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Fenre på første prøvetur i hengerr som er kraftig støy-
isolert innvendig for å hindre resonans av platene. Han 
synes det er spennende, og legger seg ned når vi kjører 
sakte.                                                     Foto: Onar Sandnes 

Hengeren skal lakkes og få bredere skjermer. Vinduene er i sotet plast 
for å dempe solvarmen, og i plast så jeg kan se Fenre godt i speilene på 
sykkelen når vi er ute og kjører. 

Foto Onar Sandnes 

Etter utstillingen bærer det rett til fjells. Det er der Vida, Birk og mor trives best.  
Foto: Monica A. Sundset 

Nanuq , nå er 4 år og 9 mnd.     Foto: Odd Gulaker 

Nemi tar det hele med ro i teltet sitt på vårsamling i 
Nord-Norge.              Foto: Gro Kari Hvideberg Hansen 

Snørokks Tanana på tur med Oda Ingstad.                                Foto: Oda Ingstad 
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Å ta et verv er frivil-
lig. Selv om det er 
morsomt å være med 
på å forme klubben, 
og ikke minst å bli 
bedre kjent med andre 
styremedlemmer, så 
krever det ofte mye 

egeninsats og arbeidstimer. Særlig de 
”tunge” vervene. Jeg vil derfor nok en 
gang takke Tora Kleven (tidligere re-
daktør) og Birgit Alhaug (tidligere kas-
serer) for den fantastiske innsatsen de 
har lagt ned i klubben gjennom de siste 
årene. Som jeg skrev i forrige leder er 
det vemodig når noen tar seg en pause, 
samtidig som jeg er takknemlig for det 
arbeidet den enkelte har gjort. I dette 
tilfellet har både Tora og Birgit jobbet 
jevnt og trutt i flere år. Jeg har stor 
forståelse for at de ønsker en pause. 
Jeg håper imidlertid at de snart kom-
mer tilbake til styre og stell. 
 

Jeg vil også benytte anledningen til å 
ønske de nye styremedlemmene vel-
kommen, samt komitemedlemmer i de 
forskjellige komiteene. NSHK er helt 
avhengig av at dere medlemmer tar 
verv for at aktiviteten i klubben skal 
holde seg like høy. Vi har avholdt vårt 
første styremøte med god stemning og 
masse ideer – se nytt fra styret et annet 
sted i bladet. 
 
På grunn av ny lovmal fra Norsk Kennel 
Klub blir det innkalt til en ekstraordinær 
generalforsamling på høstsamlingen. 
Her skal vi behandle de nye lovene. Jeg 
håper uansett at så mange som mulig 
tar seg turen til årets høstsamling da 
det også blir jubileumsfeiring på denne 
samlingen. Vel møtt! 
 

Line 
Skjelbreia, 1.7.2012 

LEDERENS HJØRNE 

Ingen meldte seg som 
ny redaktør da Tora 
Kleven takket for seg 
etter mange år i sto-
len. Men vi VIL ha 
Huskyblad, så en ny 
redaksjonskomite ble 
stablet på beina. Ing-

en av oss kan noe om å lage blad, så 
her må læringskurven bli bratt. Noen 
av oss sysler en del med skriving, så 
den saken er biff. Mange med husky er 
gode til å ta bilder, så det går fint også. 
Men vi må planlegge stoff, hanke inn 
stoff, mase, spørre og grave. Det skjer 
heldigvis mye i klubben, så det er mye 
å skrive om. Det er bra å ha en aktiv 
klubb. 
 
Dere som leser får bære over med oss 
om det er enkelte feil og mangler i star-
ten her. Vi har funnet noen program-

mer som kan hjelpe oss å få ord og 
bilder til å bli til et sammenhengende 
blad, men vi har valgt å lage noen nye 
vrier på bladet. Litt av poenget er vel å 
sette et personlig preg på det. 
 
Ikke bare er det et nytt redakjonskom-
pani, vi skal også lage et jubileums-
nummer. Vi har forsøkt å samle litt 
ulikt stoff: litt historisk overblikk, om 
utstillinger, løp, dagliglivet i kenneler, 
hvem er hvem i klubben, hvilke aktivi-
teter finnes. Vi vil også gjerne ha 
(saklig) debatt om temaer der det er 
ulike meninger, og går ikke av veien 
for å trykke ”personlige” innspill, his-
torier og generelle meninger. Hets og 
krangel vil vi derimot ikke ha. 
 

Johanne 
Maridalen, 15. juli 2012 

FRA DEN NYE REDAKTØREN 

Først og fremst vil jeg gratulere Avls-, Bruks- og Utstillingskomiteen (ABU
-komiteen) med en flott spesialutstilling i mai. Solbrente hundeeiere, var-
me siberians og en dommer (Ali Koops) som gjorde en kjempeinnsats i 
varmen. Jeg tror det er første gang jeg har vært på en utstilling som har 
vart i over 8 timer!! Men det var også rekordmange påmeldt! Nå er de som-
mer og sol (forhåpentligvis) og tid for reparasjoner av utstyr og lignende. 
Nyt også fritiden med din firbente venn(er). 
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Lykkelige hunder 
Den britiske dommeren ga Birk karak-
teristikken «happy dog» og hans sønn 
Finse «very happy personality». Selv 
om man ikke vinner utstillinger med 
lykkelige hunder så gir lykkelige hus-
kys lykkelige dager. 
 
Utstilling er pyton 
Av alle mulige helger i året så er vel 
pinsehelga den verst tenkelige for en 
polarhund. Avsluttet vintersesong, 
røyting og restituering. Våre hunder 
hater å delta. Utstillinger er pyton. 
Selv på den svenske polarhundklub-
bens spesialutstilling i Idre i midten av 
september -11 og i nær 1000 moh. så 
lengtet Finse og Sarek hjem. Og det 
etter å ha oppnådd 1. og 4. plass i 
unghundklassen. Lykkelige for å kun-
ne bli med på tur, enda lykkeligere for 
å komme hjem til sin to- og firbente 
familie i bygda. Premiene forstod de 
ingenting av. 

Kilometer med lek i hundegården 
Min arbeidsdag er rimelig tett. Med 
bosted på egen gård i Gudbrandsda-
len, en krevende internasjonal jobb i 
Oslo og kontor i Brussel så blir døg-
net ofte kort. Men med stort fellesom-
råde for huskyene, gode naboer og 
kolleger så går alt i hop. Og i helgene 
har Birk, Lilo, Finse, Sarek og Tanya 
prioritet. Tre generasjoner som vet å 
utnytte den åpne hundegården til mo-
sjon og sosialisering. Sannsynligvis har 
de der tilbakelagt flere kilometer i lek 
og løp i løpet av uka før helgas fjelltu-
rer starter. Ting må kombineres. Til 
alle årstider. Slik er det sikkert for 
mange huskyeiere. 
 
Øvelse i operativ ledelse 
På vei til Brussel slår jeg opp i SAS sin 
brosjyre og finner en annonse for 
Hurtigruten der sjøturen kan kombi-
neres med kurs, konferanser og slede-
turer. Annonsen sier: » Å holde styr på 

ti ville huskyer, er en øvelse i operativ 
ledelse». I min jobb koordinerer jeg 
forskningssamarbeidet mellom Norge 
og EU. Jeg ser forskere samarbeide, 
konkurrere og kjefte. Alle har sine 
referanser, sin stolthet og prestisje. 
Uansett alder, men de eldste er selv-
følgelig minst lystne på endringer.  
 
NSHK 40 år 
NSHK er 40 år. En rivende utvikling 
har funnet sted. I positiv retning, 
klubben er jo en del av storsamfunnet 
og tar ansvar for det. Men likhetene 
med forskersamfunnet ser jeg i debat-
ten som har funnet sted på klubbens 
nettsider på ettervinteren i år. Samar-
beid, konkurranse, kjefting og prestisje.  
 
Takk til tillitsvalgte i NSHK 
Å lede NSHK er også en øvelse i ope-
rativ ledelse. Derfor takk til alle dere 
tillitsvalgte i NSHK som har brukt, og 
bruker fritiden til å utvikle klubben til 
det den representerer i dag; en arena 
for glade hunder som gir glade dager 
for medlemmene. Uansett årstid, erfa-
ring, alder og prestisje.  

HYLDEST TIL NSHK 40 ÅR 
 

Tekst og foto: Simen Ensby 

Glade hunder gir glade dager. Vi hadde en mistanke. Nå er den be-
kreftet. Våre hunder er glade, ja, lykkelige. Bekreftelsen kom på spe-
sialutstillingen på Åstjern i pinsen. 
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Det nye styret består av Line Løw, 
(leder), Ivar Hordnes (nestleder), Ire-
ne Borgen (kasserer), Mali Strømsvåg 
( sekretær), Stine Oppegaard (leder 
Arrangementskomiteen), Johnny 
Blingsdalen (konstituert leder Sports-
komiteen), Tone Beate Hansen 
(konstituert leder ABU-komiteen) og 
Johanne Sundby (leder Redaksjonsko-
miteen) (ikke tilstede). 
 
Saker som ble diskutert: 
Generelle klubbsaker 
Foruten å diskutere den generelle drif-
ten av klubben ble det besluttet å leg-
ge ut en valpeannonse på finn.no med 
generelle tips for valpekjøpere. Med 
den økende interessen for siberian 
huskyvalper ser det også ut som at det 
har vært en økende tendens til lite 
gjennomtenkt avl. Styret ønsker å nå 
ut til nye siberian husky-kjøpere med 
tips og råd om hva kjøpere bør tenke 
igjennom og undersøke før kjøp. 
 
Valg av revisor 
Styret jobber med å få på plass en re-
visor. Dette er alvorlig og styret prior-
iterer å få dette på plass. 
 
Den nye hjemmesiden 
Arbeidet med den nye hjemmesiden 
fortsetter og vi håper å ha den 
”ferdig” så snart som mulig. Vi håper 
at den kan bli mer levende enn den 
forrige hjemmesiden da dette er et 
nytt system som også gir styret tilgang 
til å legge ut saker og oppdateringer. 
 

NYTT FRA STYRET 

Norsk Siberian Husky Klubb må 
endre sine lover grunnet omorgani-
sering av Norsk Kennel Klubs lover. 
Som medlemsklubb av Norsk Ken-
nel Klub er vi forpliktet til å ha sam-
svarende lover, med enkelte egne 
tilleggspunkt som formålsparagra-
fen. Styret ønsker derfor å innkalle 
til ekstraordnære generalforsamling 
hvor de nye lovene for Norsk Sibe-
rian Husky Klubb blir lagt frem for 
medlemmene. Ekstraordinær gene-
ralforsamling vil bli avholdt i forbin-
delse med klubbens høstsamling 
helgen 5. - 7. oktober 2012. 
 
Forslaget på de nye lovene vil bli 
publisert på hjemmesiden til Norsk 
Siberian Husky Klubb en uke i for-
kant. 
 

Med vennlig hilsen 
 

Styret 

Sajo og Nansen på sommerferie. Foto: Terje Dietrichson 

 
Jubileumsåret 
Jubileumet vil bli feiret på høstsam-
lingen 5. - 7. oktober. Styret kunne 
tenkt seg flere i jubileumskomiteen, 
men vi arbeider med å få til en hygge-
lig samling med fokus på at klubben 
nå er 40 år. 
 
Lover Norsk Kennel Klub 
Norsk Kennel Klub (NKK) har om-
organisert sine lover og dermed må 
også vi gjøre dette. Styret ønsker der-
for å kalle inn til ekstraordinær gene-
ralforsamling i forbindelse med høst-
samlingen. Da vil forslag på nye lover 
bli lagt frem. 
 
Verv og takksigelser 
Styret har snakket en del om det med 
å takke styremedlemmer som avgår fra 
sine verv ved valg. Styret tar selvkri-
tikk for at dette styret og tidligere sty-
rer ikke har takket styremedlemmer 
når de har gått av ved valget på gene-
ralforsamlingen. Vi synes det er leit 
dersom noen har følt seg glemt eller 
oversett. Dette skal bli et fast punkt 
på agendaen på generalforsamlingen 
fra og med neste år. Styret går imidler-
tid inn for å opprettholde dagens 
praksis med å ikke betale styremed-
lemmer for deres innsats. Å ta et verv 
er frivillig. 
 
Retningslinjer for samlinger 
Foruten våre fire hovedsamlinger; 
vintersamling, spesialutstilling, høst-
samling og høstsamling på snø blir det 
nå arrangert flere løp/treff i regi av 
våre lokallag. Styret har derfor disku-
tert om det er behov for å utvikle no-
en retningslinjer for samlinger i Norsk 
Siberian Husky Klubb- og lokallags 

regi. Styret vil diskutere dette videre i 
tett dialog med våre lokallag. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret v/Mali og Line 

Styret avholdt et styremøte 24. juni. 

 
INNKALLING TIL 
EKSTRAORDINÆR 

7. oktober 2012 kl. 11.00 - 12.00 
Sataslåtten, Ål i Hallingdal 
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PRESENTASJON AV DEN NYE REDAKSJONSKOMITEEN 
 

Tekst: Johanne Sundby 

Stine Oppegaard, uoffisi-
elt medlem av redak-
sjonskomiteen og leder 
av arrangementskomi-
teen. Hobbydesigner, 
aktivitets- og energibunt. 
Nyere i klubben , men 
allerede dens store rygg-
rad i forhold til høyt akti-
vitetsnivå. Har sendt ut 
Huskyblad i flere år alle-
rede, og kan blad.  

Foto: Benedicte Lindbeck 

Anne Katrine Kroken. Fikk sin første husky for ca 12 år siden og 
seinere har det bare økt på. Har stadig flyttet lenger ut på landet, og 
eier nå et småbruk på Næroset og leier en øde hytte i Finn-
skogstraktene. Kjører mye tur og litt løp, og liker å besøke og be-
skrive kenneler. Lang fartstid i NSHK i ulike posisjoner. 

Monica A. Sundset, 
Tromsø: Nokså ny i 
klubben, primus 
motor i Nord. Profes-
sor på Universitetet i 
Tromsø, og flink 
med historier om 
hundeaktiviteter og 
bilder fra landsdelen. 
Allerede medarrang-
ør i NSHK sitt nyeste 
løp: Harstad Hunde-
kjørerfestival. 

Yvonne Rinne Dåbakk, fra 
Tyskland, Svalbard og nå 
Årnes. Sporty dame med 
bakgrunn i skiskyting. Fors-
ker på nordlys. Har kjørt ETT 
løp i sitt liv hittil: Finnmarks-
løpet! Har en stor og flott 
kennel med unge bikkjer, og 
en veldig kjekk og flink han-
dymann. 

Johanne Sundby, 
gammel ringrev i 
klubben, har vært 
med på nesten alt, 
vært leder, kjørt 
løp og liker å skri-
ve og mene ting. I 
bladet er det en 
egen artikkel om 
hennes kennel 
denne gangen, 
skrevet som en 
eksamensoppga-
ve på et studium i 
journalistikk. 

Saskia Mämpel, også med tysk/nederlandsk bakgrunn og aktiv 
med hest og riding. Har noen siberian huskyer og noen alaskan 
huskyer i Atna, og liker samlinger og sledekjøringsturer. Flink med 
bilder og historier fra hverdagslivet.                   Foto: Paul Christiaan 
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PROGRAM FOR HELGEN 

Fredag 5. oktober 

17.00 Mulighet for felles grilling for tidlig ankommende 

21.00 Velkomst i bygdelokalet (like før campingplassen) 

 Påmelding til Huskysprinten 

 

Lørdag 6. oktober 

09.00 Startliste vil bli hengt opp 

11.00 Start Huskysprinten: 5 km rundløype 

14.00 Jubileumsaktiviteter på felles uteareal med grillplass 

19.00 Jubileumsmiddag 

 

Søndag 7. oktober 

10.00 Styre- og komitémøter 

11.00 Ekstraordinær generalforsamling 

 

Huskysprinten 

Huskysprinten vil gå i en sløyfe på 5 km i lia ovenfor Sataslåtten. 

Start og mål blir satt opp inne på campingplassen. Vi vil dermed 

ikke trenge å stue bikkjer i bilene for å dra på vognløpet. Løypa 

går på gode grusveier langs en trase som er småkupert med et 

par skarpe svinger, men vurdert til å være fullt kjørbar også for 

store spann. Man kan melde seg på i følgende klasser: 

 

Type løp Medlem/Ikke medlem 

Snøreløping, 1-2 hunder 50/100 

Sykling, 1-2 hunder 50/100 

Kickspark, 1-2 hunder 50/100 

Vogn, 4-, 6-, 8-spann og åpen klasse 100/200 

 

Påmelding til Huskysprinten 

Sendes på e-post til Johnny Blingsdalen, johnny@atlant-

entreprenor.no eller ved oppmøte på Sataslåtten innen fredag 6. 

oktober kl. 23.00. Betaling må finne sted før løpet starter. 

 

Påmelding til Jubileumsmiddag 

Bindende påmelding til Stine Oppegaard, stine@nfi.no  

innen 30.09.12 med innbetaling av egenandel kr. 100 pr. pers  

(kr. 250 for ikke medlemmer) (barn under 12 år 1/2 pris, barn 

under 5 år gratis). til konto nummer 0530.23.47060  

Litt om Sataslåtten Camping 

Sataslåtten ligger idyllisk til på vestsiden av Hallingdalselva ca. 4 

km for Ål sentrum. Campingplassen ligger på en slags odde ut i 

elva der terrenget er flatere enn mange andre steder i Hallingdal. 

I dette området finnes der også mange grusveier som egner seg 

til hundekjøring, bl.a. sløyfa som vi skal bruke til Huskysprinten. 

Campingplassen har store arealer med god plass til oss som har 

hunder. 

 

Overnattingsmulighetene på campingplassen 

(NB Ta med sovepose eller dyne/pute og kjøkkenutstyr) 

To-roms hytter med plass til 6 personer, kr. 380/døgn 

Ett-roms hytter med plass til 4 personer, kr. 270/døgn 

Stabbur med plass til 4 personer, kr. 330/døgn 

Stallen med plass til 4 personer, kr. 380/døgn 

Telt/lavo kr. 110-150/døgn 

Bobil/vogn kr. 150/døgn + strøm 

Renhold kr 200 pr hytte 

 

Overnatting på Sataslåtten camping bestilles på telefon: 

48128515 / 97153727 / 32085592 

 

Alternativ overnattingsmulighet 

Enok-hytter er ikke en del av campingplassen, men ligger i inn-

kjørselen til denne. Disse hyttene har høyere standard med bad 

og TV. Enok-hytter med plass til 2 + 3 personer, kr. 700/døgn 

(egner seg best for familier). Renhold kr 300 og kr 500 dersom 

hund har bodd inne på hytta. 

Overnatting på Enok hytter bestilles og fordeles av Stine Oppe-

gaard, stine@nfi.no og betales kontant på samlingen. 

 

Veibeskrivelse 

Adkomst til Sataslåtten fra RV7: Når man kommer kjørende fra 

Oslo ligger Sataslåtten mellom Torpo og Ål. Etter å ha passert 

andre (av 2) avkjørsler til Torpo vil man etter 1.8 km få Torpo-

moen leir på høyre side. Kjør 3 km til, så får man avkjørselen til 

Sataslåtten på venstre side i en lang, slakk sving. Etter avkjørsel 

kommer bro over elva. Rett etter broen kjører man gjennom hytte-

tunet til Enok hytter, og deretter kjører man inn på campingplassen. 

INVITASJON TIL HØSTSAMLING 

5. - 7. oktober 2012, Sataslåtten Camping, Ål i Hallingdal 

Norsk Siberian Husky Klubb har gleden av å invitere til årets høstsamling på Sataslåt-
ten Camping. Dette vil bli en sosial begivenhet der man kan treffe gamle og nye venner 
i huskyklubben. 

Nattlig støy 
Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse 
mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Det finnes dog 
et unntak: Hunder som skal delta på vinter-
samlingens løp kan luftes tidligere enn kl. 
07.00, men vis hensyn! 
 
Avfall 
Hundemøkk, halm og lignende skal samles 
og kastes på anvist sted. Er du usikker på 
hvor avfallet skal kastes ta enten kontakt 
med sportskomiteen eller stedets eier. 
 
