på alle rasens oppdrettere. Dvs få en 
større innflytelse i rasens utvikling! 
 
Husk det er spesialklubben som har 
det kynologiske ansvaret for en rases 
utvikling og ikke NKK! NKK har de-
legert dette ansvaret til spesialklubbe-
ne, da den største kompetansen i de 
ulike rasene normalt sitter der. Der-
med er ansvaret for å påvirke oppdret-
tere stort. Dette mister man når opp-

dretterne tar avstand fra klubben. Det-
te ansvaret bør tas seriøst, og være 
hovedmålsettingen. En rase-
spesialklubb skal være noe helt annet 
en enn bare en bruks-/trekk- og utstil-
lingsklubb. Ulike aktiviteter er ett mid-
del, ikke ett mål. Den må først og 
fremst nå rasens oppdrettere om den 
ønsker å påvirke rasen. Til dette trengs 
gjensidig tillit og respekt. Man må 
samle de ulike interessene, ikke skyve 
fra seg de man ikke liker. 
 
Hvor mange kull mener du en en-
kelt hanhund kan være opphav til? 
Bør dette begrenses? Dette avhenger 
av hvor mange nære slektninger til 
denne hunden som også er i avl, og 
selvsagt også det viktigste: hva indivi-
det selv gir av kvalitet (ønskede egen-
skaper) til sitt avkom. 
 
Hvordan markedsføres/selges val-
pene? For vårt vedkommende, selger 
vi oftest via tidligere valpekjøpere. 
Eller kjøpere som finner oss via inter-
nett. Det er mange år siden sist vi be-
nyttet klubbens valpeformidling, grun-
net ett tungrodd system. Da annonse-
rer vi heller på fin.no, som er et lav-
terskeltilbud å benytte. Men som regel 
annonseres ikke våre valper, men sel-
ges som nevnt over. «Papirmølle» blir 
overflødig i en digitalisert verden. Bå-
de seriøse og useriøse aktører annon-
serer i dag på Finn.no… 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Finn.no har kommet 
for å bli. Problemet er kanskje heller at 
oppdrettere ikke er seg sitt ansvar be-
visst i tilstrekkelig grad. Med å infor-
mere, samt selektere valpekjøpere, slik 
at hundene selges til folk som vet hva 
de får og faktisk vil ha hund. Likeledes 
må man som hundeeier i større grad ta 
ansvar for sine valg. En hund er «for 
livet». Skiftende interesser hos eiere 
fører til mange «lettvinte» omplasse-
ringer, dessverre. Noe omplassering 
må det alltid bli da livssituasjon kan 
endres for folk flest. 
 
Kanskje er det også for lav terskel til å 
få valpekull, slik at det produseres flere 
valper enn det er behov for? 
 
Klubbens valpeformidling må også bli 
smidigere, om man ønsker å knytte 
flere til seg. Den kan bli en praktisk 
internett tjeneste slik som f.eks, spaniel 
klubben eller retriever klubben med 
flere alt har gjort. Da melder man inn 
valpekull på nett, og annonsen er syn-
bar umiddelbart. Foreldres registre-
ringsnummer kobles opp mot dog-

Har du som oppdretter noen abso-
lutte kriterier for hvilke hunder du 
velger å avle på? Det er klart at man 
har noen absolutte krav når man avler 
"rasehunder", polarhunder som sibe-
rian husky er. Polar pels av sibirsk 
kvalitet, høye tredepoter, (ikke flate 
fuglehundpoter), et godt lynne og et 
eksteriør som følger rasestandarden. 
Dvs. at hunden ser ut som en siberian 
husky og er rasetypisk. Lynne og at 
hundene er testet i løp og trening er et 
absolutt must for at hundene brukes i 
avl. 
 
Har du noen valgbare kriterier? 
Det er klart. Ingen hund er perfekt i 
kroppsbygning, og ingen har et perfekt 
løpshode. Derfor må man ta det beste 
av begge deler. Mangler man noe hos 
tispen, får man søke det hos hannhun-
den. Det er hele tiden en avveining. 
Har man en tispe som måtte ha et 
svakt kryss, må man så absolutt passe 
på at hannhunden har et bra kryss. 
 
Hva mener du kjennetegner en god 
avlshund? Den skal jo ha alt, eller 
mest mulig av de egenskapene som 
rasestandarden beskriver, samt et mak-
simalt løpshode.  Som det blir sagt 
"Over There": "Breed the best, leave 
the rest". Jeg vil si det litt annerledes. 
Man kan ikke være en oppdretter om 
man ikke innehar visse kunnskaper om 
avl, innavl, linjeavl og ikke minst om 
den rasen man vil være oppdretter av. 
Ikke minst må man sette seg inn i ra-
sens historie og lære av andre som har 
brukt et helt liv på rasen. 
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr som gemytt, ap-
petitt, "trekkhode" etc? Skal man 
sette seg inn i målbare krav må man se 
på resultatene som er oppnådd de siste 
hundre år. Det er kun nr. 1 hunder 
som har eksteriør, løpshode appetitt 
og alle de egenskapene som må til 
samtidig, for å være en topp atlet. Fø-
ler man at man innehar gode nok 
kunnskaper, må det være opp til den 
enkelte å vurdere om det er godt nok 
for å drive oppdrett. Før det bør man 
kjøpe hunder hos oppdrettere som har 
vist sin kunnskap om emnet. 
 
Synes du det bør være krav om 
brukstest av avlshunder? Er helt 

ISSLOTTET´S KENNEL 
TERJE FRODE BAKKE 

web, og potensiell kjøpere får også 
registrerte opplysninger om valpens 
foreldre. Inkl. innavlsgraden. ■ 
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enig om at det skal være en brukstest 
på hundene, men det er etter mitt 
skjønn alt for stor variasjon på god-
kjente og ikke godkjente avlshunder i 
forhold til de forskjellige krav som er 
forlangt. At man skal ha en viss gjen-
nomsnittstid på Femundsløpet eller 
Finnmarksløpet med 100 til 150 delta-
gere, står ikke i forhold til å få god-
kjent hund på vintersamlingen med 4 
spann og tre deltagere. Til det er kra-
vene altfor vidløftige. Man skal være 
klar over at den som kjører på toppni-
vå i langdistanse pr. i dag har helt an-
nen forutsetning for å være med, det 
være seg trening, hundemateriale og 
ikke minst økonomi. Uten forkleinelse 
for de som kanskje driver et mere for-
nuftig nivå med sprint etc. så er lang-
distanse i dag en helt annen verden. 
Kravene til brukstest bør derfor være 
av en annen karakter. Men jeg skal være 
ærlig å si at jeg ikke vet helt hvordan. 
 
Bør hunden være utstilt? Jeg mener 
at hundene ikke bør utstilles for en-
hver pris. Det kommer helt og holdent 
av kvaliteten på dommeren. Skal en 
utstilling ha noen berettigelse må dom-
meren håndplukkes slik at man er sik-
ker på at han/hun kan dømme sibe-
rian husky. Dette gjelder jo kun ekste-
riør og er naturligvis ingen garanti for 
et godt løpshode. Her bør NSHK sna-
rest mulig innkalle til dommerkonfe-
ranse i NKKs lokaler på Bryn i Oslo. 
Kompendium for Dommerkonferanse 
skal foreligge i klubbens eie. 
 
Bør siberian huskyer gjennomgå 

helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de kan 
brukes i avl? Det har aldri vært nød-
vendig før i tiden, og jeg har ikke hatt 
AD, HD eller catarakt på hunder i min 
avl, og jeg opplever rasen som den 
sunneste i NKK. Har hatt øyenlinsen-
skade på to hunder, hvor av den ene 
ble operert og fikk synet tilbake. Har 
hatt øyeødem på to hunder som opp-
trådde ganske umiddelbart etter den 
nye levende vaksinen, noe det står ad-
varsel om på vaksinen som veterinæ-
ren i begynnelsen tydeligvis ikke var 
klar over. Har liten tru på helsetester 
da det kun er et pengesluk til tidvis 
grådige veterinærer. Vet man hva man 
driver med på kennelen vil man som 
regel alltid oppdage bedre enn noen 
veterinær at det er noe galt med hun-
dene. Da kan det være på tide med et 
veterinærbesøk om så skulle være. 
Men det er klart. Kommer det inn evt. 
nye sykdommer må man naturligvis 
fange opp disse og gjøre noe. Hele 
konseptet med hund og avl er jo også 
en stor grad en tillitssak. 
 
Hvor stor innavls-/linjeavlsprosent 
godtar du som oppdretter? Har hatt 
to meget sterke forskjellige linjer på 
kennelen som ved hver sin anledning 
har vært linjeavlet spesifikt på hver sin 
stamfar med 25 %. Disse linjene har 
aldri, og i alle fall ikke på over hundre 
år, hvert i nærheten av hverandre da 
den ene er norsk-amerikansk og den 
andre norsk-russisk avl. Dette kan man 
si er et eksperiment og en engangsfor-
seelse som jeg fortrinnsvis har kontroll 
på her på kennelen, og som har falt 
meget heldig ut. Ellers har jeg tillatt 
12,5 % linjeavl eller mindre. Da det 
bakenforliggende avlsmateriale i Nor-
den i dag kan være rimelig tett langt 
bak i tid på enkelte linjer, bør man 
etter min mening ha enda lavere inn-
avlsgrad-/prosent. Men jeg opplever 
de fleste i siberian huskymiljøet i dag 
som etterrettelige oppdrettere. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Idealistisk er det 
en bra tanke, som har hvert prøvd før, 
i 1970-årene. Denne trenden forsvant 
av seg selv da enkelte aktører som ikke 
er med i dag brukte denne makten og 
styringen av avl i egeninteresse. Så 
egentlig nei. Men NSHK som forslags-
stillende aktør for å samarbeide om 
avlen av siberian husky kan det ha noe 
for seg. 
 
Hvor mange kull mener du en en-
kelt hanhund kan være opphav til? 
Bør dette begrenses? Vanskelig å 

svare på. Men er det en ekstremt bra 
hannhund, med uvurderlige gode ge-
ner, bør man jo sikre seg disse i stor 
grad. Det er umulig å tallfeste hvor 
mange kull, men det må stå i forhold 
til populasjonen forøvrig. Men der-
imot maratonavl på hannhunder som 
aldri har oppnådd noe i henhold til 
rasestandarden og ikke vært testet i 
trening og løp, lager jo bare problemer 
for oss selv som oppdrettere av rasen. 
Her bør det kanskje innføres en viss 
restriksjon. Ikke vet jeg, men selv har 
jeg alltid trent hundene og kjørt løp 
for å teste. 
 
Hvordan markedsføres/selges val-
pene? Valper og hunder forøvrig har 
markedsført seg selv og gjennom ven-
ner. 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Ja, kan man gjøre noe? 
Og eller bør man gjøre noe? Å averte-
re hund på finn.no kan ha noe for seg 
om en har en hund som mot formod-
ning ikke egner seg som trekkhund 
men fint passer som familiehund. Men 
man MÅ ikke selge hund for enhver 
pris og til Hvermansen. Og som jeg 
selv har erfart, er det ikke alltid det 
dukker opp kjøpere man vil selge til. 
For å si det slik. Jeg har store aversjo-
ner mot å selge hunder til folk som 
"skal ha blå øyne”, en spesiell ansikts-
maske, eller annet skjønnhetsmessig 
utseende selv om det inngår i rasestan-
darden. De bryr seg mer om utseendet 
enn hunden som individ. Da har det 
hvert enkelt å si at jeg ikke har noen 
hund til salgs.......!! ■ 

Terje Frode Bakke, Isslottets KennelTerje Frode Bakke, Isslottets Kennel  

Har dere som oppdretter noen ab-
solutte kriterier for hvilke hunder 
dere velger å avle på? I størst mulig 
grad avler vi på lederhunder. Vi under-
søker så klart også på dyrene rundt de 
vi parrer med tanke på arvbare syk-
dommer, temperament og trekkegens-
kaper. 
 
Har dere noen valgbare kriterier? 
Litt usikker på hva som skiller dette 
spørsmålet fra det over, men ved siden 
av det som allerede er nevnt, så vil ting 
som omgjengelighet, god appetitt og 
poter være viktige kriterier. Det hand-
ler jo også i stor grad om å parre hun-
der som man tror passer sammen. Ser 
vi visse svake sider ved en hund, vil vi 
velge en som forhåpentligvis kompen-
serer for disse. Med svake sider, vil 

KENNEL SNØROKK 
KARI OG ULF HOPE 
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Hvor mange kull mener du en en-
kelt hanhund kan være opphav til? 
Bør dette begrenses? Vi tok inn en 
hannhund fra USA for noen år siden, 
og mange var interessert i å bruke han 
i avl. Da ringte jeg til Astrid Indrebø, 
forfatter av boken "Genetikk, avl og 
oppdrett" som ga gode råd med tanke 
på hvor mye han burde/kunne brukes. 
Jeg husker ikke lengre hva hun anga i 
prosent, men vet at vi holdt oss godt 
innenfor hva hun ga som råd. Hun er 
forresten en jeg gjerne kunne tenke 
meg at vi som klubb kunne invitert til 
å holde foredrag om avl for oss. 
 
Hvordan markedsføres/selges val-
pene? Vi bruker egen hjemmeside, vår 
Facebook-side, NSHKs side og noen 
ganger Finn. Jeg ser ikke noe proble-
mer med å bruke Finn, så lenge man 
ikke skal selge for enhver pris! Vi er 
veldig klare på hva slags hjem vi øns-
ker for våre valper og har avvist flere 
enn vi har solgt til. At man synes sibe-
rians er "fasinerende skapninger" hol-
der ikke som argument for å kjøpe fra 
oss. Winther, vår svart/hvite "tenåring", 
ble igjen hos oss, da de som viste in-
teresse for ham rett og slett ikke hadde 
riktig holdning til hva som krevdes for 
å ha en siberian husky. 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Som nevnt over, ser 
jeg ikke noe galt i å bruke Finn som 
annonseplass for valper. Det som er 
feil er at mange selger uten å sjekke 
kjøpere nøye nok, eller ikke bryr seg. 
Vi har tatt igjen tre unghunder som vi 

aldri ting som trekkegenskaper være en 
av disse. Der må begge foreldredyrene 
vise gode egenskaper. Og som sagt vil 
vi også der sjekke søsken, foreldre og 
eventuelt tidligere avkom før vi parrer. 
 