 
 

Hilsing 
Forhør deg alltid med hunden(e)s eier før du 
lar dine hunder hilse på andres hunder på 
kjetting. Dette på grunn av mulig smitte av 
sykdommer (kennelhoste spesielt), lus etc. 
 
Husdyr/beitedyr 
På samlinger som blir avholdt på et slikt 
tidspunkt hvor det kan være fare for at bufe 
og/eller husdyr er på beite (eller lignende) 
skal hundene oppstalles forsvarlig enten på 
kjetting eller wire når de ikke er under tilsyn. 
 
 
 

Dette gjelder spesielt på spesialutstillingen 
som arrangeres om våren, og på høstsam-
lingen. 
 
Vis hensyn 
Ta hensyn til samlingens naboer, grunneiere 
og ikke minst andre klubbmedlemmer. NSHK 
ønsker å bli oppfattet som en inkluderende 
klubb, og som generelt er godt likt de steder 
vi gjester. 

Retningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs samlinger  
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1) Åpning 
Generalforsamlingen ble åpnet ved 
leder, Line Løw. 
 
2) Administrasjon av generalfor-
samlingen 
Ordfører: Frode Bakke 
Referenter: Ivar Hordnes og Anne-
Katrine Kroken 
Tellekorps: Saskia Van Es og Geir  
Johansen 
Antall stemmeberettigede medlemmer 
tilstede: 28 + 3 som ankom etter at Sak 
1 var behandlet.  
Antall forhåndstemmer mottatt: 0 
 
3) Dagsorden 
Dagsorden ble godkjent av Generalfor-
samlingen med følgende kommentarer: 
Overskrift på alle sakene som skal be-
handles bør settes opp i en liste på 
første siden av agendaen. 
 
Sakslisten flyttes opp foran regnskapet 
i avvente på at kasserer skal ankomme. 
Mangler egen sak for gjennomgang av 
budsjett. Dette må inn i dagsorden 
etter regnskapet . 
 
Justert dagsorden blir derfor: 4) Årsbe-
retning, 5) Saksliste, 6) Regnskap, 7) 
Budsjett, 8) Valg 
 
4) Årsberetninger 
Alle årsberetningene har vært trykket i 
Huskybladet som sendes til klubbens 
medlemmer, og dermed vært tilgjenge-
lig for alle medlemmene i god tid før 
Generalforsamlingen. Det ble derfor 
bestemt at man ikke skulle lese gjen-
nom disse rapportene på generalfor-
samlingen, men heller diskutere even-
tuelle kommentarer som medlemmene 
hadde. Det var ingen større kommen-
tarer til årsberetningen. 
 
Årsberetningen ble vedtatt ved  
akklamasjon. 
 
5) Saksliste 
Sak 1: Opprettelse av avlsråd. Forslags-
stiller: Erling Hauer 
 
Bakgrunn for forslaget ble lest opp av 
leder. Generalforsamlingen hadde føl-
gende kommentarer til forslaget: 
 
Forslaget belyser manglende fokus på 

avlsarbeidet i klubben. Dette er posi-
tivt, men det samme kan oppnås ved å 
gi eksisterende ABU-komite bedre ka-
pasitet ved å utvide antall medlemmer i 
denne. 
 
Forslaget gir ingen mandat for et avls-
råd. Eget avlsråd kan dermed komme i 
konflikt med ABU-komiteen. Tidligere 
avlsråd ble avviklet fordi rådene som 
denne gav ikke alltid var objektive og 
var delvis preget av personlige mening-
er og preferanser hos dem som satt i 
rådet. 
 
Avl på siberian husky skal være basert 
på tillit til at våre medlemmer avler 
etter sunne prinsipper og forholder seg 
til Norsk Kennel Klubbs regelverk. 
Klubben skal ikke detaljstyre avl. 
 
Andre raseklubber har også gått bort 
fra anbefalte paringer, men har satt 
mer fokus på å lage kriterier som val-
peformidler skal følge. 
 
Valpeformidler må brukes mer og gis 
en viktigere rolle i avlsarbeidet. 
 
Valpeformidling på finn.no må kon-
trolleres/påvirkes. Det er foreslått å få 
avtale med finn.no om å legge inn link 
til Norsk Siberian Husky Klubbs hjem-
meside på alle annonser med salg av 
siberian husky. 
 
Lokale avlsråd/valpeformidler var øns-
ket fra enkelte, men dette ble besvart 
med at lokallag kun skal fungere som 
en arena for å samle siberian husky-
eiere lokalt. 
 
Forslaget ble forkastet med 28 mot  
0 stemmer (0 blanke) 
 
Sak 2: Forslag til vedtak angående øko-
nomisk støtte på samlinger til komite-
medlemmer Forslagsstiller: Leder og 
nestleder 
 
Bakgrunn for forslaget ble lest opp av 
leder. Generalforsamlingen hadde føl-
gende kommentarer til forslaget: 
 
Budsjett for økonomisk støtte ble et-
terspurt. Det ble etter hvert avklart at 
støtten må dekkes av posten Arrange-
mentsutgifter på kr. 40.000. 

Protokoll fra NSHKs Generalforsamling Nytt fra ABU-komiteen 

 
I skrivende stund er sommeren 
her, og det er late dager i hunde-
gården. Men om ikke lenge står en 
ny sesong for døra. 
 
Planer legges - hvilke løp skal kjøres? 
Skal man på noen langturer? Noen av 
huskyeierene planlegger også utstil-
linger å gå på. Til alle sammen: send 
gjerne inn resultater til Huskybladet. 
 
Årets spesialutstilling samlet mange 
deltagere. Hele 89 hunder stilte, om 
man inkluderer avl og oppdretterklas-
se. Utstillingen er beskrevet andre 
steder i bladet, og jeg vil her benytte 
anledningen til å takke alle som var 
med å bidra til at utstillingen gikk så 
bra som den gjorde. Årets dommer 
og ringpersonell hadde en lang dag i 
varmen, men beholdt humøret. Det 
ble mye venting på deltagerne, og det 
var mange solbrente fjes å se på kvel-
den etter utstillinga.  
 
Heller ikke i år ble det valgt noen le-
der for ABU-komiteen på General-
forsamlingen, og undertegnede er 
blitt konstituert leder. 
 
ABU-komiteen jobber videre med 
trekkhundprøvene. Tidligere års re-
sultater er sendt inn til NKK. NKK 
vil legge resultatene inn i dogweb når 
databasene er omlagt og klargjort hos 
NKK. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tone Beate Hansen 

Hein Hope.            Foto: Anne Katrine Kroken 
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Det ble avklart at forslaget gjelder kun 
boutgifter, ikke reiseutgifter. 
 
Begrepsforvirring rundt uttrykket ut-
stillingssekretær ble avklart (= utstil-
lingsleder). 
 
Det ble stilt spørsmål til hvorvidt en 
regel for støtte var nødvendig ettersom 
slike regler ofte er nedfelt hos moder-
organisasjonene, i dette tilfellet Norsk 
Kennel Klub. Norges Idrettsforbund 
ble nevnt som eksempel med hensyn til 
komitearbeid i Norges Hundekjører-
forbund. 
 
Det ble stilt spørsmål ved hva som vil 
skje dersom forslaget ikke blir vedtatt. 
Leder og nestleder besvarte dette med 
at man ville vurdere hvorvidt man da 
bare ville videreføre eksisterende prak-
sis eller ikke gi noe støtte i det hele tatt. 
 
Det ble påpekt at kasserer alene ikke 
kan godkjenne hvorvidt enkelte komi-
temedlemmer skal få støtte, slik som 
forslagsteksten er utformet, men at 

hele styret må godkjenne søknadene. 
 
På grunn av kritiske spørsmål til hvor-
vidt klubben har økonomisk ryggrad til 
å gi økonomisk støtte til komitemed-
lemmer på samling, ble det vedtatt med 
24 mot 5 stemmer ( 2 blanke) å utsette 
avstemning i denne saken til etter at 
regnskap og budsjett var behandlet. 
 
Leder og nestleder påpekte hvor viktig 
det er å kunne tilby komitemedlemmer 
som bruker av egen tid og penger for å 
arrangere samlinger en gullerot for å 
fortsette med dette. Men det ble også 
lagt vekt på at forslaget er ment som en 
innstramming av eksisterende praksis, 
og vil gi en mer rettferdig fordeling av 
den støtten som tilslutt blir tildelt. 
 
Forslaget ble vedtatt med 31 mot 0 
stemmer (0 blanke) 
 
Sak 3: Støtte til langdistansekjørere. 
Forslagsstiller: Johanne Sundby 
 
Bakgrunn for forslaget ble lest opp av 

forslagstiller. Generalforsamlingen had-
de følgende kommentarer til forslaget: 
 
Budsjett har ikke rammer til et slikt 
vedtak. Langdistansekjørerne represen-
terer som oftest sine lokale trekkhund-
klubber når de er på løp, og bør derfor 
få støtte fra disse. En slik støtte vil 
kunne oppfattes som en forfordeling 
av langdistansekjørerne i forhold til 
dem som kjører sprint og mellomdis-
tanse. Støtte til langdistansekjørerne 
kan brukes som et ledd i å markedsføre 
Norsk Sibierian Husky Klubb på de 
store løpene. 
 
Forslaget ble forkastet med 22 mot 
4 stemmer (5 blanke) 
 
Sak 4: Forslag om endring av Norsk 
Siberian Husky Klubbs kjørereglement. 
Forslagsstiller: Leder av Sportskomi-
teen 
Bakgrunn for forslaget ble lest opp av 
forslagstiller. Generalforsamlingen had-
de følgende kommentarer til forslaget: 
 

Fra venstre Anne Guri Moum med årets BIM Kefeus Gwahri Mithril, eid av Kari og Ulf Hope, oppdrettet av Jenni Hasa, Finland, dommer Ali 
Koops og Eveline Koch med BIM Vienna av Vargvass, eid og oppdrettet av Karsten Grønås og Eveline Koch.           Foto: Anita E. Engebakken 
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Det ble stilt tvil om gyldigheten av for-
slaget ettersom dette i sin helhet ikke 
har vært tilgjengelig for medlemmene 
før generalforsamlingen. Det var like-
vel konsensus i generalforsamlingen 
om at endringene var av så begrenset 
omfang at man hadde full mulighet til å 
sette seg inn i disse gjennom forkla-
ringen til forslagstiller. 
 
Det ble påpekt at Norsk Siberian Hus-
ky Klubbs kjørereglement en gang var 
grunnlag for Norges Hundekjørerfor-
bunds regler, og at Norsk Siberian 
Husky Klubb heller burde følge disse 
enn å ha egne regler. Dette ble besvart 
med at vi i Norsk Siberian Husky 
Klubb ønsker å ha et mye enklere re-
gelverk for at terskelen for å delta på 
våre lokale arrangementer skal være 
mye lavere enn å delta på løp i regi av 
Norges Hundekjørerforbund. Det sam-
me gjelder krav til lisens. Norsk Sibe-
rian Husky Klubb ønsker kun å anbefa-
le sine medlemmer å kjøpe lisens, men 
vil ikke stille dette som krav. Krav til 
lisen vil oppleves som økt byråkrati i 
forbindelse med våre løp, som igjen vil 
heve terskelen for å delta. 
 
Det ble påpekt at Norsk Siberian Hus-
ky Klubb står juridisk ansvarlig for alle 
som deltar uten lisens, selv om foreldre 
underskriver på erklæring om at de 
påtar seg ansvar for juniorer som deltar 
på løp. 
 
Tekst om vaksine mot dvergbendelorm 
kan fjernes. Det er tilstrekkelig å henvi-
se til mattilsynets regler. Forslagstiller 
sa seg enig i dette og vil følge opp den-

ne endringen. 
 
Sanksjonsmuligheter mot brudd på 
reglene ble etterlyst. Forslagstiller be-
svarte dette med at brudd på reglene 
medfører diskvalifikasjon fra løpet. 
 
Aldersbegrensning burde utformes slik 
at juniorer kan starte hele det året de 
fyller 12 år, og ikke bare etter den da-
toen de fyller 12 år. Da ville reglene 
være mer i tråd med praksis som benyt-
tes i idretten, og som er ansett for å 
være en mer pedagogisk aldersinnde-
ling for barn. Forslagstiller var ikke 
villig til å endre på dette punktet. Det 
ble påpekt at regelverket skal benyttes 
ved alle arrangementer i regi av Norsk 
Siberian Husky Klubb sentralt eller av 
lokallagene. 
 
Forslag med endringer som beskre-
vet over ble vedtatt med 17 mot 5 
stemmer (9 blanke). 
 
Følgende medlemmer ønsket å få pro-
tokollført at de hadde stemt imot for-
slaget: Svein Erik Teslo, Viggo Jørgensen 
 
Sak 4: Innstilte æresmedlemmer 
Jubileumsåret 2012 
Følgende 3 nåværende og tidligere 
klubbmedlemmer ble av styret innstilt 
til æresmedlemskap i Norsk Siberian 
Husky Klubb: 
 
Anne Marie Engelschøien: godkjent av 
generalforsamlingen med mer enn 2/3 
flertall. 
 
Frode Bakke: godkjent av generalfor-
samlingen med mer enn 2/3 flertall 
 
Johanne Sundby: godkjent av general-
forsamlingen med mer enn 2/3 flertall 
 
Både Frode Bakke og Johanne Sundby 
var tilstede, og takket generalforsam-
lingen for tildelingen av æresmedlem-
skap. Johanne Sundby avsluttet med at 
hun fremdeles ønsket å bidra med 
”kontingent” til klubben, og meddelte 
derfor at hun vill fortsette å betale 
penger tilsvarende kontingenten inn på 
et fond som skal bidra til å skape akti-
vitet for ungdommer som ønsker å 
drive med siberian husky. 
 
6) Regnskap 
Regnskap for 2012 ble vist frem i ple-
num og gjennomgått i felleskap med 

spørsmål som ble besvart av kasserer. 
Det var ingen større kommentarer til 
regnskapet. 
Regnskapet ble vedtatt ved akkla-
masjon. 
 
7) Budsjett gjeldende fra mai-2012 
til mai-2013 
Budsjett for vist frem i plenum og 
gjennomgått i felleskap med spørsmål 
som ble besvart av styret. Generalfor-
samlingen hadde følgende kommenta-
rer til budsjettet: 
 
Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt 
avvikende budsjett-periode er lovlig, og 
i så fall, hvor riktig dette blir i forhold 
til et regnskap som følger kalenderåret. 
Det ble avklart at det ikke finnes noen 
lover eller regler mot avvikende bud-
sjett, men at det normalt vil være 
ganske upraktisk. 
 
Det ble samtidig påpekt at budsjettet 
for Norsk Siberian Husky Klubb ville 
se små endringer om man hadde kalen-
derårsbudsjett, og at det er mest prak-
tisk å bestemme budsjettet på general-
forsamlingen i mai til nest mai, etter-
som det er her flest medlemmer er 
samlet. 
 
Det ble stilt spørsmål ved at det var 
satt av hele kr. 20.000 til messer. Det 
ble videre påpekt at dersom messene 
arrangerer raseparader, så bør ABU-
komiteen bli involvert for å godkjenne 
de hundene som skal representere ra-
sen siberian husky i paraden. Det ble 
påpekt at messene genererer en del 
inntekt (for eksempel loddsalg), samt at 
vår messeansvarlig har oppnådd mange 
fordeler hos messearrangør, slik som 
gratis stand og lignende. Netto kostnad 
ved messer i 2011 var kr. 16.000.  
 
Det ble hevdet at messene har begren-
set effekt på rekrutteringen til klubben. 
Det kom etter hvert frem flere argu-
menter for at messen har positive ring-
virkninger, som f. eks. økt valpesalg, 
markedsføring av klubben, både over-
for potensielle nye siberian husky-eiere, 
men også overfor andre mennesker 
som vi møter i skog og fjell. Et godt 
image generelt kan komme klubbens 
medlemmer til gode ved at vi møter 
høyere toleranse hos grunneiere og 
andre brukere av marka når vi skal ut 
og ferdes med vogn og spann. 
 

Foto: Johanne Sundby 
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Leder avsluttet debatten med at kr. 
20.000 kan anses som en rimelig kost-
nad for all den eksponeringen vi opp-
når gjennom to messer som omfavner 
så pass vidt som Dogs4All og Vill-
marksmessen gjør. I 2011 var det 
18900 mennesker innom Dgs4All. 
Norsk Siberian Husky Klubbs stand 
var en av de mest besøkte. I tillegg fikk 
Norsk Siberian Husky Klubb omtale i 
Hundesport. Norsk Siberian Husky 
Klubb har dessuten en ivrig leder i ar-
rangementskomiteen som over de siste 
årene har utviklet messestanden vår til 
en mye mer iøynefallende stand enn vi 
har hatt tidligere, og dette bidrar til et 
godt inntrykk av en aktiv klubb, hvilket 
er ett av hovedformålene til klubben. 
 
Budsjettet ble vedtatt med 31 mot 0 
stemmer (0 blanke). 
 
8) Valg 
Valglisten ble presentert av leder i valg-
komiteen, og valget ble gjennomført 
med følgende resultat: 
 
Leder: Line Løw (ikke på valg) 
Nestleder: Ivar Hordnes (ikke på valg) 
Sekretær: Mali Strømsvåg (nyvalgt, har 
fungert som sekretær side høsten 2011) 
Kasserer: Irene Borgen (nyvalgt) 
 
Revisor: Generalforsamlingen ga styret 
fullmakt til å finne revisor 
 
Valpeformidler: Hågen Bjørgum 
(gjenvalgt) 
 
Birgit Alhaug stilte ikke til gjenvalg og 
avslutter med det som kasserer. 
 
Redaksjonskomiteen 
Medlem: Johanne Sundby (nyvalgt) 
Medlem: Anne-Katrine Kroken (ikke 
på valg) 
Medlem: Saskia Mempel (nyvalgt) 
Medlem: Monica A. Sundset (nyvalgt) 
Medlem: Yvonne R. Dåbakk (nyvalgt) 
 
Tora Kleven stilte ikke til gjenvalg som 
redaktør/leder og går derfor ut av  
komiteen. Odd Gulaker stilte ikke til 
gjenvalg som medlem. Kari Hope og 
Anders Fugelli har trukket seg fra ko-

miteen. 
Redaksjonskomiteen ble instruert om å 
konstituere seg selv og finne en løsning 
på hvordan og hvem som skal lage 
Huskybladet. 
 
Sportskomiteen 
Medlem: Johnny Blingsdalen (ikke på valg) 
Medlem: Camilla Kerler-Gunther 
(gjenvalgt) 
Medlem: Per Tore Hove (ikke på valg) 
Medlem: Anders Fugelli (gjenvalgt) 
Medlem: Terje Dietrichson (nyvalgt) 
 
Svein Dufseth stilte ikke til gjenvalg og 
går derfor ut av komiteen. 
Sportskomiteen ble instruert om å 
konstituere seg selv og finne en leder. 
 
ABU-komiteen 
Medlem: Tone Beate Hansen (ikke på valg) 
Medlem: Rikke Bergendahl (ikke på valg) 
Medlem: Ivar Hordnes (ikke på valg) 
Medlem: Anita Engebakken (ikke på valg) 
Medlem: Kari Hope (nyvalgt) 
Medlem: Lina Stabbetorp (nyvalgt) 
Medlem: Kari Eldby (ikke på valg) 
 
Ingvild Jørgensen stilte ikke til gjenvalg 
og går derfor ut av komiteen. 
 

 
ABU-komiteen ble instruert om å 
konstituere seg selv og finne en leder. 
 
Arrangementskomiteen 
Leder: Stine Oppegaard (ikke på valg) 
Medlem: Elin Ingstad (gjenvalgt) 
Medlem: Sigmund Alhaug (gjenvalgt) 
Medlem: Fred P. Johansen (gjenvalgt) 
Medlem: Geir og Toril Johansen (ikke 
på valg) 
Medlem: Jon Bakke (ikke på valg) 
Medlem: Mette Ellefsen (ikke på valg) 
Materialforvalter: Siv Hansen (nyvalgt) 
 
Valgkomiteen 
Medlem: Birgit Alhaug 
Medlem: Kenneth Monsen 
Medlem: Tora Kleven 
 
Valgkomiteen konstituere seg selv og 
finne en leder. 
 