Hva mener dere kjennetegner en 
god avlshund? Godt trekkhode for å 
forbedre stammen av gode brukshun-
der, men man skal også finne "en 
match" til disse avlsdyrene. Vi har hatt 
hunder i kennelen som vi har ønsket å 
bruke i avl, men som det har tatt tid å 
finne en som passer til. Vi går gjerne 
utenfor egen kennel for å finne gode 
kombinasjoner. 
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr som gemytt, ap-
petitt, "trekkhode" etc? 
Gjennom bruk og hvordan de funge-
rer som flokk og i sosial omgang med 
mennesker. Vi er opptatt av å ha en 
harmonisk gruppe hunder. Det gjør 
både hundehold og kjøring lettere. For 
tiden har vi et par tisper som ikke går 
særlig godt i lag. Det er ikke ønskelig, 
men vi oppfatter det ikke som et pro-
blem når vi kjører. Å kjøre løp med 
hunder som ikke vil ta snack eller drik-
ke kan bli et problem på lengre løp. 
Likeså hva slags føre, vær etc. de for-
skjellige hundene fungerer på/i. Vi er 
veldig glade for at de tre yngste som 
kom på spannet i år virker som de tak-
ler både å gå i led og jobber ærlig, 
moro å se! 
 
Synes du det bør være krav om 
brukstest av avlshunder? Det er øns-
kelig, samtidig som genpoolen ikke er 
alt for stor. Med det så mener vi ikke å 
åpne opp for avl på dyr som ikke har 
vist noe som trekkhund. For oss er 
siberian husky en brukshund. 
 
Bør hunden være utstilt? Det vil ikke 
være et krav vi stiller for å bruke en 
hund i avl. Når vi ser etter nytt avlsma-
teriale, kommer premiering på utstil-
ling et stykke nede på listen over krite-
rier vi ser etter. Vår erfaring er at godt 
bygde hunder har mindre skader enn 
anatomisk ukorrekte, så ved å finne 
hunder som presterer godt i selen, vil 
de som regel være gode representanter 
for rasen. Vi stiller selv hovedsakelig 
på spesialutstillinger eller på utstillinger 
hvor vi vet at dommeren har kjenn-
skap til siberian husky som brukshund. 
Litt sleivete sagt vil en hund som har 
oppnådd tre Cert på en NKK utstilling 
med f.eks. øst-europeiske dommere 
ikke gi oss et klart bilde av hvor godt 
bygd denne hunden er for bruk som 
trekkhund. 

Bør siberian huskyer gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de kan 
brukes i avl? Øyelysning har vi etter-
strebet å gjøre med våre egne avlsdyr, 
selv om vi ikke har gjort det 100 %. 
Når det gjelder HD/AD, så mener vi 
at slikt i stor grad blir avdekket under 
bruk. Vi har røntget hunder som har 
vist tegn til problemer, men har enda 
ikke avdekket HD/AD på egne hun-
der. Vi har derimot avdekket øyesyk-
dommer som har gjort at vi har utelatt 
gode hunder fra avl. 
 
Hvor stor innavls-/linjeavls prosent 
godtar du som oppdretter? Vi føler 
oss fortsatt såpass ferske som oppdret-
tere at ved eks. på innavl, har vi alltid 
spurt andre til råds, som kjenner linje-
ne og kan gi oss informasjon som gjør 
at vi enten kjører kombinasjonen eller 
ikke. Vi har foreløpig ikke gjort kom-
binasjoner med stor innavlsprosent. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Hadde alle avlet 
ut ifra ønske om å beholde en frisk og 
funksjonell brukshund så ville vi gjerne 
hatt så få regler som mulig. 
"Dessverre" er siberian husky en rase 
som har økt i antall de seinere år, og 
mange av de parringene er ikke gjort 
med det beste for rasen i tankene. 
Ønske om at ens egen søte tispe bør få 
ha et kull, eller salg av valper av øko-
nomisk interesse bør klubben prøve å 
jobbe i mot. Hvordan man skal gripe 
an dette er vanskelig, men at klubben 
jobber med å synliggjøre kull som fyl-
ler krav for god avl. Her kan vi sikkert 
gjøre mer. 

Keijo Korpela beundrer hundene 
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de kvalitetene man tror om sine hun-
der kan først bekreftes om man sam-
menligner med andre under like for-
hold. 
 
Synes du det bør vært krav om 
brukstest av avlshunder? Nei. Ser 
forsåvidt fordelen med det i forhold til 
å bevare rasen som en brukshund. 
Imidlertid rammer nok dette uforhold-
messig hardt i forhold til de muligheter 
mange har til å få brukstesta hundene 
sine - antall løp/avstand til der løp/
brukstest arrangeres varierer sterkt. 
Sikkert bra for genpoolen å spre avlen 
utover noe, ikke bare på de mest akti-
ve kjørerne. 
 
Bør hunden være utstilt? Ja, for å 
sikre at den er innenfor rasestandar-
den. Burde kanskje være flere bruks-
hundutstillinger, for å sikre brukshun-
der flere muligheter for en "fair" be-
dømming, evt en brukshundklasse 
som jeg hører det jobbes aktivt med. 
 
Bør siberian huskyes gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de evt 
kan brukes i avl? Usikker på om det 
er nødvendig med absolutte krav før 
det avles på hunden. Fordel at hunden 
sjekkes da, dersom det kommer abso-
lutte krav bør vel dette være avgrensa 
på de sykdommer som er mest frem-
tredende i rasen - eks øyenlysing. En 
del avklares gjennom aktiv bruk - er 
nok ikke mange langdistanse hunder 
som klarer mye trening med sterk 
HD... 
 
Hvor stor innavls-/linjeavlsprosent 
godtar du som oppdretter? Ideelt 
sett under 5-6 %, men godtar selv opp 
til 10 % i visse tilfeller. Da bør det 
være særskilte gode hunder, og en må 
velge de rette individ til en slik parring. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? I utgangspunktet 
bør dette være opp til den enkelte, da 
dette går på tillit. Imidlertid ser en at 
dette slår uheldig ut for rasen med 
masseavl på sort/hvit med blå øyne 
som synes å være viktigste egenskap 
for avl. Tror at det fortsatt bør være 
fritt for den enkelte å avle, men ser 
absolutt en fordel i føringer på antall 
ganger en hannhund kan brukes - jfr 
spørsmålet om antall kull for en hann-
hund. 
 
Når det gjelder premiering - som også 
spiller en stor rolle i oppdrett, bør det 
være mer samsvar mellom brukshund-
test/utstilling enn det er pr i dag hvor 
dette er to adskilte grener. Et cham-

linger hadde vært fint. 
 
Hvor mange kull mener du en en-
kelt hanhund kan være opphav til? 
Bør dette begrenses? Ja, tror ikke det 
er bra i lengden at samme hund har 
mange etterkommere. Fem kull burde 
være nok. 
 
Hvordan markedsføres/selges val-
pene? Gjennom klubbens nettside, 
gjennom venner og finn.no 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Jeg har ingen god løs-
ning til den problem bortsett fra at vi 
må være enda nøyere med hvem man 
selger hunder til. ■ 

Har du som oppdretter noen abso-
lutte kriterier for hvilke hunder du 
velger å avle på? Ha godt gemytt og 
må fungere som en trekkhund. 
 