Oslo, 08.06.2012 
 
Anne-Katrine Kroken Ivar Hordnes 

Avslappede hunder på sommerferie 
 

Foto: Terje Dietrichson 
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Dato: 25. mai 2012 
Sted: Åstjern, Brandbu 
Dommer: Ali Koops 
 
Det var varmt, det var sol, det var 
pinse, det var rekordmange på-
meldte (rundt 90), det var dommer 
fra England og Forstal kennel og alt 
dette i NSHK sitt jubileumsår.  
 
40 års historie 
40 år som raseklubb og ansvarlig for-
valter av vår fantastiske rase. Benedicte 
Ingstad fra landets første siberian husky-
kennel, Brattalid, satte rasen i et histo-
risk perspektiv gjennom sitt foredrag 
fredag kveld. 
 
Travel helg 
Det var virkelig varmt, årets varmeste 
og fineste dager denne pinsehelgen. 
Det gjorde sitt på den sosiale fronten, 
med grilling sent fredag kveld og siden 

de tradisjonelle samtalene rundt et for-
rykende leirbål. Og så selve "finale-
dagen" hvor alle de niogåtti sibirske 
huskyene skulle trimmes og vises og 
klemmes og traves foran en svært nøye 
dommer.  
 
Mange påmeldte hunder 
Og det tok tid! Vi startet ganske så 
nøyaktig 09.50, med 2 svært ulike val-
per som utgjorde valpeklassen. Den 
ene ble selvsagt BIR og den andre 
BIM. Så fulgte det på, med den ene 
etter den andre. Timene gikk, både de i 
og utenfor ringen tørket svette og 
klemte ut enda mer solkrem. Rings-
ekretæren ble sakte men sikkert rødere 
og rødere, hundene peste og den som 
virket nærmest uberørt av timene og 
varmen var selveste dommeren. Impo-
nerende innsats! De røde sløyfene hag-
let tett, excellent, excellent!! Om jeg 
har telt riktig fikk 10 Very Good og blå 

Tilbakeblikk på årets spesialutstilling 
 
Av Anne-Katrine Kroken. Foto: Anita H. Engebakken 

Beste avlstispe: Libby av Vargevass 

BIM valp: Nordysak Encore-Ekoteko 

Champion hann: Nodvikens Tigeröga 

Junior hann: Odino Av Vargevass 

Unghund hann: Snørokks Pippin 

Åpen klasse tispe: Vienna av Vargevass, 
også BIR 
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Beste oppdrett: Nay-La-Chee 

sløyfe og resten igjen Excellent. Over 
20 fikk CK og til slutt (vi nærmer oss 
sen middagstid...) sto det igjen den 
beste av hannhundene, Keufeus Mi-
thril Gwaihir og den beste av alle tispe-
ne, Vienna av Vargevass. To særdeles 
gode representanter for rasen. Vienna 
av Vargevass gikk av med totalseier og 
ble dermed BIR. Med sitt tredje Cert, 
ble Mithril Norsk Utstillingschampion. 
Kjempegratulasjoner til begge hunde-
ne, med eiere: Kari og Ulf Hope 
(Snørokk kennel) og Evelyn og Kar-
sten Grønås (Kennel Vargevass). 
 
Grillkveld 
Så stormet vi til grillene, tarmene skrek 
etter en lang dag og det var et sterkt 
behov for etterfyll av både mat og 
drikke. Sjelden har vel en kald øl smakt 
så godt! Det var langbord og god stem-
ning og denne fortsatte igjen rundt 
bålet og utover i sommernatten! 

Generalforsamling 
Helgen ble avsluttet med årets Gene-
ralforsamling, 4 timer med diskusjon 
og applaus og en grei og ryddig for-
samling. Flere som har innehatt viktige 
og arbeidskrevende verv i en årrekke, 
takket for seg og som tidligere var det 
ingen som slåss om hverken medlems- 
eller lederposisjoner, men komiteen ble 
da fylt opp og arbeidet ser ut til å fort-
sette. 
 
Utstillingsresultater 
Komplett oversikt over utstillingsresul-
tater står på side 62-69 og protokoll fra 
generalforsamlingen er på side 8-11.  

Junior tispe: Snørokks Paikka 

Åpenklasse hann: Kefeus Mithril Gwaihir, 
også BIM 

BIR valp: Libesol Black Swan 

Unghund tispe: Iden Veteran hann: Putin av Vargevass, 
BIR veteran 

Champion tispe: Vikerkollen’s Mos Safran 



Foto: Jørn Losvar 
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Tekst Anne-Katrine Kroken. 

 

”Last man standing”, ”Red Lantern”, 

sistemann i mål eller til mål som num-

mer 24 av 52 startende (raskt regnet 28 

brøyt). Det er mange måter å se det på. 

En ting er sikkert, det kan vel ikke kalles 

annet enn imponerende for en mann som 

startet sin hundekjørerkarriere i 

2009/2010 og fullfører det lengste av de 

lange løpene vi har i Europa. 

MARIUS MOHOLDT 
FINNMARKSLØPET  
OG 1000 KILOMETER 
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Få fullfører med renraset spann 
For de særs interesserte og på grensen 
til nerdete (dere andre kan gå rett til 
start…) foruten de to nevnte har vi en 
håndfull europeiske kjørere som har 
fullført 1000 km med siberian husky-
spann: Bernhard Schuchert (1998 og 
2000), Pierre-Antoine Hertier (2007), 
Jana Henychova (2009) og Isabelle 
Travadon (2010). 
 
1000 km Finnmarksløp 
Jeg ringer Marius som avtalt for å 
snakke mer detaljer rundt de 1000 kilo-
meterne og som seg hør og bør, om 
følelser og tanker underveis. 
 
Hvorfor i all verden 1000 kilometer? 
Det er det løpet som vil kunne gi deg 
flest utfordringer som langdistanse 
hundekjører i Norge. Det var dette 
som var den fremtidige målsetting når 
vi startet med siberian husky. Med ut-
fordringer tenker jeg på alt som kan 
skje underveis i et så langt løp, og ikke 
minst samspillet med hundene. 
 
Hvilke hunder var i spannet fra start? 
Grå, Shasa, Snøhvit, Sky, Asti, Lux, 
Juli, Snehvit, Navdi, Scary, Falk, Varg, 
Laika og Nasse. Det var de vi hadde 
tilgjengelig i kennelen. Jeg visste at i 
alle fall 3 (Scary, Snøhvit og Snehvit) 
ikke ville klare å fullføre, men planen 
var å la de følge med så lenge jeg vur-
derte at de hadde det bra. 

Hva tenkte du på startstreken? 
På startstreken i Alta var jeg bare glad, 
ferdig med alle forberedelser og hadde 
senket skuldrene. Det er som å gå inn i 
en liten boble hvor det er kun deg og 
hundene. Selvfølgelig koker det i Alta 
sentrum under showstarten og de førs-
te 15 km til restarten i Sorrisniva. Jeg 
hadde 10 hunder fra Alta og en 
”Oslodame” fra et eller annet departe-
ment som passasjer. Da gjelder det å 
svare så godt man kan på en masse 
spørsmål underveis. Under restarten 
var det et ekstremt lydnivå, da 58 spann 
skulle starte med 1 minutts mellomrom. 
Kjente jo litt på stresset da. På Sorrisniva 
satte jeg inn de siste 4 hundene. 
 
Kan du fortelle om løpet, hvordan 
det utartet seg, om spesielle hendel-
ser underveis? 
 
Alta - Skoganvarre (108 km) 
Turen til Skoganvarre var fin, men jeg 
fikk en uventet utfordring allerede før 
Jotka. Scary virket helt ”uttafor” og jeg 
måtte ha henne i sleden. Det var tilsy-
nelatende ikke noe galt med henne 
fysisk, men hun kan ha fått en reaksjon 
på alle inntrykkene fra start, det kan 
også ha vært varmen. Satte henne inn i 
spannet igjen etter en tid og hun gikk 
bra inn til Skoganvarre. Jeg kjente litt 
på usikkerheten etter en sånn uventet 
start, taper noe tid underveis. Tok ut 5 ti-
mers hvile i Skoganvarre etter kjøreplanen. 

Skoganvarre - Levajok (78 km) 
Tøff etappe med mye stigning.. Det 
var humpete spor, mye sukkersnø og 
scootertrafikken hadde laget grøfter i 
sporet. Jeg hadde mange spann foran 
meg, noe som ikke hjalp på sporkvali-
teten. Hundene plumpet en del, men 
alt i alt en bra gjennomført etappe. Vi 
hvilte fem timer i Levajok 
 
Levajok - Tana (117 km) 
Jeg var spent på denne etappen, den 
var lang og det viste seg at den var 
nærmere 130km enn de angitte 110. 
Det var tungt, sukkersnø og veldig 
dårlige spor. Jeg kjørte delvis med 2 
hunder i sleden de siste 2 milene inn 
til Tana. Brukte totalt 12 timer. Pga 
forholdene var hundene slitne og vi 
besluttet å ta ut 16 timers hvilen her 
(planen var egentlig å kjøre til Neiden 
1). Hundene fikk god hvile, spiste 3 
ganger, 2 store måltid og 1 mellom-
måltid. Snehvit ble satt ut i Tana da 
hun var mentalt sliten. 
 
Tana - Neiden 1 (94 km) 
Den absolutt flotteste etappen. Jeg 
kjørte ut med 13 uthvilte og spreke 
hunder. Bra trøkk i spannet og spore-
ne hadde satt seg og var faste og fine. 
Fikk trøbbel med Scary underveis, hun 
var sliten og ble satt igjen i Neiden 1. 
 
Neiden 1 - Kirkenes (75 km) 
Dette skulle i utgangspunktet være en 
grei etappe, men vi fikk skikkelig vær 
med snø og vind. Utfordringen med å 
ligge bakerst var at jeg ikke hadde no-
en å kjøre sammen med, så det ble 
mye tung brøyting for hundene. Det 
var veldig godt å komme inn til Kirke-
nes, til et trangt og intimt sjekkpunkt i 
sentrum. Nå var jeg ordentlig sliten 
selv, så vi unna oss 10 timer hvile her. 
Varg ble ikke med videre herfra, da 
jeg så han hadde antydning til å slå 
opp skaden fra Femundløpet 
(muskelbrist). 
 
Kirkenes - Neiden 2 (125 km) 
Lang etappe og det var varmt. Jeg had-
de med meg halm, og hvilte på sporet 3 
timer omtrent halvveis til Neiden 2. Da 
jeg kom inn til sjekkpunkt var det frem-
deles en del andre spann bak og rundt 
meg, selv om jeg stort sett kjørte alene. 
Snøhvit ble satt igjen her. 
 
Neiden 2 - Varangerbotn (82 km) 
Kraftig stigning opp på fjellet. Fikk 

Handler Rune Olesen, Renathe og Marius Moholdt.                                       Foto: Kjell O. Brun 

Marius Moholdt fullførte Finnmarksløpet med et renraset siberian huskys-
pann. Kun en nordmann har gjort dette tidligere. Karsten Grønås, som i 2006 
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kom i mål søndag formiddag, det var 
masse folk, publikum og kjørere. 
”Conquest of Paradise” runget over 
høytaleranlegget og det var hurrarop. 
Det var kjempestas å komme i mål, 
ikke minst for hundene som nå skjøn-
te at en lang ferd var over. 
 
Hvilke hunder fullførte? 
Det var Shasa, Navdi, Sky, Asti, Juli, Laika 
og Nasse som gikk hele veien. Shasa og 
Navdi gikk det meste av løpet i led. 
 
Hvis en av hundene på spannet 
skulle få en ekstra oppmerksom-
het, hvem vil du trekke fram? 
Nei, det må jo bli Navdi det. Hun er 
helt unik, går bedre og bedre jo verre 
forholdene er. Krummer ryggen og 
går imot vind og uvær. Hun trekker de 
andre med seg. Det er vanskelig å ten-
ke seg spannet uten henne! 
 
Marius og hundene brukte 8 dager og 
34 minutter på turen og kom til mål i 
Alta 18. mars kl 13:13, omtrent to 
døgn etter vinner Inger Marie Håland.  

trøbbel med tre hunder og etter tre 
mil endte alle i sleden (Grå, Juli og 
Lux). Det ble tungt, men de 8 som 
ikke satt i sleden gikk veldig bra. I 
Varangerbotn satte jeg ut Lux, Grå og 
Falk. Vurderte at Juli kunne bli med 
videre. 
 
Varangerbotn - Sirbma (74 km) 
Grei etappe med de 7 som var igjen, 
men det begynte å bli tungt psykisk. 
Mange spann brøt i Varangerbotn så 
nå var jeg alene bakerst. Sirbma var et 
flott sjekkpunkt og vi hvilte godt der. 
 
Sirbma - Levajok 2 (73 km) 
Kjempetøff etappe, uvær. Stikkene var 
delvis blåst bort og sporet var helt 
borte. Navdi gikk på med krum rygg 
og fant sålen. Jeg prøvde å tenke posi-
tivt og motivere meg selv. Vi lå 8 timer 
i Levajok, jeg følte at hundene trengte 
hvile. 
 
Levajok 2 - Karasjok (85km) 
På vei ut fra Karasjok prøvde en kjø-

rer som ikke fikk hundene i gang å 
henge seg på oss, men han klarte det 
ikke og måtte bryte løpet. Jeg kunne 
egentlig tenkt meg og hatt han med, 
men vi kjørte atter videre alene. Dette 
er en ren elveisetappe, flatt og mono-
tont, men virker som det går slakt i 
nedoverbakke. Hundene gikk fint. 
Fremme i Karasjok fikk jeg vite at den 
obligatoriske 8 timers hvilen var utvi-
det til 12 timer. Bjørn Kaltenborn 
kjørte akkurat ut av sjekkpunktet da 
jeg ankom, så det ble 12 timer alene i 
Karasjok, mens sjekkpunktet sakte 
men sikkert ble ryddet ned rundt meg 
og funksjonærene takket for seg. Hun-
dene var spreke så vi hadde godt klart 
det med 8 timers hvile her. 
 
Karasjok - Alta (130 km) 
Lang men fin etappe. Det var driv i 
spannet og hundene virket friske og 
raske. Det blåste en del opp til Rav-
nastua og ned mot Jotka. Jeg stoppet 
ofte for å gi hundene snacks og kos. 
Jeg visste nå at vi ville klare det. Vi 

Foto: Elin Berntsen 
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1981 
Vi begynner med 1981. Klubben er 
vel etablert, aktiviteten er stor, de fles-
te hundekjørerløp med slede er med 
siberians. Mange avler og selger, sibe-
rians er den store hundekjørerrasen. 
Alaskahuskiene er enda ikke kommet 
for fullt i Norge, selv om man vet om 
dem i Alaska og de er begynt å dukke 
opp her hjemme. Klubben har avls-
råd. I forbindelse med det er det mye 
korrespondanse. Hva skal man satse 
på? Hvilke hunder ble valgt? Noen 
mener man bør benytte de ”beste le-
derhundene” i avl, kun basert på sle-
dehundkonkurranse. Men, som det 
påpekes: ikke en gang de beste kjører-
ne får det alltid til i avl. Man diskute-
rer også hva som er forskjellen på 
”godkjent” og ”anbefalt” paring. 
 
Løpskjøring 
På Skjelbreia Sweepstakes, et av de 

viktige løpene, ble det klaget over at 
man ikke fikk kjøre bil inn til Skjel-
breia, så man måtte starte på ”Måsan”. 
Man oppfordrer dessuten Norsk Sibe-
rian Husky Klubb til å starte en ung-
domsgruppe. Det er også sterke me-
ningsytringer: Norsk Siberian Husky 
Klubb bør ikke få lov å annonsere for 
løp der man tillater at det starter ikke-
renrasede bikkjer, mener noen. Andre 
medlemmer av Norsk Siberian Husky 
Klubb var imot dette forbudet. Med-
lemmer av Norsk Siberian Husky 
Klubb bør være positive til nye ting, 
ytrer noen. Styret derimot - mener at 
klubbens formål er å fremme interes-
sen for registrerte siberian huskyer 
som trekkhund, og vil ikke ha annon-
sene. Derimot lurer de på om de skal 
ekskludere siberian husky eiere hvis 
hund jager sau, etter store avisoppslag 
om slikt. Rikke Bergendahl og Mari 
Høe er på ettårig besøk hos Norriss-

Huskybladet i 40 års tjeneste 

Jeg har mange gamle Huskyblad. Det er artig lesning. Mange diskusjoner 
går igjen, år etter år. Noe er forandret. I jubileumsåret er det verdt å se 
raskt gjennom noen årganger. I dette og påfølgende nummer vil vi opp-
summere litt fra ulike tider. Bladet kom med opp til seks nummer per år. 

Tekst og foto: Johanne Sundby 

kennelen i Alaska, og skriver brev 
hjem. Martin Buser var på samme 
kennel. Norriss har ikke bare renrasa 
siberian huskyer. 
 
Lange artikler om foring av konkur-
ransehunder. Valpeprisen øker fra 
1500 til 1700 kroner. Vintersamlingen 
er på Hurdalsøen, og Harald Solheim, 
en av de ”store” gamle kjørerne blir 
intervjuet. Han ønsker seg lenger løp 
enn 20 km, og ønsker åpen klasse. 
Siberian husky er høyt på popularitets-
lista over hunderaser, med 350 nyre-
gistrerte hunder i 1980. 
 
Legenden Harris Dunlap holdt semi-
nar i Norge, og hadde visstnok mye å 
lære bort om avl. Det foreligger utfyl-
lende referat fra hans foredrag. Klub-
ben foreslår at alle nye valpekjøpere 
bør få et års medlemskap i klubben 
gratis. ”Folk utenfor klubben kan gjø-
re mye skade på rasen” hevdes det. 
Laila Og Roger Legård hevder at 
”99% av alle førstegangskjøp av hund 
er leilighetskjøp”. Den svenske stor-
kjøreren Ingvar De Forest skriver et 
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klagebrev om kvaliteten på et løp der 
han visst ble diska. Diskusjonene raser. 
 
1982 
Avlsrådet 
Mye kritikk, negativitet og rykter: 
Mange sier at det ikke er bra. Det hol-
des jubileumsutstilling (10 år!) og man 
sier der at ”ingen linjer må glemmes. 
Noen hevder at Østlandet dominerer 
rasen. Man har Doc Lombard, en 
kjent amerikaner, på besøk på semi-
nar. Han har et historisk tilbakeblikk. 
Nåværende siberian huskyer har ikke 
god nok fart, hevder han. Kan ha mis-
tet mye bra genetikk innen rasen. Me-
ner man må ta vare på gode ledere. 
Doble ledere i spannet kan være bra, 
mener han. Sure, leie bikkjer bør slip-
pe trening noen dager, da blir trening 
mer gledesfylt. Han starter innkjøring 
av valper fra 8 måneders  alder. Ikke 
kjør løp hver helg, sier han, da blir 
bikkjene lei. 
 
Finnmarksløpet blir arrangert for 
andre gang, 324 km. Conny Berg-
strøm med flere hadde et 20 spann 
med siberian huskyer og alaskan mala-
mutter. ”Egentlig er dette distanser 
siberian huskyer bør testes i” hevdes 
det. Sven Engholm vant dog, med 
grønlandshunder!! 
 
Karsten Grønås skriver om hunde-
oppstalling. Hundegårdene bør være 
fluktsikre, hevder han. Minst to meter 
høye gjerder! Rikke tegner, og sender 
lesebrev til bladet. 
 
Det diskuteres om siberian husky skal 
være en sprinthund eller en langdis-
tansehund, stor og kraftig eller liten og 
lett? Og i diskusjon om renrasethet 
hevder styret at NKK registreringer 
uansett skal baseres på tillit, og at det 
er svært vanskelig å bevise juks. 
Rick Swenson kommer til et seminar. 
Sportskomiteen skriver om Seppalalø-
pet og Jotunheimløpet, og hevder at 
Seppalaløpet, slik det kjøres, minner 

lite om slik 
Seppala selv 
kjørte. 
 
Dr. Kronfeldt 
(veterinær) 
holdt foredrag. 
Han snakket om 
poteskader, 
overoppheting 
og stress, samt 
sportsanemi. 
Han anbefalte at 
det bør være 
rett med foring 
med 30% pro-
tein, 55 % fett 
og 15 % karbohydrat. Så vet vi det. 
 
1983 
Årsberetningen fra 1982, det handler 
om avlsråd og dommerkonkurranse. 
Huskybladet gis ut i 700 ex. Store dis-
kusjoner om blandingshunder (alaskan 
huskyer). Konflikt rundt snørekjøring 
som sportsgren. Avlsrådet legger ikke 
spesielt stor vekt på utstillingsresulta-
ter. NM i Trysil hadde 37 påmeldte, 
12 i 7-spann, og egen 3-spann klasse 
for å rekruttere. Løypa var 20 km. 
 
Roger Legård dro til Alaska og ble nr 
10 i Iditarod. I NHF opprettes et No-
me-utvalg, og NHF begynner å åpne 
for uregistrerte bikkjer i Nome-løp. 
Norsk Siberian Husky Klubb er skep-
tiske. Man ønsker seg et langdistanse-
løp sørpå. 
 
Snikbastardiseringsdebatten som har 
pågått heftig i noen blad bes lagt ned. 
Norsk Siberian Husky Klubb-styret 
mener det bør være balanse mellom å 
være en raseklubb og en trekkhund-
klubb. Norsk Siberian Husky Klubb 
arbeider systematisk for å fremme 
Nome-kjøring i Norge. Et medlem av 
avlsrådet fratrer sin stilling på grunn 
av diskusjoner om ”hva som er ren 
rase”. Det handlet visst om Zerolinjer 
her og. Man avviser fra styret disku-
sjoner på grunn av ”løse rykter, stor-
mer og diskusjoner” i klubben. Inn-
leggene er mange og heftige, både for 
og mot. 
 
Debatt om NHF om Nome-kjøring: 
Nome folket valgte å gå inn i NHF, 
men mange mener at NHF er en hem-
sko. Mange  tror ikke at NHF vil No-
me-sporten noe godt. Harris Dunlap 

hevder i seminaret om siberian hus-
kyen sin historie: Det fantes mye ulikt 
i gen poolen. ”Jeg kan ikke finne en 
eneste siberian husky i utstillingsring-
en som i det hele tatt er til å tenke på 
når det gjelder å kjøre i spann” sier 
han. 
 
Gausdal Maraton startes, det er et 
langt løp: 250 km. 
 
1994 
Avlsrådet; lover, regler, komiteer. Mye 
referat og klubb stoff. Norsk Siberian 
Husky Klubb spiller en rolle for No-
me-sporten i NHF. NKK derimot, 
avviser å samarbeide med NHF etter 
at en hund av ”tvilsom registrering” 
fikk dispensasjon for å delta i løp. 
NKK er helt blankt avvisende til ikke-
registrerte ”bastarder”, mens noen fra 
Norsk Siberian Husky Klubb-miljøet 
prøver alaskan husky i USA og liker 
det de opplever der. På Vintersamling-
en er det løp for 3-,5-, og 7-spann. En 
bladdiskusjon hevder at man ikke skal 
la løpsresultater bety alt i avl.  ”Kjøp 
hund, tren med de hundene du har, de 
som vil gjøre det best” og velg fra 
dem. Det store spørsmålet: Skal Hus-
kybladet være et raseblad eller et hun-
dekjørerblad? Nome-sporten er kom-
met for å bli, sier svært mange. Mange 
hevder også at siberian husky vil miste 
fotfestet dersom en skal sette et 
strengt skille mellom det som er en 
raseklubbs oppgave og selve sporten. 
 
Og slik ruller debatten. I neste nr av 
2012 utgaven av Huskybladet skal vi 
vende tilbake til 1985.  
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Norsk Siberian Husky Klubb på Villmarksmessen 
Tekst: Stine Oppegaard 

Nora Emelie og Oda koser med Molinka. 
Foto: Terje Dietrichson 

Stine demonstrerer Kickbiken for Jo Arne.  
Foto: Terje Dietrichson 

Inger, Stine, Oda, Lars, Odin Alexander og 
Camilla.                          Foto: Terje Dietrichson 

NSHKs stand er rigget opp i tide til åpningen: Sanne, Jostein og Inge.      Foto: T. Dietrichson Tidlig om morgenen, og Nansens feirer sin 1-års dag på Villmarksmessen.               Foto: Terje Dietrichson 

3 x 7 m Huskystand 
Arrangørene av Villmarksmessen til-
delte oss også i år en stor stand på 21 
m2 , plassert rett ved hundearenaen 
hvor alle publikumsrettede aktiviteter 
fant sted. Klubben får standen gratis, 
men må leie strøm, tepper og utstyr vi 
ikke selv har tilgang på. De samme 
plakatene som ble laget til Dogs4All 
for tre år siden ble igjen hengt opp, i 
tillegg til sleder, pulk, vogn, sparkesyk-
kel, seler, liner, kløv og potesokker. 
Som på Dogs4All fikk vi låne hunde-

gårdene fra KK Import, som i løpet av 
hele messen var fylt opp med vakre 
siberian huskyer (og barn). Seleverkste-
det var også innom standen og lånte ut 
utstyr vi kunne dekorere med. 
 
Mange med erfaring på standen 
På standen kunne besøkende og in-
teresserte møte både erfarne hundekjø-
rere med store kenneler og erfaring fra 
lange løp til de av oss som har mer 
kunnskaper om hvordan det er å kun 
ha 1-2 hunder. 

Norsk Siberian Husky Klubb hadde for andre gang stand på Villmarks-
messen på Lillestrøm. Messen pågikk over fire dager, 12-20 på torsdag og 
fredag, 10 - 18 på lørdag og søndag. Vi stilte opp på raseparaden på lørda-
gen og valpeshow på søndagen.  
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Informasjonsmateriell 
Vi hadde stativer godt fylt opp med 
Huskybladet, klubbens valpebrosjyre, 
Hundekjørerbladet og brosjyrer om 
hvor man kan kjøpe hundekjørerut-
styr. 
 
Takk til medlemmene 
Stor takk til alle medlemmer som stilte 
opp: Sanne Karlsen, Turid Aandalen 
Lindberg, Jostein Lindberg, Line Løw, 
Inge Bugge Knudsen, Nora Emelie, 
Odin Alexander, Camilla og Lars K. 
Günther, Oda og Elin Ingstad, Johan-
ne Sundby, Inger Buskerud, Siv og 
Trond Hansen, Terje Dietrichson, 
Johnny Blingsdalen, Geirr Jakobsen, 
Andrea Oppegaard Jakobsen, Tone 
Beate Hansen, Runar Golimo Simon-
sen, Mette Ellefsen, Kathrine Nord-
gård Larsen og ikke minst, Jo Arne 
Brustugun, som kom helt fra Sjåk for 
å hjelpe til på standen og bli kjent med 
flere i klubben. Vi fikk også besøk av 
tsjekkiske Jana Henychová, som over-
leverte en valp til Arnt Holger Jensen. 
 
Takk til Villmarksmessen og Nor-
ges Varemesse for all hjelp og meget 
god service. 
 
Dogs4All, 24. - 25. november 2012 
To dager etter Villmarksmessen ble vi 
kontaktet av Norges Varemesse som 
tilbød oss stand på Dogs4All mot at vi 
stiller opp med hundekjøring. Vi har 
takket ja, med forbehold om at vi får 
nok medlemmer til å hjelpe til.  

Tidlig om morgenen, og Nansens feirer sin 1-års dag på Villmarksmessen.               Foto: Terje Dietrichson 

Møte i Lokallaget Oslo og Omegn.  
Foto: Terje Dietrichson 

Oda koser seg med hundene. 
Foto: Terje Dietrichson 

Odin Alexander med pappa Lars på sin førs-
te Villmarksmesse.       Foto: Terje Dietrichson 

Turid og Tinka deltok på dressurkurs.  
Foto:Terje Dietrichson 

Arnt Holger Jensen kom for å hente den nye 
valpen sin.                     Foto: Stine Oppegaard 

Oda stiller ut Sajo for Johanne. Marianne 
Lund er dommer.          Foto: Terje Dietrichson 

Spesiallevering, direkte fra 
Tsjekkia, og videre til Nord-
Norge. 

Foto: Stine Oppegaard 

Mange ivrige barn fikk kose med hundene. 
Foto: Stine Oppegaard 

Godt med presentasjon av utstyr på stan-
den.                                Foto: Terje Dietrichson 
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BRUKSHUND ELLER UTSTBRUKSHUND ELLER UTSTILLINGSHUNDILLINGSHUND  

To sider av samme sak?To sider av samme sak?  

 

Tekst: Line Løw 

Siberians vs alaska huskyer 
Mange deler en oppfatning om at  
siberian husky aldri kan hevde seg i 
konkurranse med alaskan huskyer. Jeg 
mener at det helt klart er mulig, i hvert 
fall innenfor noen distanser. Det er 
ikke lett å avle gode sledehunder. Det 
krever at man legger ned mye arbeid i 
hundene og masse tid bak sleden. En 
rekke kenneler og kjørere gjør dette. 
Enten i form av trening opp mot kon-
kurransekjøring, eller ligger dagevis på 
fjellet. De nedlegger et enormt arbeid i 
hundene og avler kun på det som er 
bra nok. Uansett hva man mener om 
siberians vs alaskans er det viktig å 
beholde funksjonaliteten til siberian 
huskyen som trekkhund. Her er det 
ingen snarveier, man lykkes kun der-
som man arbeider målbevisst og ak-
tivt. 
 
Er utstilling halve avlsarbeidet? 
En siberian husky er så mye mer enn 
utseendet. Siberian husky skal være 
nøysom, robust, hardfør, den skal ha 
god arbeidslyst, gode poter, god pels, 

et vennlig gemytt, skal ikke være ag-
gressiv mot andre hunder, selvstendig 
men allikevel myk. Den har et vesen 
og en rekke egenskaper som skiller 
den fra andre polare raser og blan-
dingshunder. Alt dette og mer til gjør 
siberian huskyen til en siberian husky. 
I tillegg kommer gode trekkegenska-
per og utseende. Å kun fokusere på 
utseende er en sterk forenkling av den 
komplekse hunden som en siberian 
husky er. Dersom alt vi som oppdret-
tere behøvde å tenke på var om våre 
avkom ikke fikk for mye hvitt, hadde 
riktig fargekombinasjon etc så hadde 
vårt arbeide blitt enklere. Som opp-
drettere skal vi forsøke å bevare (eller 
forbedre) alle de gode egenskapene 
som allerede ligger i vår rase; gemytt, 
funksjonalitet, polare egenskaper og 
utseende. 
 
Er utstillingsdommere idealister? 
Mange sier at dommere er idealister. 
De ofrer mye av sin fritid, og reiser 
land og strand rundt. I tillegg til å 
være idealister, er også utstillingsdom-

mere personer som sitter med verv i 
hundeklubber, er jaktprøvedommere, 
kanskje er funksjonærer på løp, agility-
konkurranser, lydighetskonkurranser 
og utstillinger osv. Alt arbeidet som 
blir nedlagt av frivillige i forbindelse 
med de mange tusen aktiviteter hvert 
år blir gjort ut av idealisme og genuin 
hundeinteresse. Men det at noen er 
idealister, betyr ikke det samme som 
at man ikke kan stille spørsmål ved de 
forskjellige dommeres interesse for å 
bevare og forbedre rasen siberian hus-
ky. For de dommere som er interes-
sert i rasens store variasjon ville det ha 
vært svært lærerikt å ha sett hundene 
på en spesialutstilling.  I min tid i sty-
ret tror jeg at jeg kan notere en (1) 
henvendelse fra en dommerelev om å 
komme på vår speialutstilling for å se 
og lære… På vår spesialutstilling er 
det vanligvis en dommer som er spe-
sialist på rasen som dømmer, defor 
skulle man jo tro at de som var inter-
essert i å dømme rasen ville se en slik 
dommer i aksjon. 
 
Anatomi, sunnhet og funksjonalitet 
Det sies at utstillingsdommere er eks-
perter på anatomi, sunnhet og funk-
sjonalitet. Dette er mye mulig. Jeg har 
ikke selv gjennomgått dommerkurs, så 
jeg vet ikke hva man lærer. Utstillings-

Opprinnelig var en siberian husky en utrolig god sledehund som var mye 
lettere enn de sledehunder man hittil hadde brukt i Alaska. Siberian huskyen 
hadde kraft, styrke og hurtighet, i tillegg til et meget vennlig gemytt. Stan-
darden ble laget på grunnlag av de daværende beste trekkhundene. Disse 
hundene skulle trekke lett last i moderat tempo over lange avstander. 

Foto: Anne-Katrine Kroken 



HUSKYBLADET 23 

dommere har helt sikker god kunn-
skap på anatomi og en sunn bygning. 
Funksjonaliteten til rasen siberian hus-
ky er å være en trekkhund – det er det 
ingen som betviler. Vil det ikke da 
være naturlig å i hvert fall en gang i 
blant se funksjonaliteten i praksis? 
 
Ekspert på sunnhet?  
Utviklingen av en rekke raser har vist 
at å kun stole på utstilling og dommer-
nes ekspertise om sunnhet kan være 
katastrofal. Både når det gjelder 
bruksegenskaper og for hunden selv. 
Man kan jo ramse opp en rekke raser 
hvor de blir mer eller mindre defekte i 
skjønnhetens tegn. Hunder som knapt 
kan puste, eller føde selv, eller gå nor-
malt. Hud-, øye-, skjelettproblemer er 
bare noen av lidelsene dyrene er på-
ført. Flere og flere raser får en bruks-
versjon og en utstillingsversjon. Men 
hva ønsker man egentlig å oppnå med 
dette? 
 
Rasetypiskhet 
Hvis vi regner gemytt som en viktig 
del av siberian huskiens rase, vil jeg 
påstå at noen dommere ikke tar hen-
syn til standarden. Jeg har selv stått 
ringside og sett at dommere ikke leg-
ger vekt på aggresjon mot andre hun-
der. Aggresjon er en diskvalifiserende 
feil. Jeg har også stått ringside og sett 
hunder bli trukket en premiegrad på 
grunn av reserverthet. Nå kan man 
selvfølgelig diskutere hva den enkelte 
legger i begrepet ”noe reservert”. Men 
dette er ikke en feil i følge standarden. 
Bør ikke gemytt bedømmes på lik linje 
med andre tillatte egenskaper eller feil 
i standarden? Siberian huskiens gode 
gemytt er jo noe av det vi trekker frem 
når vi blir spurt hvorfor vi valgte den-
ne rasen. Da oppleves det som merke-
lig at hunder som viser tydelig aggre-
sjon ikke blir trukket i premiegrad. Jeg 
har opplevd at selv aggresjon mot 
dommeren ikke har fått betydning for 
premieringen. Nå skal det sies at dette 
var en utenlandsk oppdretter, og ut-
stiller som vant var også utenlandsk. 
Men standarden er da lik i alle land?? 
Noen utstillere opplever å høre at de-
res siberian husky har feil farge eller 
ikke rasetypiske tegninger. Dette er 
feil i henhold til standarden, hvor alle 
farger og tegninger er tillatt. Det står 
til og med at det kan dukke opp teg-
ninger, spesielt hodetegninger, som er 
svært uvanlig på mange andre raser. 

Hvorfor tar ikke dommere hensyn til 
dette? 
 
Typedømming 
Mange bruker mye tid på å trene sine 
hunder for utstilling, men man når 
aldri helt opp. Dette til tross for at 
hunden er riktig i henhold til standar-
den. Mange dommere synes kanskje 
denne type siberian huskyer er litt luf-
tige eller lettere. Men det står faktisk i 
standarden at siberian skal være lett og 
i hvert fall ikke gi et tungt inntrykk. 
Jeg har opplevd å ikke kunne se for-
skjell på en malamute tispe og en sibe-
rian hannhund. Disse to rasene skulle 
da stå relativt langt fra hverandre med 
tanke på at de er i hver sin ende av 
vektskalaen innen de polare spiss-
hundrasene. Bygningsmessig er de 
også i utgangspunktet veldig forskjelli-
ge. På bilder fra en del reklame, ameri-
kanske magasiner og kalendere har jeg 
også fått problemer med å skille mel-
lom disse to rasene. I disse tilfellene er 
det siberian huskyen som har mistet 
sitt rasepreg. De gir et tungt og bam-
sete inntrykk langt fra den ulve- og 
revelignende elegansen som forbindes 
med den opprinnelige siberian husky.  
Kvalitetsbedømmingen skal være i 
henhold til standarden; har hunden 
store eller mindre avvik fra idealet i 
standarden? Når man kommer til be-
dømmingen av hvilken hund som skal 
få CERT og bli BIR/BIM så spiller 
selvfølgelig smak og behag inn, det 
samme gjelder hvordan hunden viser 

seg den dagen. Men selve kvalitetsbe-
dømmingen burde være nogenlunde 
rett fram. Enten har hunden stort av-
vik fra standarden eller ikke.  Av og til 
blir jeg forundret over at det kan slås 
ned på en feil hos en hund, men at 
den samme feilen oversees hos en 
annen hund. Er dommerne for dårlig 
til å se samme feil hos hunder av for-
skjellig utseende? Eller er det type-
dømming ute og går? Noen hunder 
blir rett og slett for strengt/mildt be-
dømt? 
 
Objektiv kvalitetsbedømming 
Hvis kvalitetsbedømmingen skal være 
objektiv, hvorfor slår da kritikkene så 
til de grader forskjellig ut hos enkelte 
dommere? Da jeg begynte å stille ut 
mine siberian huskies var jeg realistisk 
nok til å innse at individer fra kjøre-
kenneler sjeldent blir best i rase. Der-
imot var jeg naiv nok til å tro at dom-
merne er objektive i sin kvalitetsbe-
dømning. Det vil si at de holder seg til 
standarden når de deler ut sløyfene. 
Jeg vil påstå at i enkelte tilfeller, kan-
skje flere enn man liker å tro, så er 
smaken til dommeren avgjørende alle-
rede her. Jeg kan bruke min egen 
hund som et eksempel. Jeg påstår ikke 
at denne hunden er av Certkvalitet – 
for det er hun absolutt ikke. Hun har 
blant annet steil skulder og litt kort 
pels. Her følger utdrag fra tre kritik-
ker. Den ene er som junior (og jeg er 
klar over at juniorer blir bedømt mil-
dere enn unghunder). 

Rikke Bergendahl på utstilling. Foto: Saskia Mämpel 
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”14 mnd gammel tispe av meget god 
type. Rasetypisk formet hode. For 
alderen godt utviklet kropp. Steil skul-
der/overarm. Gode vinkler i bakben. 
Meget godt hårlag og gemytt.” Pre-
miering: 1. JKK. 
  
”Bra størrelse. Meget god type. Godt 
kjønnspreg, ennå litt uferdig, trenger å 
få mer kraft. Stram overlinje, bra 
kryss, steil front. Velvinklet bak. Bra 
pelsstruktur. Godt gemytt.” Premie-
ring 1. AUK. 
  
”God type. Noe uutviklet hode, bra 
øyne, ører. Bra hals, rygg, beinstam-
me. Uutviklet, grund brøstkorj. Brandt 
kors. Bra tasser. Urfelld pels, bra 
svans.” Premiering: 3. AUK. 
  
At dommerne vektlegger noe forskjel-
lig i forhold til standarden får så være. 
Alle hadde klart å få med seg det steile 
skulderpartiet. Men jeg synes at det er 
litt langt sprang fra rød sløyfe til å 
være nærmest ikke rasetypisk (gammel 
bedømming – før 2011). Dette skal jo 
være den objektive kvalitetsbedøm-
mingen! Den som tar utgangspunkt i 
standarden og ser på feil og mangler i 
forhold til idealet. Ikke den bedøm-
mingen som sier noe om hvilken hund 
som var best i dag (CERT/BIR/
BIM). 
 