Har du noen "valgbare" kriterier? 
Apetitt er noe som vektlegges. Samme 
er intensitet/anatomi til å kunne klare 
å kjøre lange distanser, men det mot-
satte - altså intensitet i hundegården 
der hunden f.eks bråker mye/ikke kla-
rer å roe seg vil kunne gjøre at hunden 
ikke avles på. 
 
Hva mener du kjennetegner en god 
avlshund? Rasetypisk med funksjonell 
anatomi, godt gemytt. For oss som 
kjører langdistanse er det i tillegg viktig 
at hunden tåler treningsmengde uten 
skader - dvs "vedlikeholdsfrie" hunder, 
samt at hunden egner seg godt til aktiv 
bruk - enten løp i forskjellig distanse 
eller som turhund. 
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr? Som gemytt, 
apetitt, "trekkhode" etc. Mange 
målbare kriterier kan man teste ut på 
en utstilling, men da burde kanskje 
utstillingssystemet korrigeres mer mot 
funksjonell anatomi. Ikke målbare kri-
terier må man ofte bruke hunden ak-
tivt for å kunne undersøke - gjerne 
mer aktivt enn bare gåturer med hun-
den. Ikke nødvendig å kjøre de lengste 
løpene for å teste slike kvaliteter, en 
turkjører som kjører aktivt under ulike 
forhold tester gjerne de samme kvalite-
ter som under langdistanseløp. Imid-
lertid vil man ikke få testa hundene 
sine opp i mot andre om man som 
regel ferdes alene med hundene sine - 

FINNSIBIR HUSKYKENNEL 
KEIJO KORPELA 

KENNEL ULVHILD 
KENNETH MONSEN 

Har du som oppdretter noen abso-
lutte kriterier for hvilke hunder du 
velger å avle på? Hunden må ha godt 
løpshode og løpeteknikk, være frisk og 
ha godt gemytt 
 
Har du noen "valgbare" kriterier? 
Størrelsen 
 
Hva mener du kjennetegner en god 
avlshund? Den skal ikke ha noen 
svakheter, være god til alt, veldig god 
på noe.. 
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr som gemytt, ap-
petitt, "trekkhode" etc? Man må 
kjenne foreldre, søsken, hele linje til 
hunden. Og bruke hunden før man 
avler, rett og slett. Men det er jo aldri 
noen garanti når man avler!!! 
 
Synes du det bør være krav om 
brukstest av avlshunder? Det hadde 
vært fint å ha krav på lik linje som med 
jakthunder. 
 
Bør hunden være utstilt? Jeg synes 
det er greit å vise avlshunder også på 
utstilling 
 
Bør siberian huskyer gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de evt 
kan brukes i avl? Jeg har aldri hatt 
problem på mine, så synes ikke det. 
Men igjen man må kjenne bakgrunn til 
sine hunder. 
 
Hvor stor innavls-/linjeavls prosent 
godtar du som oppdretter? Helst 
finner jeg en ny linje om avlen blir for 
nært. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Noen anbefa-

solgte som valper (disse var ikke an-
nonsert på Finn), og fått omplassert 
de til nye hjem. Det var ulike årsaker 
til at de som kjøpte disse valpene 
ikke kunne beholde dem, og vi er 
fornøyde med hvordan disse hunde-
ne har fått det i ettertid. Å være sin 
oppgave som oppdretter bevisst er 
viktig. ABU-komiteen diskuterer hva 
vi som klubb kan gjøre med Finn-
problemet. Å ha en klubbannonse 
inne på Finn på permanent basis 
hvor vi bl.a. viser til NSHKs valpe-
formidling kan kanskje være med å 
begrense problemet. ■ 
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pionat bør ikke kunne gis før hunden 
har bevist sin kvalitet gjennom både 
utstillingsringen og i løp - og det bør 
da bare være et championat som dek-
ker både utstilling/løp, ikke separate 
for de ulike grener - dette har også 
sammenheng med neste spørsmål. 
 
Hvor mange kull kan en enkelt 
hanhund være opphav til? Bør dette 
begrenses? Ja, dette bør klubben styre 
mer. Ukritisk masseavl på umeritterte 
individ gir rasen en dårligere genpool, 
noe som kan være uheldig for rasen på 
lang sikt. Her bør en kunne skille mel-
lom individ som har bevist sin kvalitet 
gjennom løp/utstilling og individ uten 
gode resultat.  
 
Et forslag til inndeling kan være: 
3 kull: Individ uten gode resultat i både 
utstilling/løp. 
4-5 kull: Individ som har gode resultat 
i løp OG utstilling. Minimum blå sløy-
fe og minimum 2 stk 2. plass i meritte-
ring (Et spørsmål om det skal være 
merittering i to ulike klasser, det finnes 
vel totalt tre ulike klasser: sprint/
mellomdistanse/langdistanse) 
6-10/15 (usikker på øvre grense?) kull: 
Individ av "Champion-kvalitet". Burde 
innebære at champion endres til både 
utstilling samt løp. Ved dagens situa-
sjon bør dette innebære utstillings-
champion eller "trekkhundchampion" 
som kan defineres med: minimum rød 
sløyfe og minst tre stk 1. plasser (Et 
spørsmål om det skal være merittering 
i to ulike klasser, det finnes vel totalt 
tre ulike klasser:sprint/
mellomdistanse/langdistanse) 
 

Kenneth (foran) og Jan Monsen på tur. Foto: Anna Bartczak-Monsen 

 ’dårlig appetitt’ mener vi at den har 
gått ned når trening sesongen har vært 
på det tøffeste. Som regel spiser alle 
hundene her meget bra ”off season”. 
Om en hund som har mindre matlyst 
på vinteren allikevel skal brukes i avl 
fordi den for øvrig har de kvaliteter vi 
ønsker, parer vi den med en partner 
med bra matlyst. 
 
Hva mener du/dere kjennetegner 
en god avlshund? En god avlshund 
gir avkom som er like bra eller bedre 
enn hunden selv. Enda om hunden er 
kanskje ikke like perfekt på alle over-
nevnte kriterier (ingen hund er per-
fekt), prøver man å finne en avlspart-
ner som utfyller. 
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr som gemytt, ap-
petitt, "trekkhode" etc? 
En siberian husky oppdretter kan bare 
vite noe om kvalitetskrav til avlsdyr 
om de er testet i spannet og helst over 
lengre strekninger for eks. i løp og 
gjerne over flere sesonger. 
 
Hunden kan gå bra på korte distanser, 
men kanskje den ikke tåler lengre dis-
tanser og den tøffere trening og på-
kjenning over lengre tid. I den tiden 
jeg kjørte sprint, testet jeg mine hun-
der i løp over distanser på 20 km. eller 
mer for å vite noe om utholdenhet. 
 
Det er mange flere faktorer som utgjør 
om en hund er bra for de som kjører 
hundene sine aktivt enn for de som 
avler på show- eller familiehund krite-
rier som ofte går kun på eksteriør, hel-
se og gemytt. Med arbeidshunder spil-
ler disse tre kriterier med, pluss en 
rekke andre, som blant annet: arbeids-
vilje, utholdenhet, evne til å ta imot 
store treningsmengder (tøffhet), meta-
bolisme, varmeregulering, slitesterke 
poter, styrke, muskulatur og hastighet. 
 