Egenskaper i ringen 
Det er ikke bare å hive hunden inn i 
en utstillingsring og så forvente at 
dommeren skal se hvor bra hunden 
var på fjorårets løp eller hvor god ap-
petitt den har etter 30 mil. Disse egen-
skapene bedømmes under helt andre 
forhold, og mest sannsynlig av hunde-
eieren selv… Det krever helt klart en 
del trening i å få hunden til å vise seg 
fint og strekke skikkelig ut i ringen. 
Dette er selvfølgelig utstillerens an-
svar. Å troppe opp med en hund som 
verken er stelt (ser ut som et loslitt 
lappeteppe) og som er så usikker på 
seg selv at dommeren verken kan ta 
på den eller se den bevege seg gir ikke 
et godt første inntrykk hos domme-
ren. Det er også lett å forstå at en slik 
hund er vanskelig å kvalitetsbedømme 
for en dommer, særlig en allround-
dommer. Men dommerne skal fortsatt 
dømme etter standarden. De skal fort-
satt se etter funksjonalitet. De kan 
ikke se bort i fra dette..  
 
Hva kan Norsk Siberian Husky 
Klubb, kenneler og hundekjørere 
gjøre? 
Klubben bør ha en god dialog med 
dommere gjennom avlskonferanser. 
Dette er et ypperlig fora for å utdanne 
dommere. Her kan de se mangfoldet i 
rasen, og klubben kan vise fram funk-
sjonalitet både i praksis og på video. 

Dommere som ofte dømmer siberian 
husky men som ikke har kjørt hund 
selv, kan man invitere med på turer 
hvor de får sett gode hunder i aksjon. 
Klubben kan sette krav om bruks-
meritering på i hvert fall en av foreld-
rene for at valpene skal bli formidlet 
via Huskybladet eller nettsidene. 
Klubben kan sågar bruke bruksmerite-
ring for å oppnå utstillingschampiona-
tet. Kanskje bør man stille ut flere 
kjørehunder? Dommerne bør bli vant 
til å se kjørehunder på ”vanlige” utstil-
linger og ikke bare vår spesialutstilling. 
Kan lokallagene arrangere ring-
treningskurs? Så man kan få trent litt 
med hunden sin og lære å stille den 
riktig. Og ikke minst at hunden blir 
vant til ”ringen” og å bli håntert av 
andre (les dommer). 
 
Siberian huskyer må være synlige 
Klubben kan også fronte Norsk Ken-
nel Klubs Hundesport for å få inn 
mer stoff om hundekjøring og med 
bilder vise fram mangfoldet. Vi kan 
oppfordre flere kenneler og hundekjø-
rer til å være med på Dogs4All og 
Villmarksmessen med hundene sine 
for å vise fram mangfoldet i rasen vår. 
Ikke minst kan vi bruke trekkhund-
prøven aktivt og sende inn løpsresul-
tater.  

Line Løw på NSHKs vintersamling 2009. Foto: Kari Hope 
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Kennelklubber 
Kennelklubber er ikke offentlige orga-
nisasjoner som forvalter statlige på-
legg eller baserer seg på vitenskap, 
men et system av organisasjoner som 
har gitt seg selv rett til å lage regler for 
hva som er eller ikke er ren hunderase. 
Kennelklubbenes hovedaktivitet er å 
føre stambøker. Det vil si å følge arve-
gangen på hundevalper systematisk, 
og lage regler for avl og oppdrett. 
Dessuten har kennelklubber tatt på 
seg oppgaven å være arrangør for 
hunderelaterte aktiviteter, der den de-
sidert største er hundeutstillinger. 
 
Hunderaser 
Hunderaser er relativt nye. Forskere 
på feltet i dag mener stort sett at 
”rase” (for mennesker og dyr) egentlig 
er en sosial konstruksjon uten viten-
skapelig verdi. En raseinndeling har 
nemlig ikke noen forklaringsverdi ut-
over de egenskapene som subjektivt 
ble valgt til å avgrense rasene. Ut fra 
et biologisk synspunkt er derfor ikke 
forskjellene mellom tykke og tynne, 
eller høye og lave spesielt annerledes 
enn fra forskjellene mellom hudfarger 
eller pelstykkelse. 
 
Ulike bruksformer av hund 
En hunderase er således ikke noen 
distinkt avgrenset entitet, det er gli-
dende overganger mellom de ulike 
rasene, og de kan alle blande seg og 
formere seg med hverandre. Det er 
mennesker som har skapt hunderase-
ne og betegnelsene på disse. De er 
ikke gitt av naturen. Før 1500 tallet 
fantes ikke noen spesifikke definerte 

hunderaser, men mange ulike bruksfor-
mer av hund likevel. Hundetypene var 
spesielt tilpasset klimaet og det landska-
pet de levde i, og etter hvert brukskrav 
menneskene satte til dem. Fram til om-
kring år 1800 og framover økte antallet 
hunderaser i verden. Først hadde man 
de geografisk adskilte landbaserte rase-
ne, som inkluderer de eldste hundene vi 
kjenner til. De fleste er flere tusen år 
gamle av opprinnelse.  
 
Landraser 
Innen zoologien er landrase en rase som 
er typisk for et område; for eksempel de 
polare hunderasene (nordic breeds) som 
hadde utbredelse på nordkalotten, og de 
ulike typene var tilpasset terrenget der 
de levde: grønlandshunden og canadisk 
trekkhund åpent is og fjellandskap, sibe-
rian husky trebevokst tundra. Disse 
opprinnelige hundene viser betydelig 
større genetisk variasjon enn hva ren-
rasede hunder har i dag. Med det mener 
man også at utseende og atferd i større 
grad varierer mellom individene enn hos 
en regulær hunderase. Landraser ble 
brukt til det de var egnet til. For eksem-
pel gjeting, jakt eller trekk. Noen hunde-
typer ble spesialavlet for å duge til svært 
spesialiserte og spesifiserte bruksoppga-
ver. Hundene begynte å skille seg sterkt 
ut fra hverandre utseendemessig og 
bruksegenskapsmessig. Mot slutten av 
1800-tallet dukket det opp et behov for 
disse såkalte stambokregistre for hun-
der, eller kennelklubber som vi gjerne 
kaller disse organisasjonene i dag. Først 
ute var de i Storbritannia, der The Ken-
nel Club ble dannet i 1873. Norsk Kennel 
Klub ble etablert 25 år senere, i 1898. 

Selektiv avl skaper ny rase, ikke art 
Vi snakker hele tiden om variasjoner i 
den biologiske arten hund/ulv. En 
rase er som nevnt over en gruppe av 
individer med felles egenskaper som 
skiller dem fra andre medlemmer av 
deres art, egenskaper som med en viss 
forutsigbarhet kan føres videre til nes-
te generasjon. Raser ble ”på moten” 
også innen klassifikasjon av mennes-
ket: der man først opererte med noen 
såkalte hovedraser. Seinere har man 
gått ganske mye bort fra å dele men-
nesker inn i raser, og har erkjent at det 
er mange overganger mellom de klas-
siske rasene. Dessuten er det mer hen-
siktsmessig å snakke om etnisitet, 
fordi raser ikke er biologisk bestemt. 
Det å dele inn arten hund i renrasede 
bikkjer har som fenomen “arvet” en 
ide om en arveparadigme som er noe 
utdatert i lys av moderne genetikk. 
Rasebegrepet i kynologien er relativt 
inspirert av en mistolkning av Dar-
wins teorier, (survival of the fittest = 
enkelte rasers overlegenhet) og dess-
uten bygget på en feil oppfatning av 
sosiale teorier som i alle fall i dag har 
en er vitenskapelig og moralsk tvety-
dig anvendelse. Rasisme og raseulik-
heter i menneskerasen er ikke lenger 
gyldig argument for ulik sosial poli-
tikk. ”Renrasethet” i kennelklubben 
kan av og til brukes som et sosialt ute-
lukkelsesbegrep, der noen er innenfor 
og andre utenfor det som aksepteres 
som ”ren”. Det er et utrolig mangfold, 
og det er ikke alltid skarpe skiller mel-
lom de ulike rasene. Det kan også 
oppstå eller dannes nye raser. Noen 
mener at arter bestemmes av naturen, 

Genetikk til besvær 

Hvorfor får vi så mange følelser i 
sving i diskusjoner om hunderaser? 
Vi har valgt å jobbe med en hunde-
type av såkalt ren rase. Når vi sier 
det, så sier vi at vi vil arbeide med 
en hund som har spesielle karakte-
ristiske trekk, som utseende og 
bruksegenskaper. Vi sier også, 
uten at vi vet det, at vi abonnerer 
på og forsøker å følge de regler 
som Norsk Kennel Klub og de in-
ternasjonale kennelklubbene har 
satt opp for dette fenomenet.  

Tekst og foto: Johanne Sundby 
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gjennom ”Darwinistisk” seleksjon og 
tilpasning, mens raser bestemmes av 
kulturen. Med andre ord; selektiv avl 
kan skape en ny rase, men ikke en ny 
art. Alle raser innen arten hund/ulv 
kan pares med hverandre og gi frukt-
bart avkom. På engelsk brukes rase 
(”race”) om mennesker, og breed om 
bikkjer og andre dyr. Vi har ikke to ord 
på norsk. 
 
Stambøker 
Raserene hunder er definert som de 
som pares med andre individer innen-
for sin egen varietet og stambokføres, 
slik at opphavet kan dokumenteres, 
ofte i mange generasjoner. Før i tiden 
kalte man ikke-raserene hunder for 
”bastarder” – et begrep som ikke leng-
er er i bruk. Innenfor trekkhunder er 
mange av de beste hundene blandings-
raser, men man kunne godt ha kalt 
dem ”trekkhundrase”- fordi bruksegen-
skapene er så sterkt i fokus og fordi det 
avles veldig systematisk. Men disse 
hundene er ikke stambokført, og det er 
fritt fram å avle på de man vil avle på. 
 
Genetisk variasjon 
En stambok anses av noen for en luk-
ket genpool, det vil si at når stamboken 
en gang for alle kreeres, kan man ikke 
føre nye individer inn i rasen. Andre 
mener det er fullt forsvarlig å føre inn 
nye gener når gamle går tapt, f eks når 
overdreven avl på utstillingsegenskaper 
ødelegger eller stopper bruksadferd, 
eller når man får opphopning av syk-
dom i en rase fordi genpoolen er for 
liten til å hindre innavl. Noen raser har 

bare rett og slett for få individer i gen-
poolen. Innføring av selekterte spesi-
fikke genmaterialer vil neppe endre 
rasen fundamentalt i neste generasjoner 
dersom avlsdyret velges med omhu. 
Den genetiske variasjonen og de gene-
tiske nykombinasjonene vil alltid gi nytt 
genetsik materiale innen enhver rase. 
Genetikken til individer i en rase er jo 
aldri lik de foregående generasjoners 
som en blåkopi, men gener blandes, 
mikses og endres. Mutasjoner, dvs 
spontane endringer i et genmateriale, 
kan også forekomme. Og gener kan 
antagelig påvirkes av miljøet i en viss 
grad! Dette siste er nokså nytt, og kalles 
epigenetikk. Kort fortalt betyr det at 
gener kan skrus av og på av andre ge-
ner, som kan være påvirket av miljøet. 
For eksempel kan et individ som gene-
tisk er forutsatt å bli høy, bli mer kort-
vokst fordi reguleringsgenene svarer på 
et miljø der det f.eks er lite tilgang på 
mat og sier ”skru av vekstgenet”. Ge-
ner kan altså endres av miljøet, og disse 
endringene kan igjen arves. Nå, når 
brukshunden siberian husky får veldig 
bra ernæring kan man for eksempel 
tenke seg at mange individer strekker 
litt på seg og når en høyere sluttstørrel-
se enn man egentlig skulle tro ut fra de 
genene man arver.  
 
Landraser og kulturraser 
Flere landraser har nå har blitt aner-
kjent av internasjonale kennelklubber 
som egne hunderaser (jfr Border Col-
lie). De er imidlertid i utgangspunktet 
ikke en hunderase, fordi opphavet er 
mer ukjent og den genetiske variasjo-

nen er mye bredere enn hos regulære 
hunderaser. De fleste moderne hunde-
raser er kulturraser, som er raser med 
mindre genetisk spredning enn landra-
ser og større ensretting og mindre va-
riasjonsmuligheter.  
 
Rasestandarder 
I Kennelklubber opprettes det en rase-
standard som skal sikre rasens framtid. 
Disse standardene er som oftest mer 
knyttet til utseende, enn funksjon og 
spesialisering i arbeidsevne. Standarder 
har imidlertid ofte vist seg ikke å fung-
ere etter hensikten, og noen standarder 
modifiseres eller brytes opp i flere stan-
darder med hvert sitt navn. Årsakene til 
dette kan være mange, men et typisk 
problem er at rasestandarden ikke i stor 
nok grad tar hensyn til det mangfoldet. 
Rasebokføring hindrer effektivt en mer 
”darwinistisk” utbedring av rasen. Av-
len styres mer mot konservering av det 
som er, enn utvikling av noe bedre og 
kanskje annerledes. Likevel har vi sett 
store modifikasjoner innen rasestandar-
den for mange ulike raser, der rasen 
deles i en bruksvariant og en utstillings-
variant av samme rase. Av og til kan 
altså en hunderase bestå av varianter, 
der alle individer har en felles genetisk 
overførbar egenskap som skiller de fra 
andre individer av samme rase (langhår, 
strihår, korthår). Dette er hunder som 
for eksempel kan være nærmest identis-
ke anatomisk og morfologisk, men som 
kanskje skiller seg fra hverandre gjen-
nom en arvelig ulikhet i pelsen. Avl 
innen en begrenset genpool fører også 
ofte til at gener som egentlig er ”feil” – 
f eks sykdomsgener, får større gjen-
nomslagskraft (grad av innavl). Dette er 
en av ulempene med raseavl. 
 
Rasebegrepet 
Begrepet hunderase er altså ikke viten-
skapelig definert i biologisk forstand. 
Det er mer å regne som grupper defi-
nert av kennel-klubber ut fra hobby-
virksomhet. En hunderase er en gruppe 
bikkjer som er representert I et tilstrek-
kelig antall – der noen trekk overføres 
til neste generasjon med en noenlunde 
grei forutsigbarhet. Hunderaser dreier 
seg dog ikke bare om rasestandard på 
utseende, men også om forutsigbar 
adferd. Man kan sikre denne stabilite-
ten gjennom å føre stambok eller ved 
gentesting. Likevel kan egenskaper gå 
tapt fordi gener ikke er statiske. Men 
raser kan også defineres ut fra typelik-

Tori Eide Borgen med valper 
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Valper fra Hans-Christian Ørjestad 

het alene: den bikkja SER slik ut som 
den rasen skal og kan bedømmes til å 
være ”renraset”. I siberian huskyens 
barndom i Norge ble det gjort slike 
grep. Mens noen klubber bruker begge 
dele: for å være definert som renraset 
må du både ha stambok og se slik ut 
som standarden krever. Utelukkelse på 
grunn av avvik kan da forekomme, 
f.eks størrelse eller farge. 
 
Bruksegenskaper 
Da bikkjer sluttet å pare seg ukontrol-
lert og på egenhånd, og mennesker 
begynte å styre avlen, fikk man utvik-
ling av mange spesialiserte bikkjetyper. 
På den anne side var antagelig det rå-
materialet de hadde å jobbe med allere-
de spesialtilpasset liv i det området der 
de fantes. For å overleve på arktisk 
tundra var det lurt for bikkjetypen der 
(som likner veldig på ulven) å ha tjukk, 
fellbar dobbelt pels, små ører, hardføre 
poter, lange bein, tett kropp, og lite 
krevende metabolisme. Å kunne løpe 
middels til fort over lange avstander 
var bra for pelsen. Selv blå øyne er lurt 
i Arktis: de ser bedre i den lange mør-
ketia. Slik ble begrepet siberian husky 
laget. Det var den/de hundene som så 
slik ut og som kunne trekke slede på 
tundraen. Behovet for rasen sprang ut 
fra en mindre genetisk variabilitet in-
nen rasen, og en større variabilitet mel-
lom rasene og bruksegenskaper. Det 
var stor toleranse for variasjon i farge 
på pels og øyne, tegninger og størrelse. 
Rasestandarder foreskriver de mest 
foretrukne utseende og arbeidsegenska-
per, men kan også beskrive trekk man 
ikke ønsker. Noen bikkjer som er ment 
for arbeid kan likevel ha en åpen stam-
bok, selv om de betraktes som en rase. 
Men de kan da ikke stambokføres i en 
slik organisasjon som kennelklubber er. 
Likevel finnes det noe som kan kalles 
kompensasjonavl. Det er kort sagt å 
erstatte tapte egenskaper gjennom avl. 
I noen raser må man inn med blod fra 
annen rase pga det genetiske mangfold 
ikke er tilstrekkelig lenger (eksempel: 
Dunker). 
 
Liten genpol? 
Siden rasestandarder til overmål mest 
beskriver det fysiske utseende på bikkja 
og rasen, kan det å avle brukshunder 
for utstilling ofte ødelegge arbeidsegen-
skapene. Dette har man sett for rase 
etter rase. Det som har skjedd med 
hund som art etter at man opprettet 

“raser” er altså. I menneskeskapt avl 
velger vi ikke ut bare de genetiske indi-
videne som er ”best” til å overleve, 
men vi lar svakere dyr med andre egen-
skaper få lov å pare seg. Vi har altså for 
noen raser for små og trange populas-
joner, og problemer med å få ny vitali-
tet inn der noen bruksegenskaper er 
gått tapt. Dersom en hunderase har lite 
genetisk variasjon kan dette være et 
faresignal. I noen tilfeller vil en begren-
set genetisk variasjon settes i sammen-
heng med økt forekomst av arvelige 
sykdommer, men like viktig er at en 
begrenset genetisk variasjon kan be-
grense mulighetene for å få til en avls-
messig forbedring/endring av rasen 
dersom det skulle være ønske om dette. 
 
Genotype og Fenotype 
Man kan derfor tenke seg at det er mu-
lig, selv innenfor en rase og dens stan-
dard, å tilføre ”friske gener” gjennom å 
foreta selektive paringer med bikkjer 
som har mer av de ønskede egenskape-
ne enn populasjonen pt. har. For husky 
kan man for eksempel føre inn gener 
som gir bedre trekkevne, uten at det 
etter en generasjon eller to er mulig å 
spore dette på utseende. For husky, 
hvis trekkegenskaper for det meste av 
rasen er degenerert, er dette neppe 
uheldig. Likevel er det noen som nær-
synt da kaller disse avkommene for 
”ikke renrasede”. Det er en meget sne-
ver og uvitenskapelig definisjon av ra-
sebegrepet og renrasethet. Avkomme-
ne etter disse bikkjene vil jo se rasety-
piske ut innenfor den variasjonen som 
tillates i rasen, og de vil kanskje trekke 
bedre, noe som er ønsket. De er i alle 
fall ikke bærere av noen ”skitne” eller 
”forurensende” gener som gjør avkom-
met ”ikke renraset”. Jeg har til og med 

hørt at noen sier at renrasede hunder 
som har hatt et blandingskull ikke leng-
er kan regnes som renraset. En så sne-
ver, gammeldags og uvitenskapelig de-
finisjon av rase kan vi ikke leve med i 
2012.  
 
Se fremover i avl! 
Som denne artikkelen forsøker å vise, 
så er renrasethet og rasestandard et 
relativt nytt et sosialt skapt begrep uten 
forankring i biologisk eller genetisk 
vitenskap, det gir typelike men ikke 
identiske avkom, det har likevel varia-
bilitet innen genpoolen da et individs 
genetiske sammensetning aldri er likt et 
annets med mindre de er eneggede tvil-
linger. Vi kan selv bestemme om vi vil 
legge videre tolkningsmuligheter inn i 
rasen uten at dens forutsigbarhet end-
res. Vi kan også planmessig styre avlen 
i retning av ønskede egenskaper, slik 
naturlig avl sannsynligvis ville ført til. 
Vi har alle sett hva ekstreme eksteriør-
messige tolkninger kan bety for noen 
rasers utvikling, og det er virkelig på sin 
plass å påpeke dette i avl og satse på 
avl på sunne, rasetypiske, ikke for tett-
avla individer også på adferds og 
brukssiden. Overdreven angst for 
”forurens-ning” av feil gener for lang 
tid tilbake er nokså lite viktig, men eks-
trem innavl eller linjeavl kan gi en rase-
messig avsporing i form av forsterk-
ning også av uønskede trekk.  
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PÅ VEMUNDEN 
21. - 22. JULI 2012 

 
Tekst og foto: Terje Dietrichson 

Fra venstre: Jostein Lindberg, Sidsel Steiro, Uffe Mortensen, Oda og Elin Ingstad og Turid Lindberg 

Elin Ingstad og Uffe Mortensen 

KANOTUR 
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Fred og harmoni mens hundene koste seg med middagen 

Molinka av Brattalid, Oda Ingstad, Tana av Snørokk og Elin Ingstad 

Valpen Jana fra Siberian Sleddogs, Jostein Lindberg, Tinka fra Snørokk og Turid Lindberg 

Padletur med siberian huskyer 
Noen av oss, 7 på 2 og 6 på 4, dro en 
helg i juli på kanotur til Fjorda i 
Søndre Land. Det ble en flott tur nes-
ten uten en regndråpe og med mye 
sol. Vekten var lagt på det sosiale, og 
vi fant oss raskt en basecamp på en øy 
uten sauer, andre folk og andre dyr. 
 
Fjorda er ett fantastisk padleområde 
med et nettverk av sammenhengende 
vann og leirplasser.  
 
4-spann kanotrekk 
Vi var en stund inne på tanken om å 
prøve en ny trekkhunddisiplin: 4-
spann kanotrekk. Inntil noen kom på 
at Johanne Sundby hadde prøvd dette 
før oss. Det gikk ikke så bra. Hundene 
fant ut at dersom de skulle trekke, så 
skulle de ha fast grunn under føttene. 
De endret kurs, lød verken komman-
doene styrbord eller babord og fire 
hunder, kanoen og Johanne endte et 
godt stykke inne på land. Vi droppet 
tanken på denne nye disiplinen. 
 
Velkommen med til neste år 
Late padletak på stille vann, bål og 
grillmat, glade hunder og folk, vakker 
solnedgang. Frister dette? Vi satser på 
ny tur til neste år.  

Det er mange aktiviteter frilufts-
mennesker med hund kan bedrive. 
Særlig i Norge hvor naturen ligger 
inntil husveggen for de fleste. 
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Frøya fra verdensmesterkennel 
Vi kjøpte Frøya i Varteig, Sarpsborg av 
Trond og Siv og jeg tror de hadde 26 
voksne hunder. Oppdretter Trond er 
aktiv hundekjører og han har vunnet 
mange løp. Pappaen til Frøya tror jeg 
faktisk er verdensmester. Når Frøya 
var 3 dager gammel dro vi på første 
besøk. Vi gledet oss masse til den da-
gen vi skulle hente henne. 
 
Med ski og Kickbike 
Om vinteren kjører vi ski og nå innfor 
sommeren har vi kjøpt en Kickbike. 
Her hvor vi bor så er det 7 siberian 
huskyer sammen. Frøya elsker å løpe 
så fort hun bare orker og klarer, når vi 
stod på ski nå i vinter. Vi må bremse 
henne da hun er litt for liten og ikke 
alltid skjønner at hun må ta det litt 
med ro. Hun får ikke trekke når hun er 
så liten, kun bli vant til sele. 

Frøya er snill mot alle 
Frøya er snill mot alt og alle. Hun er 
også veldig rolig. Hun har kun sagt 
”voff” 8 ganger. Hvis noen ringer på 
døren, syns hun bare det er hyggelig 
med besøk. Frøya løper alltid ned trap-
pa når noen ringer på hvis hun nå ikke 
er ute i hagen. 
 
Lære å hilse på andre hunder 
Den hunden vi har liker å hilse på 
andre hunder og hun er ikke akkurat 
en pyse. Hun vil gjerne bli kjent med 
alt og alle på 4 bein. Men mamma og 
pappa har sagt at det er vi som be-
stemmer om hun skal hilse på andre 
hunder eller ikke. Dette fordi at det 
ikke skal bli en ”uvane” for henne å 
alltid stoppe å hilse så fort hun ser en 
hund. Her, hvor vi bor, er det veldig 
mange hunder, så hilse, det får hun 
gjøre masse. Når hun har trekksele på 

Frøya, 10 måneder 
Tekst: Josefin Skår. Foto: Mari Skår 

seg, så har hun ikke lov til det. Det har 
hun lært seg. Hvordan skulle det gå 
hvis jeg kjører på ski etter henne i full 
fart og hun helt plutselig bråbremser 
for å hilse på en annen hund i løypa?  
 
Kuer smeller 
Det eneste hun ikke lenger vil hilse på 
er kuer. Grunnen til det er hun krasjet 
inn i det elektriske gjerdet rundt kuha-
gen og derfor forbinder hun kuer med 
noe som både smeller og gjør vondt. 
Men det går sikkert over…..  
 
Smilende husky 
Det ser ut som om siberian huskyer 
smiler når de sover eller bare sitter 
helt stille og ser seg rundt.  
 
Godt med noe å bite på 
Frøya syns det er kjempestas hvis hun 
får vom og rå kjøttbein. De kan fort 
bite i stykker ting. Men det er ikke 
enkelt når man er valp og det klør 
skikkelig i tennene. Dersom de biter i 
stykker ting eller biter deg i hender og 
føtter, må man si fra at dette ikke er 
lov. Vi har en hel pose med tyggebein 
til slik at vi aldri går tomme for dette. 
Jeg lager også mange leker av doruller, 
teip, tomme papiresker, colaflasker. 
Alt med godteri oppi. Da trenger man 
ikke å kjøpe dyre leker på dyrebutik-
ken.  
 Josefin har ansvaret for å gå på tur  med Frøya, både før og etter skoletid 

Valpen Frøya på tur i skogen 

Jeg heter Josefin Skår og er 10 år. Jeg var med i siberian husky bladet nr 1 i 
år. Det bladet som handlet om ”Dogs4all Hundemesse”. Jeg ble skikkelig 
overrasket da jeg fant et bilde på meg og min siberian husky valp, Frøya. 
Teksten under bildet sa ”Mamma, jeg vil ha en sånn hund”. Men, det var 
som sagt min egen hund. Hun heter Frøya og vi var sammen med mamma 
og pappa på messen hvor vi besøkte standen til siberian husky klubben. 
Nå skal jeg fortelle litt om hvordan det er å ha en siberian husky valp. 
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Mitt liv med tanta mi 
Tekst og foto: Hilde Prytz 

Pixies nye hjem 
I mitt nye hjem fikk jeg herje fritt med 
tante, men hun var ganske reservert. 
Merkelig, for jeg trodde alle smeltet 
når så meg. Ble litt bedre kjent med 
eier’n min også. Kan tro hun ble litt 
paff da hun skjønte jeg var mer ener-
gisk enn Emma som valp. Hun fikk 
litt av hvert å passe på, for her kom-
mer jeg!! Tisset litt inne men bare for 
å få opp farten på eier'n, hehe. Nå er 
jeg husren som hun sier. Og heldigvis 
for meg så tok det kun en liten uke før 
tante godtok meg og nå tror hun at 
hun er mora mi. Hun må være litt kor-
ka altså for jeg er jo bare "hunde-
niesen" hennes! Men greit det, jeg tar 
sjanser på å gjøre all slags sprell og 
kommer unna med det meste, hihi. 
Beste av alt er når jeg kan snike meg 
til å ta "sjefsstolen". Den er så deilig 
og jeg er heldig, for jeg får lov til det. 
 
Turer i Bymarka 
Her vi bor, er det så fint, nære Bymar-
ka og gjett om vi har fin utsikt da! Ser 
jammen alt som foregår på gata her og 
nesten hele byen. Eier'n min er veldig 
glad i Bymarka så jeg har planer om å 
trekke henne langt av gårde når jeg 
blir stor nok. For tanta mi er nemlig 
så dørge lat og "orker" ikke trekke noe 
særlig! Derfor ville eier'n min ha en 
propell og det skal hun få. For jeg 
elsker allerede å dra i båndet. Har også 
vært med på hytta til eier'n min og jøje 
meg, der skal det bli fint å være ja, der 

Besøk hos dyrlegen 
Vi dro til dyrlegen nesten med en 
gang vi hadde fått henne, hun har 
også vært på 6 mnd kontroll- Dette 
for å få en sjekk og kanskje litt gode 
råd å ta med seg på veien. 
 
Valpeskole 
Jeg har også vært på valpeskole hos 
Oslo Hundeskole for å få litt tips. Har 
sett på Internett om ulike triks, og nå 
kan hun sitt, ligg, bli, værsågod, godbit 
på nesen, gi labb, High-five, Hands 
up, danse og pang. Det eneste som er 
vanskelig er ”kom hit”, da må man 
virkelig friste med noe som lukter 
skikkelig godt. 
 
Tur er viktig 
Dette må du huske hvis du ønsker å få 
en egen hund. Du må gå tur med en 
gang når man kommer hjem fra sko-
len selv om det er mye annet man vil 
gjøre. Jeg har ansvar for å gå tur man-
dag, onsdag og fredager på morningen 
og tirsdager og torsdager etter skolen. 
Hunder syns ikke det spiller noen rolle 
om det er kjempekaldt ute eller om 
det bøtter ned med regn. 
 
Én hund blir raskt til flere 
Det sies at man starter med en hund 
og jeg vet at mamma kikker litt på en 
til……. 

Valpen Frøya på tur i skogen 

Til venstre, valpen Pixie og tante Emma i Trondheim 

er det mange rare dyr å se på. Og jeg 
liker å grave og sist jeg var der holdt 
jeg på med et lite graveprosjekt som 
jeg må fullføre, da helst i skjul for ei-
er'n min liker ikke gravinga mi der. 
Hun sier hun snubler i hullene, haha. 
 
Slektstreff i Trysil 
Og i august skal vi hjem til kennelen 
på Trysil for å treffe mor Lurip, far 
Oskar og mine søsken og "halve slek-
ta", det kan bli spennende. Mamma 
her kommer jeg!! Men de kjenner meg 
nok ikke igjen, jeg er jo blitt en fin 
byjente jeg nå.  
 
Nyter livet 
Jeg nyter livet med tanta mi nå, vi går 
så bra sammen og hun liker meg! Jeg 
er ennå ung men du verden, jeg har 
masse planer om mangt, bære kløv når 
jeg blir stor nok og trekke "late" eier'n 
på Kickbike'n. Og alle de flotte fjell og 
skogsturene vi skal ha sammen da. 
JIPPI, jeg gleder meg. 
 
Flere tanter på Byåsen 
Dette var en liten historie om meg, 
navnet er Pixie (alias sjørøver'n). 
PS Har blitt fortalt at jeg har en tante 
til her på Byåsen. Henne har jeg ikke 
truffet ennå men hvem vet, plutselig 
møtes vi i Bymarka kanskje? 
 
Hilsen Pixie  

 

Heisan, jeg er en ung huskyjente (4 mnd gammel) som gjerne vil fortel-
le om mitt liv med tante. Ble hentet på Berkåk og kjørte direkte til 
Trondheim der jeg skal bo hos mammas søster Emma. Hun er så lik, 
men ikke henne likevel. 
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Gratis togtur for Finse 
Fredagen møtte jeg Ingvild Brei-
stein Svarstad (Tipps gode tur-
venn) på toget, som også skulle 
være med på turen. Det var en 
hyggelig togtur med mye hunde-
prat. På Haugastøl hoppet Sheri 
Bastien og Finse på samme tog. 
Og sannelig fikk ikke hunden reise 
gratis på grunn av navnet sitt, siden 
han skulle til Finse. Fra nå av bør 
vi altså kalle opp alle hunder etter 
togstasjoner! 
 
Forhandlinger i teltet 
Da vi gikk av toget ble vi møtt av 
Sanne Karlsen og Johanne Sundby, 
før vi gikk på ski til campen, som 
ikke lå så langt unna. Teltene ble 
satt opp, og middagen spist. Chili 
con carne laget av Sheri og en Real 
i tillegg – skal si vi ble mette! Den 
natta la vi oss med to hunder i tel-
tet. Tana, som alltid krøller seg 
sammen og gjør seg så liten som 
mulig så ingen skal hive henne ut, 

la seg fornøyd ned med en gang. 
Nanuq derimot, ville ikke gi opp 
kampen om liggeunderlaget like 
fort. Overtalelser, kompromisser 
som måtte inngås, og trusler om at 
hun ikke fikk sove i teltet hvis ikke 
hun la seg der hun skulle, måtte til 
før hun innså at liggeunderlaget og 
soveposen til Sanne, nettopp var 
Sannes, og ikke hennes. Ingvild 
ville gjerne ha sin gode venn, Tipp, 
inni teltet, men da satte Sanne fo-
ten ned. Hun ville ikke at det nye 
teltet skulle tisses ned første dagen! 
Han måtte nøye seg med ytterteltet. 
 
Skitur over Hardangerjøkulen 
Søndagen våknet vi til en skyfri 
himmel og strålende sol. Vi be-
stemte oss for å ta med noen hun-
der og gå på ski over Hardangerjø-
kulen. Det ble en vanvittig fin tur i 
det flotte været. Først var det 600 
høydemeter oppover før vi kom til 
isbreen. Men hva gjør vel det når 
man får god hjelp av hundene? 

1. MAI-TUR TIL FINSE 
Tekst og bilder: Oda Ingstad 

Sajo tenker: "Oj, hun er professor! Det vil jeg også 
bli. Goodbye til planer om lange løp, universitetet, her 
kommer jeg!" 

Team Inni Granskauen 

1.mai-helga arrangerte Hakadal Sledehundklubb tur til Finse for 
både spann og snørekjørere. Hunder og folk så fram til mange fine 
turer i fjellet. 
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Alle de misunnelige folkene som vi 
passerte i oppoverbakkene, minnet 
oss på hvor heldige vi var som gikk 
med hunder. 
 
Fantastisk utsikt 
Da vi hadde kommet helt på toppen 
av breen, var det som å sitte i et fly og 
se ut på teppet av hvite skyer, der det 
møter den blå himmelen. Men her var 
altså skyene erstattet med hvite fjell-
topper så langt øye kunne rekke. Bre-
en gikk fort unna, med glade hunder 
som gjorde det lett for oss som hang 
bakpå. Til slutt skulle vi ned alle høy-
demeterne vi hadde klatret opp. De 
tidligere så misunnelige blikkene fra 
andre forbipasserende, var nå blitt 
forvandlet til en smule skeptiske ryn-
ker i pannene deres. Men sannelig 
klarte vi oss ikke rimelig bra alle sam-
men, og ingen ambulansehelikopter 
ble tilkalt. 
 
Solkrem er viktig 
Tilbake i campen oppdaget jeg plutse-
lig at ansiktet mitt hadde forvandlet 
seg til en eneste stor tomat. Shit, det 
var den solkremen da… Den hadde 
jeg visst glemt! Tenkte ikke noe mer 
på det da, jeg trodde vel ikke at det 
var så ille. Jeg var i hvert fall varm nok 
i ansiktet da jeg la meg den kvelden, 
for å si det sånn. Vi sovnet fort alle 
sammen, slitne som vi var. Tana sam-
menkrøllet i et hjørne, Nanuq halvveis 
på et liggeunderlag, og Tipp, som nå 
fikk være inne i teltet, i fotenden. Øy-
nene hans tåler ikke den sterke sola på 
fjellet, så han blir snøblind eller noe. Da 
er det klart man må få ta del i godene! 
 
Kveldstur til Finsehytta 
Morgenen etter våknet jeg med ho-
vent ansikt og gigantiske botoxlepper. 
Jeg var visst litt mer solbrent enn det 
jeg trodde i starten. Men men, got to 
learn the hard way. Neste gang smører 
jeg meg hyppigere! Mandagen ble en 
utrolig varm dag, og Sanne, Ingvild og 
jeg lå for det meste og døste på hvert 
vårt liggeunderlag uten for teltet. 
Hundene syntes også det var deilig å 
slappe av i den stekende sola, men en 
liten sledetur var de klare for da det 
ikke var på det varmeste lenger. På 
kvelden gikk vi på ski til Finsehytta og 
kjøpte is og drikke, og det ble en hyg-
gelig avslutning på turen. 
 
 

Snørokks Tanana (Tana) nyter utsikten 

Tipp og Beda på Hardangerjøkulen 

Gjensyn til neste år 
1.mai pakket vi sam-
men telt og utstyr, og 
så bar det hjem igjen. 
Sanne og Johanne kjør-
te hvert sitt spann, og 
Ingvild fikk henge bak-
på Arilds 13-spann. 
Sheri, Finse og jeg hop-
pet på toget til Hauga-
støl, der Sheri hadde 
bilen sin. Det var en 
utrolig fin tur med 
mange hyggelige folk 
og hunder. Dette ga 
helt klart mersmak!  
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Imponerende merittliste 
Jeg har møtt dem, Marius og Renathe 
Moholdt. Med sine sibirske huskyer 
har de på kort tid fylt en imponerende 
merittliste med gjennomførte langdis-
tanseløp. 2010: Gausdal Maraton (200 
km), Femundløpet (F-400) og Amund-
sen-race (420 km), 2011: Gausdal Ma-
raton (200 km), Femundløpet (F-600)
og Finnmarksløpet (500 km), 2012: 
Gausdal Maraton (200 km), Femund-
løpet (F-600) og Finnmarksløpet (1000 
km). I tillegg en rekke mellomdistanse 
løp og treningsløp. En utselektert hund 
fra denne kennelen, må være det per-
fekte kvalitetstilskudd til turkennelen 
på Næroset tenkte jeg, og kastet meg i 
bilen med kurs for Trondheim… 
 
Kennel Ulveblikk 
Kennel Ulveblikk ligger på Lian like 
utenfor Trondheim, høyt over byen og 
langt til skogs, med Bymarka som nær-
meste nabo. (Det må være Trondheims 
svar på Nordmarka). Marius er vokst 
opp i området, jobber som datapro-
grammerer i Trondheim og startet sin 
hunde(kjører)karriere så å si direkte inn 
i langdistansesporten få år tilbake.  

Renathe er opprinnelig fra Finnmark 
og Båtsfjord, er født hundefrelst, inn i 
en familie med alaskan malamute og 
har siden det hatt varierende antall og 
typer av menneskets beste venn. Hun 
jobber til daglig hos Troll Hundefor og 
utstyr i Trondheim. Sine første sibe-
rians hadde hun på 80-tallet og har i 
mange år beveget seg i hundekjørermil-
jøene, blant annet ansatt en tid på 
Tromsø villmarkssenter med 200(!) 
trekkdyr. Kennelnavnet Ulveblikk ble 
registrert i 2001 og med det tilbake til 
rasen siberian husky og starten på et 
oppdrett og hundehold, med fokus på 
best mulig hunder for de virkelig lange 
løpene. 
 
Familien Moholdt 
På Lian huserer foruten Marius og Re-
nathe også 14 år gamle (konfirmant 
om 3 dager) Marcus, en pensjonert 11 
år gammel lederhund Varga, en ytterst 
sjarmerende (jeg holdt på å stjele den) 
Norrbottenspets Minni og en (for ti-
den bortlånt) Wippet Emir. Bak huset, 
i krokete fjellbjørkeskog ligger hunde-
gården med for tiden 21 voksne/
unghunder av den sibirske rasen, en 

sibirsk liten valp og en alaskahusky 
valp, innlånt for å holde den først-
nevnte valpen med selskap. 
 
Jeg ankommer sent på kvelden, etter 
mange slitsomme timer i bil med for-
kjølelse i systemet og har noen fattige 
timer på meg til å få snakket og spurt 
om kennel, trening, løp og hvem de 
er. Det blir kveldsmat med varm te 
for en sår hals fra Næroset, runder i 
hundegården blant veltrente og ge-
myttlige hunder og lavmælte samtaler 
om hvorfor og hvem og hvordan og 
hva videre. Kanskje har det noe med 
mitt fortettede sanseapparat å gjøre, 
men det hersker en behagelig ro over 
menneskene og dyrene på Ulveblikk 
og jeg kjenner umiddelbart at jeg trives. 
 
Med denne beliggenheten ser det 
ut som dere kjører rett inn i marka 
fra hundegården? 
Ja, vi kjører både vogn og slede direk-
te fra hundegården. Slede ut på baksi-
den og etter en 90 graders sving, så 
ligger Bymarka klar. Vogn kjører vi 
opp en kjerrevei og inn på et nett av 
grusveier. Vi har uten tvil gode tre-
ningsforhold, men Bymarka er et vel-
dig attraktivt turområde så hundene 
må være stødige i passeringer av bik-
kjer, hester og folk. Vi trener ellers 
mye på kveldene på de største utfarts-
dagene. ATV er bannlyst og reglene 
håndheves strengt, så høsttrening fo-

Tett på: Kennel Ulveblikk - Marius og Renathe Moholdt 
Tekst og foto: Anne-Katrine Kroken. 