Synes du det bør være krav om 
brukstest av avlshunder? I prinsipp 
synes jeg at det burde være krav om 
bruks/løpstest av avlshunder. Det kan 
gi en kvalitetssikring for en rase som er 
ment som brukshund. På den andre 
sida kan man risikere at bredden til 
avls populasjon blir snever ettersom 
relativt få kjører løp med hundene 
sine. Betyr brukskrav at flere begynner 
å kjøre sine hunder eller blir det bare 
til at de begynner å avle hunder uten-
for registreringssystemet? Jeg tror opp-
fordring/anbefaling er bedre enn på-
bud. De som er litt mer enn gjennom-
snittet interessert i rasen kan uansett se 
på løpsresultater og dra konklusjoner 
fra dette. Det kan godt være at det fins 

Har dere som oppdretter noen ab-
solutte kriterier for hvilke hunder 
dere velger å avle på? Primere krite-
rier. Hunden skal ha bra; arbeidsvilje, 
helse, gemytt, rasetypisk funksjonelt 
eksteriør, rørelser, poter, metabolisme, 
varmeregulering, muskulatur, styrke, 
utholdenhet og tilstrekkelig hastighet. 
 
Har dere noen "valgbare" kriterier? 
Sekundere kriterier: appetitt har vi vært 
litt fleksible med ettersom vi har hatt 
noen få hunder med litt dårlig matlyst 
om vinteren som har gitt avkom som 
har hatt (meget) bra matlyst. Og med 

VARGEVASS KENNEL 
EVELINE KOCH OG KARSTEN GRØNÅS 

Hvordan markedsføres/selges val-
pene? Opp til hver enkelt. Klubben 
oppretter en Finn.no annonse der en 
poengterer fordelen med å velge en 
valp som fomidles via klubben pga 
opplysninger om foreldredyr. 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Problemet her er vel 
ikke omfanget av valpesalg, men folk 
som ukritisk kjøper valp uten selv å 
skjønne konsekvensen av å ha en 
hund. Dette gjelder helt sikkert flere 
raser, ikke bare siberian husky. Opp-
dretter bør opplyse kjøpere om forde-
ler/ulemper med rasen, men å styre-
knallhardt på hvem som får/ikke får 
lov å kjøpe valp er vel ikke så lett uten 
at det er åpenbare grunner til at noen 
anses uskikket til å ha en hund. ■ 
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hundrevis av dyktige selskapshunder 
rundt omkring, men som regel utvikler 
hundene som er bare en eller to-
spanns hunder seg ikke til sitt rette 
potensiale. Slike hunder fungerer som 
regel dårlig når man setter dem i større 
spann med påfulgte tøffere trening. 
Kanskje man burde utvikle en bruks-
prøve til de som er familiehunder, så 
de kan testes i mindre spann. For ek-
sempel slik de tester AM og GRL i 1-
spann eller 2-spann. Hundene må trek-
ke pulk/slede med last over en 
min.distanse og under en max tid. 
 
Roland Lombard, en meget kjent opp-
dretter av siberian husky sa: ”Etter en 
eller to generasjoner hvor avlsmateria-
let ikke er riktig testet, så vet man ing-
enting om kvaliteten.” Han mente at 
bruksegenskapen var lettest å miste og 
vanskeligst å opprettholde.  
 
Bør hunden være utstilt? Det er en 
fordel om hunden er utstilt, men etter-
som siberian husky er en brukshund 
synes jeg arbeidskrav er viktigere enn 
utstillingskrav. Dessuten er utstilling 
en subjektiv vurdering. En del dom-
mere har dessverre aldri sett bruksavle-
de siberians og dermed kan det være. 
 
Siberian husky er en rasehund og bør 
av den grunn stilles ut for å få en be-
dømmelse om hunden er innenfor 
standarden d.v.s. ser ut som en sibe-
rian. Dessverre har de store nasjonale 
og internasjonale utstillinger alt for 
mye ’show’ faktor. De dreier seg ofte 
ikke om hunden har et bra eksteriør, 
men om den har en bra handler, er 
mye oppbørstet i pelsen (som den for 
øvrig IKKE skal være ifølge standar-
den; pelsen skal være etterliggende) og 
ser tilstrekkelig søt ut. Jeg ønsker at 
utstilling kun skulle være en vurde-
ring/bedømmelse opp mot rasestan-
darden og ingen konkurranse om ver-
ken plassering eller sertifikat. Altså kun 
en kvalitetsbedømmelse. 
 

Bør siberian huskyer gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de evt 
kan brukes i avl? Helsetestkrav som 
HD/AD røntgen ser jeg ikke som 
nødvendighet på siberian husky så 
lenge de er avlet etter brukstestede 
foreldre. Øyenlysning synes jeg kan 
være bra, men la det bli heller en opp-
fordring enn et påbud. Individ som for 
eksempel har gjennomført langdistan-
se løp som 100 mila eller som over 
flere sesonger har vært aktive på tøffe 
løp, skulle man tro har en bra helsesta-
tus. La det ikke bli slik at det i verste 
fall er så at en må ha all verdens attes-
ter, så det blir veterinæren som avgjør 
om en har en bra hund eller ikke. 
 
Hvor stor innavls/linjeavls prosent 
godtar du som oppdretter? Innavls-
prosenten som jeg godtar kommer an 
på individene som ligger bak, vanligvis 
mellom 3-8%, men som regel vil jeg 
ikke overstige ca. 12-13%. Alle mine 
hunder er avlet etter de tre renrasede 
brukslinjer som finnes i rasen; New 

England/Igloo Pak, Seppala og Ana-
dyr og på det hvis prøver jeg å holde 
en viss spredning. Jeg unngår Zero 
linjen. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Klubben kan 
legge visse føringer for oppdrett, men 
det er bedre med anbefaling og veiled-
ning istedenfor påbud. Det skulle vært 
bra om klubben kan jobbe med NKK 
for en lavere registreringsavgift på val-
per etter meritterte foreldre, som SKK 
har i Sverige. 
 
I allmennhet, synes jeg at man først og 
fremst må gi opplysninger framfor å 
sette regler. Det skulle være bra om 
det blir en allmenn bevissthet over at 
rasen er definitivt mer tjent med at 
hunder som har vist til bra resultater 
på løp er å preferere som avlsdyr frem-
for de som ikke har vist til noen ting. 
Det er noe klubben kan jobbe med, 
bl.a. med å gi ett kvalitetsmerke til de 
kullene som oppfyller NSHKs krite-
rier, så oppdrettere kan annonsere 
med dette. På det vis blir de kullene 
som har resultater bak seg, sett som et 
kvalitets kull og et sånt merke kan 
være et første steg til mer bevissthet. 
 
Hvor mange kull mener du en en-
kelt hanhund kan være opphav til? 
Bør dette begrenses? Hvor mange 
kull en hannhund kan være opphav til 
må ses i forhold til populasjonen og 
meritter. 
Vi har en hannhund som vi selv har 
begrenset antall kull på for det vi syns 

Karsten Grönås omgitt av flokken på Vargevass Kennel. 