Kennel Ulveblikk Hundegården 

Vi på to ben er like mangfoldige som våre venner på fire. Noen pra-
ter og prater, men det blir sjelden kanalisert til handling. Jeg skal 
klart innrømme at jeg har en god fot inn i denne kategorien. Mange 
klarer kombinasjonen av disse, men så har du de som ikke har det 
samme markeringsbehovet, men sakte og sikkert gjennomfører sine 
mål, helt uten de store svulmende verbale ytringer. 
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regår foran TrollCart. Bymarka er et 
snørikt område, med relativt lange vin-
tre. Vi er 4-5 hundekjørere i området 
og muligheter til å kjøre 3-4 mils turer i 
løyper vi holder åpne med hunde-
spann. Ingen scooterkjøring. 
 
Men, jeg skulle tro at trening til de 
lange løpene krever mer enn 3-4 
mils turer foran sleden? 
Så absolutt. Vi har hytte på Røros, et 
par timers kjøretur herfra og der til-
bringes de fleste helger. Gjennomkjø-
ringer og de lengre treningsturene tar vi 
der. Hele familien reiser da på helgetur. 
Vi vurderte for et par år siden å flytte 
til Røros, men så ble dette stedet til 
salgs. Vi har heller ikke bare oss selv å 
ta hensyn til når det gjelder bosted. 
Marcus på 14 trives godt her på Lian 
og ville fortsette å bo her. Vi bodde på 
Lian før også, men med naboer tettere 
på, så det at bikkjene er såpass rolige 
henger nok igjen fra den tiden hvor vi 
ikke kunne tillate bråk i hundegården 
av hensyn til naboene. 
 
Dere er ikke av de mest aktive på 
samlinger og arrangementer i regi 
av Norsk Siberian Husky Klubb? 
Nei, vi har ikke vært så flinke til det. 
Marius har vært på en vintersamling på 
Grimsbu og Renathe på en spesialut-
stilling, utover det er det heller dårlig. 
Vi har mange hunder og har hatt det i 
noen år nå, det er mye og skulle reise 
med. Hvis noen skal passe hunder her 
hjemme vil vi at de skal bo i huset vårt 
for å ha best mulig oppsyn. Vi har en 
fast hundepasser som bor her når vi 
kjører de lange løpene, men vedkom-

mende bor langt unna så vi må prioritere. 
 
Fem kull har dere hatt siden 2008, 
men dere har også mange hunder 
anskaffet i voksen alder. Hva er erfa-
ringene med kjøp av voksne hunder? 
Det har vanskelig å få tilgang til de vir-
kelig gode voksne hundene. Tror nok 
det er enklere i alaska husky miljøet, 
der de fleste kenneler selekterer ut en 
god del hunder ved sesongslutt. Sibe-
rian husky-kjørere gjør ikke dette i like 
stor grad. Vi har kjøpt inn hunder fra 
ulike oppdrett og linjer for å prøve å 
danne oss et bilde av hva vi trives best 
med. Overraskende nok er de beste 
innkjøpte hundene sprintavla hunder 
fra Øystein Kristiansen sin kennel Ul-
veheia (la opp som hundekjører i 
2010). De har fungert veldig godt med 
langdistanse trening og løp. I kennelen 
nå har vi: Shasa (Børre og Pip), Ulve-
heia`s Laika (UH`s Disel og UH`s 
Aice), Ulveheia`s lille Grå (Mooki av 
Tassibakke og NLC`s Bjørne Brea), 
Sky (UH`s lille Grå og Stuyahok`s Plu-
tov), Ulveheia`s Nasse (UH`s Disel 
og UH`s Aice), Ulveheia`s Bamse 
(Bamse og Tussi), Ulveheia`s Labben 
(Bamse og Tussi) og Fugitive`s Scary 
(Fugitive's Vineyard og Team Amarox 
Flamma). De dominerende linjene bak 
flest av disse hundene er Vargteam og 
Vargevass. 
 
Hvis dere skal velge ut 4 hunder i 
kennelen som utmerker seg spesi-
elt. 2 tisper og 2 hanner? 
Navdi (Daniel av Vargevass og Varga) 
3 år, hovedleder. Har fullført alle løp 
hun har startet, aldri vært skadet. 

Enorm psyke, rask og veldig arbeid-
som. Trives best under vanskelige for-
hold, i hardt vær og tøffe spor.  
Shasa (Børre og Pip) 6 år, hovedleder. 
Også Shasa har gjennomført alle løp 
hun har startet. Brukes mye foran. God 
psyke, arbeidsom og ærlig. Skulle gjer-
ne vært litt bedre på løse spor.  
Varg (Daniel av Vargevass og Varga) 3 
år. Stor, sterk hannhund med enormt 
trav, en av motorene som drar lasset. 
Brukes også i led, men vi har brukt han 
mye bak da vi trenger kraften hans. 
Nasse (Ulveheia's Disel og Ulveheia's 
Aice) 5 år. Rask, sterk hannhund. 
Dønn ærlig, rå, arbeidsom, gir alltid 
100 prosent. Brukt mye i anker, men 
kan også gå foran. Fullfører alltid. 
 
Marius startet Finnmarksløpet 1000 
med 11 tisper og 3 hanner i spannet. 
Ser du noen fordel med å ha så 
mange tisper i spannet? Er det bedre 
å ha lette hunder når føret er tungt? 
Nei, det var nok ingen fordel med så 
mange tisper i spannet, men det var det 
vi hadde av hunder å ta av, så derfor 
ble det sånn. Det er nok en fordel å ha 
hunder med god beinlengde i sånne 
distanser. Men, det er dette som er så 
spennende og motiverende med å være 
i ”startgropa” med langdistanse hunde-
kjøring. Læringskurven er bratt og du 
lærer enormt mye hver gang du kjører 
løp. Jeg og hundene har et stort for-
bedrings potensial, så jeg kan nesten 
ikke vente til neste sesong. De mest 
erfarne kjørerne balanserer på ”knivs-
eggen” i hvert løp, jeg kan bare bli bedre. 
 
Jeg vet dere planlegger to kull den-

Nasse og Splitt Hundegården 
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Shasa 

Laika 

Sky 

Falk 

Navdi 

Unghund 

ne våren. Fortell litt om kombina-
sjonene og hvorfor? 
Vi planlegger et kull etter Navdi og 
Peikon av Vargevass. Peikon er en av 
hovedlederne til Karsten Grønås. Ro-
lig, stor og sterk. En svært god langdis-
tansehund. Så er planen å pare Shasa 
med Nasse. To knallgode hunder som 
nevnt tidligere. Satsingen fremover nå 
blir på ”1000 km hunder”. Vi hadde 
sist kull her på kennelen i 2010. Da 
beholdt vi tre hanner etter Varga og 
Nathan av Vargevass og en tispe, og en 
hannhund etter Isslottet`s Lita og Gru-
bian av Vargevass. De er to år til høs-
ten og går veldig bra. Store, kraftige og 
langbeinte som vi vil ha dem.  
 
Det må da være enormt tidkrevende 
med det høye hundeantallet, fulle 
jobber og trening til de virkelig 
lange løpene? 
Ja, det er tidkrevende, men det er det 
vi vil holde på med. Vi legger begge 
ned en del timer i hundegården her og 
på trening. Marius er den som kjører 
løp, mens Renathe er med på treningen 
hvis mulig. Vi har jo en gutt i huset 
som også skal ha sitt. Det første Ma-
rius gjør når han våkner er å gå ut til 
hundene for stell og kos før han sykler 
på jobb. Så er det rett i hundegården 
etter middag. Vi har hundene på kjet-
ting, men de løper løs sammen i løpe-
gården 3-6 timer hver dag hvis vi ikke 
trener da. Vi har bål plass i løpegården 
og der kan vi sitte i timer med hundene 
løpende rundt oss. 
 
Hvor mange kilometer gikk hunde-
ne i trening før Finnmarksløpet? 
Vi hadde 18 hunder i trening gjennom 
sesongen, og da vi sto på startstreken i 
Finnmark hadde de gått 4200 km. Det 
er klart det tar tid. Treningen i Rørost-
raktene forgår i et terreng der Marius 
stort sett har kunnet kjøre 18-spann (!). 

Hjemmefra blir det 14 til 16 spann. 
Bruker en tung treslede og hundene 
står greit når de får beskjed om det, i 
alle fall den tiden det tar å ordne opp i 
linesurr eller lignende.  
 
Vi trener hundene hele året gjennom 
så sant temperaturen tillater det, men 
kilometerne telles fra ca august måned. 
 
Det hadde ikke vært enklere å bytte 
ut de renrasede med AH? 
Nei vi har egentlig ikke tenkt tanken. 
Det er nå disse hundene vi har og som 
vi satser på. Vi skal trives med dem her 
hjemme også, og vi synes det er en helt 
annen ro over siberian huskyen kontra 
de alaskan husky-kennelene vi har be-
søkt der det er høyere stressnivå og 
mer lyd.  
 
Hva er fremtidens ønske for rasen 
og dere selv? 
At rasen utvikles videre som langdis-
tansehund, at flere kjører løp og at vi 
stadig forbedrer oss. Enkelt greit og 
kort oppsummert, men akk så vanske-
lig tenker journalisten og lovpriser vi-
dere i tankene de som virkelig investe-
rer og satser og gjennomfører og som 
selekterer ut gode hunder så vi turkjø-
rere kan ”skumme fløten” og kjøre 
hele den lange veien hjem, med en vel-
trent hund som jeg kan skryte på meg 
at har gått langdistanseløp. ..og så forte 
meg å skifte tema før noen lurer på om 
jeg var med…  

Varg 
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Forbedring og forenkling av systemer 
Det har vært en stadig og gradvis forbedring og forekling av 
systemet, selv om det nok kan virke litt innviklet før man 
kjenner til det. 
 
Terminfestede løp eller løp for renrasede hunder 
Hunder som deltar i løp, enten det er i NHF terminfestede 
løp eller i løp for kun renrasede hunder kan meldes inn.  
 
Kvalifiseringsregler 
For å bli merittert må alle hundene i spannet være av ren 
rase. Kjører må melde spannet til sledehundprøven, og kan 
da få første - annen - eller tredje premie eller fullført, av-
hengig av tid brukt i forhold til vinnernes tid.  

 
Merittering pr hund 
Meritteringen - eller premieringen - skal i prinsippet hefte 
ved den enkelte hund, slik utstillingsresultater er det. 
 
Resultater i Dogweb - i fremtiden 
Resultatene vil i fremtiden bli å finne i Dogweb. Kun bikkjer 
som fullfører får godkjent prøve. Foreløpig er resultatene 
presentert per kjører, og for hele spann. Her kan ett og sam-
me spann tidvis ha ulike kjørere i forskjellige løp, men bare 
spann som fullfører kan få hunder merittert, uansett grunnen 
til at man eventuelt bryter.  

  

G
au

sd
al m

arato
n

 

H
am

ar h
u

n
d

e
kjø

re
rfesti

-
val 

V
ikerfj

e
llø

p
e

t 

SO
C

 

H
allin

ge
n

 

N
M

 d
el 1

 

Fem
u

n
d

lø
p

e
t 

R
ø

ro
slø

p
e

t 

SH
A

M
-d

rage
t 

N
SH

K
 vin

te
rsam

lin
g 

Fin
n

m
arkslø

p
e

t 

P
o

larh
u

n
d

-m
e

ste
rskap

e
t Fornavn Etternavn 

Anders Fugelli                   FF     

Andrine Alhaug                 1       

Augustus Moltubakk         3               

Gitte  Alhaug       2     1 1   FF     

Johanne  Sundby   1 1               2   

Kari Eldby                     3   

Keijo  Korpela 1           IF           

Kenneth Monsen                   1     

Line  Løw   FF       2       1     

Lisbeth Brax Olofsson   1                   1 

Malin Sundin   FF                     

Marte S Jørgensen             IF           

Olivia Sundström       2                 

Runar Simonsen                   FF     

Sigbjørn Mobekk               1         

Sigmund  Alhaug             IF   FF   IF   

Steinar Bergheim 1           3           

Svein  Dufseth   1 1             2     

Tone Beate  Hansen   FF 1         1         

Trond Lereng               1         

Viggo  Jørgensen   1   2         FF 1     

SLEDEHUNDPRØVEN 2012 

Tekst: Johanne Sundby. 

IF betyr Ikke Fullført, FF betyr fullført. Tabell: Runar Golimo Simonsen / Tone Beate Hansen 

Sledehund - eller trekkhundmeritteringen av siberian husky ble på nytt innført av klubben i løpet av de siste 4-5 år. 
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Fra harehund til siberian husky 
Etter nesten førti år i skogen med 
harehunder var tiden inne til å prøve 
noe nytt. Min gode kamerat Raymond 
skulle til utlandet en tur med familien, 
og jeg skulle fore og stelle hans sibe-
rian huskyer. En stille og godlynt liten 
flokk. En kveld opplevde jeg noen helt 
spesielle sekunder. Lederhunden Unos 
og mitt blikk møttes. Jeg så inn i hans 
mørke øyne, de viste godhet, men også 
urhundens litt mystiske, erfarne klok-
skap. Da var det gjort, denne rasen 
ville jeg lære å kjenne. 
 
Aice og Uno 
Raymonds tispe Ulveheias Aice, ble ved 
første mulighet paret med Uno, som 
kom fra Odd Gulaker. Begge hundene 
hadde rasens ønskede egenskaper, noe 
som må være en forutsetting for all avl.  
 
God lederskap 
Aice og Uno gjorde en veldig god jobb 
i valpekassa. Valpene lærte signalene, 
kort sagt hvordan de skulle oppføre 

seg. Da Enok kom til sitt nye hjem hos 
meg åtte uker gammel, tok jeg foreld-
renes plass. Et lederskap basert på 
gjensidig tillit var klart fra første dag. 
Vil sitere den anerkjente hundeeksper-
ten Barbro Börjesson: ”Den fineste 
belønningen du kan få kommer ikke 
fra min lomme, men fra mitt hjerte”. 
Godbiter gir jeg eventuelt bare i innlæ-
ringsfaser. 
 
Overlevde angrep fra løs hund 
Enoks liv holdt på å bli veldig kort. Da 
han var tre måneder, gikk vi en kvelds-
tur i et boligfelt. Plutselig kom det en 
løs, stor svart hund frem fra et hus og 
hogg kraftig til over bakparten på En-
ok. Han skrek dødsskriket samtidig 
som avføringen sprutet ut. Heldigvis 
var jeg bare en kobbellengde unna, så 
jeg fikk kastet meg over angriperen og 
koblet nakkegrepet så han slapp Enok. 
Fysisk ble det bare overflateskader. 
Psykisk ble han ikke redd for andre 
hunder, men det tok tid før han ville gå 
tur i gatelys. 

Nærhet mellom hund og eier 
Som alle dere vet så er siberian husky 
en eminent trekkhund og turkamerat. 
Det fineste med et hundehold er sam-
spillet og nærheten mellom hund og 
eier. For meg ble det billedliggjort på 
en helt unik måte da Marius Moholdt 
kom i mål på årets Finnmarksløp. Bil-
dene av nærheten og ydmykheten 
mellom hundene og eier etter kjempe-
prestasjonen vil jeg aldri glemme. Det 
er dette det hele dreier seg om. Stor 
takk til Moholdt og hundene for dette 
øyeblikket. 
 
Lærdom fra Enok 
Etter to og et halvt år med Enok har 
jeg opplevd at en siberian husky inne-
holder så mange rom som jeg ikke 
trodde fantes. Håper jeg finner nøkle-
ne til alle sammen. 
 
Hjelp til rehabilitering 
Enok ble født med et veldig godt hu-
mør, som er til god hjelp for en før-
tidspensjonist. Når trekkselen kom-
mer på plass er han på jobb og han 
trekker alt som festes bak med stor 
iver. Sykkel, spark, i spann med andre, 
snørekjøring, vedstokker, - og meg. Ja, 
for Enok er til god hjelp i rehabilite-
ringen etter fire ryggoperasjoner. Mus-
kulaturen i buken holder ryggen vår 

SIBERIAN HUSKY 

MANGE ROM PÅ FIRE BEIN 
Tekst og foto:  Erling Hauer 

Nala og Enok i spannet 

En vanlig regnskur gikk plutselig over til en ekstremskur, vanndråpene 
traff bakken og spratt langt opp igjen. Enok snudde seg og så på meg med 
sitt vanlige rolige blikk. Det var som han sa:” Dette klarer vi”. Han hadde 
halen i vanlig positiv stilling og vi fortsatte videre på en av våre mange tu-
rer i skogområdene her sør i Hedmark. Områdene som forløste det lyriske 
i tømmerhoggeren Hans Børli. 
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Enok og duppen 

Enok i bingen 

på plass, og den får jeg trent ved hjelp 
av et hoftebelte med strikk fram til 
Enoks sele. Han trekker og jeg brem-
ser så mage og lår dirrer. Bare prøv en 
tur på tre, fire timer. 
 
Nærkontakt med ville dyr 
Når hunder av andre raser ser vilt i 
skogen vil de som regel halse etter, 
men ikke Enok. Vi har hatt nærkon-
takt med elg, rådyr, grevling, ulv og 
bjørn. Ved alle møtene har Enok satt 
seg forsiktig ned og vurdert situasjo-
nen. En gang han gjorde det var ved 
et ulvehi hvor det var valper. Da had-
de jeg også med en Finsk støver, som 
fikk fullstendig panikk da han kjente 
lukta fra ura. 
 
Jaktinstinkt 
Jaktlysta til Enok er stor og allsidig, 
derfor er han aldri løs. Elg sporer han 
godt som bandhund. En gang vi gikk 
over et jorde, det var ca 40 cm med 
snø, ikke et spor å se på snøen. Plutse-
lig bråstoppet han før han gjorde et 
elegant hopp og landet med hodet ned 
i snøen. I neste øyeblikk slengte han ei 
mus i en elegant bue gjennom lufta. 
Under en sykkeltur innover på skogen 
var han som vanlig festet i en strikk 
foran på sykkelen. Langs veien var det 
mange små grantrær. Som et lyn fors-

vant Enok inn mellom disse, for i neste 
sekund å komme frem igjen på veien 
med en veldig død orrfugl i munnen. 
 
Glad i å fiske 
Den seneste erfaringen innen jakt og 
fangst er artig. Enok har fått fiskedilla! 
Med meitestanga i hånda gikk vi bort 
til det nærmeste fiskevannet. Etter at 
den første lille abboren var på land, 
skjønte han hensikten. Han sitter som 
et tent lys ved siden av meg og følger 
med utover vannflaten. Han registrerer 
umiddelbart når fisken biter på, og når 
jeg svinger den innover land så tar han 
over. Fisken merker ikke mer til livet. 
Når vi går ut på fisketur og nærmer oss 
vannet eller elva, så blir han nesten 
ustyrlig. Han drar voldsomt i bandet, 
helt til vi kommer frem til vannkanten. 
Da setter han seg rolig ned og venter på 
neste abbor eller ørret. 
 
Sosial og barnevennlig 
Når barnebarn og andre kommer på 
besøk er Enok i sitt ess. Sosial til hale-
spissen og vennligheten selv er han 
også når vi er i Kongsvinger Hunde-
park. Der løper han fritt rundt sammen 
med andre hunder i alle fasonger. Hel-
ler ikke noe problem når han er i nær-
kontakt med de to sauene som sønnen 
min har. 
 
Utstillingsdebut 
Tidligere i år reiste vi opp til Elverum 
på utstilling. Vi hadde trent på både 
lineføring, vendinger og stå, i lang tid i 
forveien. Enok utførte alt i fin stil 
hjemme. Men da vi kom til utstillings-
plassen ble det i overkant mye leik og 
moro. Overgangen fra skogen hjemme 
til urbane strøk ble taklet med uforbe-
holden livslyst. Dommer Grønås målte 
at Enok var i overkant stor, han var 
heller ikke fornøyd med hode og ører. 
Derfor fikk vi ei gul ei. Det viktigste er 
jo at innholdet i hodet fungerer som 
det skal, og det gjør det. Vi kjørte forn-
øyde hjem til Eidskog igjen, etter å ha 
møtt bare trivelige folk og godlynte, 
fine hunder på vårt første og hittil 
eneste møte med siberian husky miljøet. 
 