Eveline Koch noen hundre meter fra mål i 
Polar Distans 300 i år. Foto: Rinaldo Marioli 
(Associazone Italiana Mushers) 
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han hadde ’gjort sitt’ som avlshund. 
Han har blitt brukt i flere land, ikke 
bare i egen kennel. 
 
Denne hund har vært beste lederhund 
på spannet over mange år, har kom-
met gjennom flere Femund 600 og 
gikk Finnmarksløpet 1000 km. i led fra 
start til mål hvorav store deler i single 
led, så han har bevist at han er en rik-

Har dere som oppdretter noen ab-
solutte kriterier for hvilke hunder 
dere velger å avle på? Først og 
fremst må de være gode trekkhunder. 
Vi bruker hundene våre mye på løp i 
løpet av vintersesongen. En annen 

tig bra hund. Dessuten har han vært 
utstilt to ganger og fått Excellent beg-
ge ganger. Han lever i beste velgående 
og er nå 12 år. 
 
Hvordan markedsføres/selges val-
pene? Vi ’markedsfører’ vår kennel 
primært gjennom å kjøre løp med våre 
hunder og å delta på utstilling sekun-

Karsten Grönås med spannet i starten av Amundsen Race i år. Foto: Hélène Moubis. 

Sigmund Alhaug deltok i åpen klasse på 
Vildmarksracet 2013. 

VIKERKOLLEN KENNEL 
BIRGIT OG SIGMUND ALHAUG 

dert. Hundene har plassert seg bra i 
begge grener over 40 år. Vi har i 
mange år hatt en venteliste for våre 
valper/unghunder. Vi har aldri behøvd 
å legge ut en annonse på Finn.  
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Man må undersøke 
hvorfor de unge hunder omplasseres. 
Er de lagt ut av familier som kom 
fram til at hunden ikke er som de for-
ventet seg som selskapshund? I så fall 
må det bli bedre informasjon fra opp-
drettere og klubben. NSHK skulle 
kunne hjelpe med å ha en løpende 
annonse på Finn.no med link til rase-
klubbens hjemmeside hvor det finnes 
informasjon om rasen. 
Eller er det hunder som selges av hun-
dekjørere fordi hunden ikke holder 
mål som trekkhund? 
 
Vi har ett dilemma i vår rase hvor vi 
på den ene side vil kunne konkurrere 
mot de beste i blandingshundmiljøet, 
mens på den andre side finnes det en 
stor del av populasjonen som aldri blir 
brukt som trekkhund fordi mange vil 
ha en siberian husky som ren selskaps 
eller showhund. 
 
I alaska husky miljøet selekterer de 
hunder bare etter løpskrav/bruk, ing-
en eksteriør eller selskapshundkrav og 
de har en mye større avlspopulasjon; 
de er mange flere som kjører, avler og 
selekterer. Vil vi konkurrere i toppen 
på åpne løp må vi gjøre det samme 
med påfulgt beinhard seleksjon og det 
medbringer et etisk dilemma som jeg 
personlig ikke ønsker. Det vil ikke si at 
man som hundekjører ikke kan oppnå 
bra resultater med bare ett eller to kull 
om man avler på gode nok hunder, 
men sett i den store sammenheng, så 
har vi en mye mindre genpool av 
bruksselekterte hunder enn alaska hus-
ky-miljøet. Det skulle være bra om alle 
som vil avle på siberian husky i hvert 
fall kjører med sine hunder for å kun-
ne gjøre en noenlunde vurdering og er 
kritiske overfor sine egne hunder om 
de er verdt å avles på. ■ 
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viktig ting som vi legger vekt på er 
gemyttet. Vi liker at hundene er sosiale 
og trygge ovenfor andre folk og i løps-
sammenheng. 
 
Har dere noen "valgbare" kriterier? 
Det må være eksteriøret. Er det en god 
trekkhund med ett godt hode, så er 
noen små bygningsfeil ikke så viktige. 
 
Hva mener dere kjennetegner en 
god avlshund? Det skal være en god 
trekkhund, ha godt gemytt og ha bra 
pels og poter. Det er også en stor for-
del om den har god appetitt og ekste-
riør.  
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr? Som gemytt, 
appetitt, "trekkhode" etc.  
Det må jo først og fremst være innad i 
kennelen. Gemytt og appetitt er jo 
greit å måle. Trekkhund kvaliteten kan 
selvfølgelig måles i forbindelse med 
løp, men det er jo veldig stor variasjon 
på de enkelte hunder/spannene på 
hvor mye trening de har fått i løpet av 
sesongen. De som har full jobb, fami-
lie og eventuelle barn i tillegg har jo 
ikke den muligheten til å sette av så 
mye tid til trening som de som er i en 
annen situasjon. Dette kan da gjøre seg 
utslag på at en god hund/spann får en 
dårligere plassering pga trening men 
kanskje er bedre hunder enn andre i 

utgangspunktet.  
 
Synes du det bør vært krav om 
brukstest av avlshunder? Det inn-
trykket vi har til nå er at det har fung-
ert bra uten brukstesten, men jeg øns-
ker veldig at den skal komme på plass i 
forhold til utstilling og utdeling av 
CERT. 
 
Bør hunden være utstilt? Personlig 
så prøver vi å ha hundene våre på ut-
stilling. Synes det er viktig å få en eks-
teriørbedømmelse på hunden også. Vi 
var mer på utstilling før. Prøver å være 
med noe nå også når vi ser at det er 
brukshund dommere som skal dømme 
rasen. Vi har vært borti så mye rar 
dømming de siste årene at en mister 
lysten mer og mer. En ting er pengene 
man bruker på dette, men verre er den 
tiden du bruker med bading/trening til 
utstillingen, kjøring, venting på utstil-
lingsdagen etc for å komme inn å få en 
«useriøs» bedømmelse. 
 
Bør siberian huskyer gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de evt 
kan brukes i avl? Øyenlysning synes 
vi er fint å gjøre ettersom vi har øye-
sykdom på rasen. HD/AD har vi ikke 
oppfattet er noe problem så det har vi 
ikke gjort på noen av hundene våres. 
Når en hund kan gå 30-60 mil på løp 
år etter år og i tillegg har mange hund-

re mil på trening så kan det vel ikke 
være så mye HD/AD på dem? 
 
Hvor stor innavls-/linjeavlsprosent 
godtar du som oppdretter? Det bes-
te er jo selvfølgelig å komme så lavt 
som mulig men er det to gode indivi-
der som du i tillegg kjenner bakgrun-
nen til så holder vi oss til anbefalingen 
fra NKK. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Foreløpig synes 
vi det har fungert bra, men det har 
kommet mange nye oppdrettere bare 
den siste tiden, så kanskje vi må be-
gynne å vurdere det. Det vi aller minst 
ønsker for rasen er useriøst oppdrett. 
Da mener vi ikke ett eller to kull fra en 
eier/familie som ønsker den opplevel-
sen det er å ha et kull, men et oppdrett 
der det produseres kull etter kull etter 
umeritterte hunder. 
 
Hvor mange kull kan en enkelt 
hanhund være opphav til? Bør dette 
begrenses? Det som jeg synes er kan-
skje vel så viktig er antall valper og 
ikke antall kull. Noen ganger kan det 
være få valper i ett kull og andre gang-
er flere. Vi har sett her, at på samme 
hannhund har det variert veldig i stør-
relse på kullene. Det er jo ikke ideelt at 
det blir alt for mange valper etter en 
hannhund. 

Familien Alhaug fra Vikerkollen Kennel på Hamar. Fra venstre: Birgit, Andrine, Gitte og Sigmund Alhaug 
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Har du som oppdretter noen abso-
lutte kriterier for hvilke hunder dere 
velger å avle på? Avl er en helhet- og 
summen av mange ting. Absolutte 
krav: At hunden jobber bra i spann, 
(helst lederhund, men ikke absolutt 
hos meg, men da velges primært en 
motpart med lederegenskaper) er godt 
bygd og beveger seg rasjonelt, god 
rasetype og at gemyttet er akseptabelt 
overfor folk, i spann og kennelsitua-
sjon. 
 
Ønsker primært å ha øyenlysning og 
gonioskopering før paring som abso-
lutt kriterie for min kennel, men en 
ytterst sjelden gang har jeg latt være, 
samt brukt hanner som andre eier som 
ikke er øyenlyst. Men da har oftest 
slekten vært sjekket. Så hender det er 

valgbart. 
 
Har du noen "valgbare" kriterier? 
Andre ting som jeg kan kompromitte-
re på er apetitt, bitt, størrelse, type, 
Man må som regel prioritere noe og 
velge bort noe. 
 
Hva mener du kjennetegner en god 
avlshund? Om den ER en god avls-
hund vet man jo ikke før man har 
prøvd den i avl og sett hvordan av-
kommene utvikler seg over tid. Man 
avler i utgangspunktet på dyr man er 
fornøyd med på de fleste vis og for-
modentlig har den mange gode, merit-
terte hunder i nærmeste slekt. Det ide-
elle er at valpene blir like gode (og aller 
helst bedre), enn foreldredyrene. Skal 
man vite om en trekkhund var er en 
god avlshund fordrer det at flest mulig 
av avkommene blir kjørt aktivt med og 
evaluert til bra. 
 
Hvordan kan en oppdretter vite noe 
om målbare og ikke målbare kvali-
tetskrav til avlsdyr? Som gemytt, 
apetitt, "trekkhode" etc. De måle-
redskapene vi har for å tilfredsstille 
visse kvalitetskrav i avlen, løpskjøring, 
utstilling og helsetester er alle såpass 
komplekse at ingenting er 100% ob-
jektivt. På løp kan kjørers vekt/
kondisjon, hundenes treningsmengde, 
uflaks mht vær og midlertidig sykdom 
på hundene, hvor konkurransedyktig 
felt man starter i, etc etc påvirke resul-
tatet/tiden, på utstilling varierer resul-
tatene etter vilken *type* dommer fo-
retrekker. Krav til dommerutdannelsen 
varierer sterkt fra land til land, og re-
sultatene kan sprike veldig. Helsetester 
kan gi en eksakt avlesning for noen 
sykdommer, mens andre sykdommer 
kan den fritestes for før avl og så få 
sykdommen på et senere tidspunkt i 
livet, samt at man kun for et fåtall syk-
dommer har gentest for å skille friske 
fra friske bærere. MEN disse tingene 
gir oss iallfall noe målbart som er langt 
bedre enn ingenting.  
 
Som skrevet tidligere, er viktig å kjen-
ne godt til slekten man avler på, ikke 
bare mor og far. Desto flere søsken, 
foreldrenes søsken, besteforeldre man 
vet noe om desto bedre, med å snakke 
med/korrespondere med folk som 
kjenner/kjente hundene. Da kan man 
danne seg et helhetsbilde over egen-
skaper, negative og positive, som kan 
forventes i slekta. Både mht brukse-
genskaper, gemytt, utseende, helse og 
andre egenskaper. Men man kan uan-
sett få seg overraskelser. De rareste 
ting kan nedarves, mens andre ting 

man håpet skulle nedarves, ikke duk-
ket opp. Synes folk bør tilegne seg en 
viss mengde kunnskap og erfaring før 
de begynner å avle og kanskje i større 
grad bruke meritterte hanner utenfor 
egen hundegård når man starter som 
nybegynner. Ydmyke til det vi driver 
med bør alle være, både gamle og nye. 
Kvalitetskravene vi stiller eller ikke 
stiller påvirker både dyrene og deres 
eiere i mange år fremover. 
 
Synes du det bør vært krav om 
brukstest av avlshunder? Krav om 
brukstest før hva da? Få registrert val-
per i NKK eller formidlet igjennom 
klubben. To forskjellige ting. Først-
nevnte tror jeg ikke det er klima for i 
Norge-sistnevnte kan man ta opp til 
diskusjon. Siden det er en trekkhund-
rase burde alle avlsdyrene i teorien 
vært gode spannhunder- men vi vet at 
det ikke er slik i praksis og kommer 
aldri til å bli det. Dessuten har folk 
forskjellig erfaringsgrunnlag og gjør 
forskjellig vurderinger av hva DE 
syns/tror er bra. Og de fleste av oss 
som har drevet en stund, har kanskje 
gjort kombinasjoner før som vi ikke 
ville ha gjort nå, siden ALLE får mer 
og mer erfaring med tiden. At flest 
mulig hunder er brukstestet, dvs går 
løp, alternativt blir brukt mye i turist-
kenneler eller av erfarne kjørere er 
nødvendig for å opprettholde kvalite-
ten på en brukshundrase som siberian 
husky, særlig når den også er såpass 
populær som familiehund og utstil-
lingshund. 
 
Bør hunden være utstilt? Igjen, med 
hensyn til før hva da, avl, registrering, 
formidling? Om oppdretter har erfa-
ring og vet hva som er en godt bygget 
siberian husky og ser det i praksis i 
spannet sitt burde det ikke være nød-

NAY-LA-CHE SIBERIAN HUSKY KENNEL 
RIKKE BERGENDAHL 

Hvordan markedsføres/selges val-
pene? Før hadde vi alltid bare valpene 
ute for salg på NSHK sin hjemme side 
men vi opplevde ett par ganger at det 
tok flere uker før de ble lagt ut på si-
den for salg. (Dette er nok bedre nå 
med en nyere hjemmeside som er let-
tere å oppdatere.) Etter det begynte vi 
og avertere valpene ute på Finn.no i 
tillegg. Det var veldig lettvint og greit 
og der kan en gå inn å skrive den teks-
ten en vil og legge til bilder og ev byt-
te/legge til nye selv. Vi annonserer 
også kullet vårt inne på vår hjemme 
side men vi har også vært så heldige 
noen ganger at kullet har vært solgt 
uten at vi har hatt behov for å annon-
sere det i det hele tatt. 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Kanskje de som selger 
burde selektere kjøperne bedre. Viser 
til pkt vdr føring for oppdrett fra klub-
ben. Vi har alltid i kjøpekontrakten vår 
(vi bruker den fra NKK) at vi skal ha 
førsteretten til å ha valpen/hunden 
tilbake. Som oppdretter har en ansvar 
for valpen/hunden en har solgt. Hel-
digvis så har det foreløpig fungert vel-
dig bra for oss. ■ 

Nayak er utseendemessig nærme mitt ideal. 
Foto: Tanita H. Ragnes  
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begrenses? Klubber med større raser 
enn siberian husky har en avlssperre 
etter et vist antall kull for avkoms-
gransking, men dette går ofte på helse-
krav. Matadoravl er ikke et problem på 
siberian husky i Norge. Men man ser 
enkelte hanner som har hatt et høyt 
antall kull i forhold til hva som er van-
lig på rasen, i svært ung alder. Dette er 
ikke bra innen noen raser, særlig med 
hensyn til helse. Burde ideelt sett kan-
skje være et tak på antall kull frem til 
en viss alder. 
 
Hvordan markedsføres/selges val-
pene? Til nå er mine er som regel 
solgt via hjemmeside (og siste par år 
Facebook), jungeltrommer, valpefor-
midler, tidligere kjøpere, kun unntaks-
vis på Finn. Men ser at det i takt med 
stor økning av antall kenneler og val-
per på markedet at det blir vanskelige-
re å finne gode hjem i forhold til tidli-
gere. Finn ser ut til å være det offisielle 
stedet for hundekjøp uansett rase. 
 
Mange siberian huskyer averteres 
på Finn og omplasseres i ung alder. 
Hva kan vi gjøre for å redusere det-
te problemet? Dette er bivirkningen 
av økt popularitet for en rase og over-
produksjon av valper i perioder Da 
siles ikke potensielle kjøpere nøye nok 
kan det virke som. Økningen skjer 
BÅDE fordi flere og flere ønsker å 
bygge seg opp et siberian husky spann, 
kjøre mer seriøst, og har overskudds-
valper, nye oppdrettere i rasen som 
importerer og avler med utstilling som 
hovedmål, samt generell popularitet 
via *Monsen* effekt som vi ser i hun-
dekjøring generelt, eller whatever det 
er, en rekke folk som har siberian hus-
ky kull, både kjente og ukjente folk i 
miljøet. 
 
Kontinuerlig informasjon til potensiel-
le siberian husky eiere på tilgjengelige 
nett-kanaler, stands, inkluderende og 
givende miljø rundt hundene etc. kan 
muligens avhjelpe noe. Men trenden vi 
ser gjelder mange raser, ikke bare sibe-
rian husky. Finn synliggjør ting mer, 
selve nettstedet er det jo ikke noe galt 
med. ■ 

vendig, samtidig kan utstilling brukes 
som en grovfiltrering mht avl på eks-
tremer (mht overstørrelse og dårlig 
type f.eks). 
 
Uansett er ETT utstillingsresultat for 
lite til å gi en objektiv vurdering. Flere 
resultater gir en bedre pekepinn. En 
godt bygget siberian husky av aksepta-
bel type burde kunne oppnå iallfall 
Very Good på utstilling. Hos meg av-
ler jeg på både hunder uten utstillings-
resultat og hunder med. Flertallet har 
Exc og oftest CK. 
 
Bør siberian huskyer gjennomgå 
helsetester som HD/AD røntgen, 
øyenlysning eller andre, før de evt 
kan brukes i avl? Om de burde det, 
om man mener krav fra klubb/NKK, 
må man vurdere utifra problemets art/
omfang/kostnader opp mot hva man 
oppnår og hva det går på bekostning 
av. For de som satser seriøst på kjø-
ring står utgiftene i kø og dyre helse-
tester blir ikke alltid prioritert. På den 
annen side utsettes hundenes skjelett 
og muskulatur for harde prøver over 
tid og de som avles på er de som fung-
erer best i spann og antagelig er det 
derfor rasen har holdt seg friskere enn 
mange andre. Helsetest som registre-
ringskrav tror jeg ikke gavner rasen 
foreløpig da det etter all sannsynlighet 
vil føre seriøse kjørere over på blan-
dingshunder på grunn av kostnadene. 
 
HD/AA er et forsvinnende lite pro-
blem på rasen i Norge, og også i andre 
land- så å ha krav om dette er litt over-
kill er min mening. Øyensykdommer 
finns det derimot mer av, alle kjente 
typer, arvelige og ikke-arvelige er på-
vist her i Norge. Om klubben infor-
merte bedre/oppfordret til testing og 
flere gjorde det forebyggende vil rasen 
beholde den gode statistikken på dette 
lengre inn i fremtiden. Om alle gir f så 
blir det før eller siden et økende pro-
blem all den stund vi vet det ligger i 
genene på de fleste linjer. Man kan 
ikke alltid se med det blotte øye at en 
hund har øyensykdom. Men man kan 
heller ikke vite hvem som er bærere 
OM de er øyensjekket samt de kan 
utvikle sykdom ETTER øyenlysning. 
Men da har man gjort det man kan, 
ved å sjekke før avl. 
 
Hvor stor innavls/linjeavls prosent 
godtar du som oppdretter? Det er 
pluss og minus med innavl og man bør 
vite hva man gjør. Har stort sett har 
hatt lav innavlsprosent, fra noen på 
6,7% prosent og flertallet ned mot 0. 
De gangene det har vært høyere har 
det vært tyvparinger og jeg har ikke 
solgt disse til andre. Har dog ikke prin-

sipielt imot tettere avl , men det ford-
rer at man kjenner linjene man innav-
ler på veldig godt. For ikke bare for-
sterker man de positive egenskapene 
men også de negative. På de beste mi-
ne har vært enkelte ting jeg ikke har 
ønsket å forsterke som f eks bittfeil, 
høyt jaktinstinkt, overstørrelse eller 
skyhet. Men da blir resultatet som re-
gel mer ujevnt enn ved høyere innavls-
prosent. I trekkhundverdenen har de 
store kennelen som har dratt opp ni-
vået ofte hatt høy innavlsgrad og man 
kan ha suksess med å krysse to innav-
lede men ubeslektede individer f eks. 
 
Synes du klubben skal legge føring-
er for oppdrett, eller skal dette være 
opp til hver enkelt? Enhver rase-
hundklubb legger føringer for avl av 
sin rase i en eller annen form- enten 
med retningslinjer eller konkrete krav. 
En stor del av føringene går på helse i 
andre klubber, siden de fleste raser har 
større problemer med arvelige syk-
dommer enn det vi har på siberian 
husky. Men de store jakthundklubbene 
(elg/fuglehund) har krav til brukspre-
miering også i diverse sammenhenger, 
som at klubben formidler kull, cham-
pionatsperre på utstilling etc. 
 
Å ha krav om HD og øyenlysning for 
å få registrert avkom på rasen slik de 
har i en del land tror jeg ikke tiden er 
moden for i Norge. Og behovet burde 
ikke være tilstede enda heller. 
 
Syns heller klubben skal informere 
fortløpende via nettet og klubblad, og 
på en måte som ikke får folk til å strit-
te med piggene. Opp til hver enkelt er 
det til syvende og sist siden man får 
registrert avkommene i NKK. Men 
klubben kan godt ha visse krav til kul-
lene som formidles gjennom valpefor-
midlingstjenesten, så er det noe som 
skiller de kullene fra gjennomsnittet 
som tilbyes markedet. Eneste som 
kreves for å selge valper via klubben er 
jo at man klarer å fylle ut et skjema og 
er medlem av NSHK. 
 
Hvor mange kull kan en enkelt 
hanhund være opphav til? Bør dette 