Elg i hagen 
På senvinteren fikk jeg se noe helt spe-
sielt. Ei elgku stod og spiste på noe 
vegetasjon som stakk opp av snøen 
bare ti meter fra hundegården hvor 
Enok satt og så tilbake på elgkua. Han 
var som vanlig taus. Etter noen minut-

ter så henter han et stort bein han har 
liggende, og begynner å gjøre seg til 
over for elgkua. På samme måten som 
han inviterer til leik når han har besøk 
av andre hunder. Med beinet i kjeften 
og logrende hale smådanser han med 
blikket festet på elgen, men til ingen 
nytte. Den ser på Enok og fortsetter å 
spise, og han resignerer og setter seg 
ned igjen.  
 
Ny kamerat til Enok 
Nå er det bestemt. Enok skal etter hvert 
få en siberian husky kamerat. Det blir 
spennende å se om jeg evner å bli kjent 
med alle rommene, som spenner seg 
fra det totale overblikket i alle situasjo-
ner til direkte latskap når det er tid for 
det. En siberian husky er en ressurs.  
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med store øyne. Hundene var kjempe-
klare og ga uttrykk for det. Det gjorde 
ikke akkurat at vi fikk mindre opp-
merksomhet, når 8 heite bikkjer er 
klar for å gi bånn gass. Den forkledde 
kjendisen klatret ombord i vognen, og 
klorte seg fast. Denne kjendisen var 
tydeligvis ikke vant til å sitte på med 
hundespann. 
 
Turen gikk rundt Lille Lungegaard-
svann, over Festplassen, forbi Hotell 
Norge og videre opp over Torgalmen-
ningen , så over Fisketorget og tilslutt 
ut over Bryggen. På Bryggen ble vi vel 
tatt imot av en gruppe vikinger. 
 
Vi stilte opp hundene ved vikingleiren, 
og det var tid for vanning, klapp og 
kos. Hundene oppførte seg som om de 
aldri hadde gjort noe annet enn å stå i 
folkehavet midt i Bergen sentrum. 
 
Bergen Trekkhundklubb med stand 
Neste dag reiste vi til Herdla for å 
gjøre oss klar til helgens messe. Vi 
representerte Bergen Trekkhundklubb 
som hadde i oppgave å arrangere val-
peshow, og vi hadde en stor stand 

Torsdag 7. juni, og 
Bergen viser seg 
fra sin beste 
"turistside". Opp-
lett, grei tempera-
tur, busser og bå-
ter med kamera-
dekkete turister 
har inntatt byen. 
 
Villmarksmessen 
Promoteringen av 
Villmarksmessen 
som skal finne sted 
på Herdla Fort på 
Askøy like utenfor 

byen er i full gang. Vår oppgave denne 
dagen begynner på Festplassen ved 
Lille Lungegaardsvann midt i sentrum. 
 
Forkledd kjendis 
Arrangøren av Villmarksmessen har 
forkledd en kjendis som publikum skal 
prøve å avsløre. Klarer de det, får vin-
neren premier til en verdi av 20 000,- ! 
 
Hundekjøring i sentrum av Bergen 
Vi gjorde klart spannet, mens turister 
og Bergensere fulgte forberedelsene 

Bergen, som Norges nest største 
by, er vel best kjent for alle sine 
regnfulle dager. At enkelte driver 
med noe så snodig som hundekjø-
ring på denne kanten av landet, 
blir sett på som galskap av noen, 
mens andre fascineres av hundenes 
iver og arbeidsglede. 
 
I anledning Bergens første og største 
utendørs Villmarksmesse fikk vi virke-
lig vist fram siberian huskyens fantas-
tiske væremåte og arbeidsmoral. 

SIBERIAN HUSKY VISER SEG FREM I BERGEN 

Geirr Johnsen kjørte mange turer med publikum i løpet av helgen. 

Hundene får mye kos i løpet av helgen 

Tekst: Toril Johnsen Foto: Lina Stabbetorp 
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Søndag 13. mai ble det arrangert Markadager i Oslo. 
Invitasjonen lokket med blant annet terrengsykling, 
guidet tur gjennom eventyrskoger, teaterforestilling, 
grilling av hel elg og hundekjøring for barn. 
 
Johanne Sundby rigget seg til med åtte hunder, vogn og spar-
kesykkel, og køen av håpefulle barn ble raskt lang. 
 
Geirr Jakobsen og Stine Oppegaard stilte opp med tre hun-
der, bord, stoler og brosjyrer fra NSHK. 

Etter hvert kom også Ingvild Breistein Svarstad, Oda og 
Elin Ingstad, Uffe Mortensen og alle hjalp til med å lede hun-
despannet mellom et visst kaos av  russebiler, parkerte biler, 
turister og besøkende og ivrige barn. 
 
Alt i alt et vellykket arrangement, som vi gjerne deltar på 
igjen, men med flere vakter, hundespann og hjelpere. Alle 
hundene oppførte seg eksemplarisk, og vi fikk alle med oss 
store sekker med elgbein hjem, med mye kjøtt på, til glede for 
både 2- og 4-beinte.  

NSHK PÅ MARKADAGEN, FROGNERSETEREN FRILUFTSSENTER 
Tekst og foto: Stine Oppegaard 

Johanne Sundby og Kennel Innigranskauen 
stilte opp med vogn og hunder 

Hundekjøring for publikum 

Camping på Villmarksmessen 

sammen med Troll Hundefor og Dy-
reklinikken Bergen Vest. 
 
Camping på Villmarksmessen 
Fredag til søndag campet vi med telt 
på messeplassen. Vi hadde fått låne 
bord og benker med reinsdyrskinn 
som vi plasserte på området vårt. Det-
te ble et naturlig samlingspunkt for 
mange, ikke bare vi som "hørte til 
der". Vi hadde trøtte morgener rundt 
bordet, men alt blir så bra med god 
mat, sol og godt selskap. Grillen var 
også flittig i bruk til alle døgnets tider. 
 
Mye kos for Polarhundene 
Mange tok turen innom vår stand. 
Hundene våre, i tillegg til en gjeng  
malamuter, alaskan huskyer og én 
grønnlandshund fra Bergen Trekk-
hundklubb fikk så mye kos og opp-
merksomhet at de følte seg sikkert 
som messens midtpunkt. Og folkene 
strømmet til da vi annonserte hunde-
kjøring!  
 
Hundekjøring for publikum 
Den lange køen ble enda lenger da 
hundene igjen ga høylydt uttrykk for 
at vi er klare. Vi måtte dessverre be-

grense antallet turer da værgudene 
hadde funnet ut at sol og varme var 
tingen denne helgen. Likevel var det 
mange fornøyde fjes, med store smil 
om munnen etter en racerrunde i sko-
gen. 
 
Valpeshow og informasjonskontor 
I løpet av helgen fikk vi også  arrang-
ert valpeshowet og fortalt om og vist 
mange nysgjerrige mennesker hvilken 
fantastisk hunderase vi har. Noen 
hadde en gang hatt en siberian husky, 
noen kjente noen som hadde eller 
hadde hatt, og noen lurte på alt som 
gikk an å lure på - og litt til. Vi delte ut 
en haug med valpebrosjyrer som vi 
tok med oss fra årsmøtet på Åstjern, 
så Norsk Siberian Husky Klubb fikk 
også mye og god reklame. Etter hva vi 
er blitt fortalt, var vår stand den mest 
besøkte og mest omtalte på hele mes-
sen! 
 
Etter fire hektiske dager, med mye 
sosialisering av både hunder og men-
nesker, sitter vi igjen med masse posi-
tive opplevelser. Mye moro, kjekke 
folk , og ikke minst det at vi ser hvor 
allsidige og utrolig sosiale hunder vi har. 
 

Første siberian husky-spann 
Vi gjentar gjerne suksessen, og synes 
det er artig at Geir er den første har 
som sust elegant gjennom Bergen  
sentrum med hundespann. Og selvføl-
gelig ble det gjennomført med ren-
raset siberian huskyspann  
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Etter Harstad hundekjørerfesti-
val i mars fant vi ut at vårsamling 
måtte være tingen for å samle 
flere siberian husky-eiere i nord. 
Edel Marit Nerdrum stilte hytta 
si i Øverbygd til disposisjon og 
helga 11. - 13. mai var det klart 
for samling. 

Siste stoppested før Nasjonalpark 
Øverbygd er ei bygd i Målselv kommu-
ne som ligger ca 45 km østover fra Bar-
dufoss. Mange vil nok kjenne seg igjen 
dersom vi istedenfor Øverbygd sier 
”Skjold”. Mang en soldat har tråkket 
sine marsjstøvler enten i Maukstad-
moen leir eller Holmen leir. Nå er det 

bare Maukstadmoen igjen - Holmen er 
solgt og her drives FilmCamp. På Film-
Campen er bla filmene ”Kautokeino-
opprøret” og ”Nord” spilt inn. Øver-
bygd er også siste stoppested for provi-
antering dersom du vil ha deg en tur i 
Øvre Dividalen Nasjonalpark. 
 

VÅRSAMLING I NORD 
Tekst og foto: Gro Kari Hvideberg Hansen 

Inger Linna og Storm Bålkos utenfor hytta til Edel Marit Sara og Edith von Hiildegunn koser seg 

Marianne Nappen og Luna 
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Flotte omgivelser 
Edel Marit si hytte ligger ved elvebred-
den til Målselva – en nydelig perle på 
jord! Området rundt hytta er et relativt 
flatt område, og her fant vi mange fine 
stier for både vandring, sykkel og vogn-
kjøring. 
 
Variert vær 
Lørdagen opprant med nydelig sol, men 
skarp vind. Rundt lunsjtider kom de 
første på besøk, og utover dagen kom 
hele gjengen som hadde meldt sin an-
komst. Været ble etter hvert mer 
”pjusket”, vind og snøbyger, men sånt 
må vi regne med i mai både her og der. 
 
4 - 6 spann for første gang 
Kari Eldby stilte med vogn og sparke-
sykkel til disposisjon, og en etter en fikk 
de som ønsket å la sin siberian husky 
kjøre i 4- eller 6-spann. Det var mange 
spente førstegangskjørere av både 4- og 
2-beinte, og mange godbiter og ros ble 
delt ut når runden var kjørt. 
 
Testing av sparkesykkel 
De av ungene som var med på samling-
en og ville det, fikk sitte med i vogna en 
runde eller to. Sparkesykkelen var også 
populær blant både store og små. 
 
Fra Setermoen til Nordkjosbotn 
Totalt var vi ca 30 tobeinte og omtrent 
samme antall 4-beinte siberian huskyer i 
alderen 2 mnd til 7 år gamle Nemi. Del-
takerne denne gangen har i hovedsak 
adresse fra Setermoen til Nordkjosbotn, 
en strekning på ca 7 mil. 
 
Ring om det blir fjelltur 
Etter litt kjøring ble det kaffekok, gril-
ling og kaker rundt bålet akkompagnert 
av vind og snøbyger. Rundt bålet var 
det god tid til å bli kjent og dele erfa-
ringer. De fleste av oss har 1-2 siberian 
huskyer mens Kari Eldby og Dag Rune 
Linna satser så større spann. Nye hyg-
gelige bekjentskaper blir selvfølgelig 
også resultatet etter en slik samling. 
”Ring om det blir fjelltur da !” 
 
Bjørnfjell neste 
Alt i alt snøvær til tross, virket det som 
om alle satt pris på samlingen og å tref-
fe andre siberian husky-eiere i området. 
Neste samling blir på Bjørnfjell 21.– 23. 
september . Mer informasjon på klub-
bens nettsider – SEES!  

Siste tur på nysnø for Kristin Akselsen og 
Hans Magnus Eldby Dahlslett 

Dag Rune Linna holder spannet før avgang Nemi, Magrit Vevatne og Sara V. Risto 

Stine Mikkelsen og Ole Linna i Vogna 

Kari Eldby med passasjer Kristin Akselsen 

Hans Magnus E. Dalslett med Ronja Linna 



44 HUSKYBLADET 

Hei folkens! 
 
Her er Gustav Grå igjen. 
 
Denne gangen skriver jeg litt om min 
familie og bosted. 
 
Men jeg vil si at det var veldig mor-
somt å være på Norsk Siberian Husky 
Klubbs Vintersamling på Grimsbu. 
 
Det var første gang for Schelmish og 
meg på en sted med masse folk og 
hunder…. Bare sitte der og se seg 
rundt er slitsomt, haha. 
 
Vi fikk lov å trekke slede med to flotte 
Sundby-jenter. Trekkhundrekrutte-
ring” ville Johanne ha sagt… 
 
Og vi så på Turids hemmelighet: 
“Hvordan man vinner….” 
 
Nå tilbake til min familie og fødested. 
Jeg, Gustav Grå, ble født i et hunde-

hus som har sett mange andre valpe-
kull. Snutte-Putt og Antons kull var 
først. 
 
Fire måneder senere bodde Schelmish 
i det samme huset. 
 
Han er sønn av ATV (Hans Christian 
Ørjestad) og ISO (Vargteam). 
 
25. september 2010 flyttet jeg, ut fra 
den varme magen til mammaen min. 
(Foxy heter hu) til hundehuset. 
 
Ikke langt fra hundehuset bor min far: 
Polarbreen’s Grom. 
 
Jeg trives der med søstra og broren 
min, og det viktigste som alltid: MAT 
 
Vi lekte under låven, rundt om huset, litt 
i skogen, koste oss på sofaen inne og 
gikk på besøk til de store i hundegarden. 

Grimsbu 2012: Schelmish og Gustav Grå er 
på vintersamling for første gang: Spennende 

Pusse tennene før snørekjøring øker farten. 

Snutte-Putt og Antons kull 

GUSTAV GRÅ 
Tekst og bilder: Saskia Mämpel 
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Gustav Grå (foran) med venner, fra venst-
re: Sisu, Nick, Tora, Varga og Schelmish. 

I november kom Saskia og hentet meg 
til mitt ny bosted. 
Ooiiuh!! Ei stue med masse leketøy!!!! 
(Synes jeg….) 
Men matmora delte det ikke med meg. 
 
Jeg bor ikke alene i huset. 
Inne bor også Socke. 
 
Fint å ha en stor venn, og når jeg blir 
trøtt så sover jeg ved siden av ham. 
 
Den første natta sover jeg i senga    
koselig 
 
Men jeg bodde ikke så lenge inne… 
fordi jeg skulle leke med alle ting og 
tang… Kaos, overalt…. 
 
Om dagen er jeg i hundegarden og om 
natta inne. 
 
Helt greit og etter en stund bodde jeg 
fast i hundegarden. 
 
Jeg deler et hundehus med Schelmish. 
 
Vinter kom og vi gikk turer med 
Socke, Schelmish og/eller noen av 

våre AH. 
 
Saskia kjørte slede og vi (Schelmish og 
jeg) løp foran. 
 
Veldig gøy! 
 
Sommeren 2012 trives jeg i hundegar-
den med min lille venninne Fonna 
(AH). Hun er aldri “ut av drift…” 
 
Jeg følger hele tiden. Bra for kondisjo-
nen og kroppen min. 
 
Høsten 2012 er “leketiden” over. Da 
begynner vi med alvorlig trening. Jeg 
elsker å løpe foran vogn eller slede. 
Etter min mening: “Det alt for lenge 
før vi starter….”  
 
MEN…. før det er høst har jeg det litt 
travelt….. 
 
Mine venner og jeg må nok grave en 
del i hundegard. 
 
VI SEES!!!!! 
 
GUSTAV GRÅ  Hard working sleddog 

Gustav Grå skal trekke for første gang: 
”Jeg vil, jeg vil” 

Schelmish og Gustav Grå løper foran 

Emma og Gustav Grå i full fart 

Noen måneder senere: Foxy og Grom-
kullet. På bildet er Kessy, søsteren min. 

ATV og Iso-kullet 

Foxy med Jack, Gustav Grå og Kessy. 

Polarbreens Grom: Min store far og 
”Kongen” HC Ørjestad 

Fra venstre: Rein, ATV, Kvikk-Kvakk, Filla, 
Sot, Trine og Laila 



46 HUSKYBLADET 

Fra universitetet til hundegården 
Seks timer tidligere underviste Johanne 
håpefulle medisinstudenter ved Uni-
versitetet i Oslo. Hun er professor i 
global helse mellom klokka åtte og 
seksten, hundekjører og kenneldriver 
til alle andre tider på døgnet.  
– Søle og vann, søle og vann, søle og 
vann, og søle og vann. Hundekjøring 
er ikke noe for pene damer, de kan 
være pene til alle andre tider enn når de 

driver på med hundene. 
 
Finnmarksløpet i bursdagsgave 
Den seksti år gamle professoren har 
siden hun fikk sin første siberian husky 
i 1995, drevet med hundekjøring. Det 
hele startet ved en ren tilfeldighet. En 
kollega av henne hadde nylig fått et 
kull med valper, og Johanne ble spurt 
om hun ville låne en. Egentlig hadde 
hun bestemt seg for å ha en pause fra 

hundelivet etter at hennes gamle hund 
nettopp hadde dødd, men da tilbudet 
om å låne en åtte uker gammel husky-
tispe kom på bordet, var hun ikke 
vanskelig å be. Da låneperioden nær-
met seg slutten var det uaktuelt å gi 
den fra seg, så hun kjøpte hunden. Da 
hadde hun én husky, Chigga. Et år 
seinere ble en til to, når Chiggas søster 
Varga flyttet inn. I dag har Johanne 
tre hundegårder, ti hunder, fem sleder, 
garasjen full av hundefór, bil med spe-
siallaget hundebur, en tispe med løpe-
tid og en bursdagsgave til seg selv: 
Finnmarksløpet 2012. 
 
Toppidrettsutøvere 
Løpet er langt og vidda kan være 
vrang, derfor må det trenes. Mye. Det 
er snakk om toppidrettsutøvere dette 
her, og uten mat og drikke og så vide-
re kan 500 kilometer bli i tyngste laget. 

To knappe mil fra Oslo sentrum kler Johanne Sundby på seg en vindtett 
lue og en litt for stor parkas. Til hodet fester hun en moderne hodelykt, 
hopper ned i et par kraftige støvler, åpner døra, og med raske skritt forflyt-
ter hun seg ned trappa med en skøyteledning for øyet.  Et kraftig glødende 
lys kastes utover gårdsplassen. Seksten hårete ører spisser seg, trettito po-
ter skjelver utålmodig. Suset fra elva som renner forbi det røde huset over-
døves av utålmodig uling. Små hvite dampskyer dukker opp i takt med 
halsingen. Det er bekmørkt og kjølig, det er gjørmete og tett granskog, og 
lukta av pels blander seg med høstlukta. Og hundebæsj. Åtte brun-, hvit- 
og sortspraglende hunder vet hva som skal skje. Det er tid for løping. 

JOHANNE SUNDBY 

Professor og hundekjører 
Tekst og foto: Marius Nyheim Kristoffersen 
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Da trenger hun-
dene mat og 
kjærlighet, og 
kustus. 
 
Stille hunder 
– Jeg bor jo i et 
boligstrøk, så til 
å begynne med 
var naboene 
veldig skeptiske, 
og til dels irri-
terte, men nå i 
de siste årene 
har det gått 
greit. Jeg har 
jobbet mye med 
å få hundene til 
å være stille. 
Hvis de bråker 
når jeg kommer 
hjem, går jeg 
bare rett inn i 
huset og kom-
mer ikke ut 
igjen før de er 
stille. Da lærer 
de fort at hvis 
de skal få noe 
fra meg, så må 
de være stille, 
forteller hun 
med en belæren-
de tone. Og 
hundene er vel-
dig stille. Mel-
lom gjørmehull, 
røtter, bart fjell 

og granbar spaserer de vennlig rundt, 
tisser og snuser. Samtidig følger spisse 
snuter og store øyne nysgjerrig med 
på hva matmor gjør, og så er det jo 
løpetid. 
 
Kjønnsdrift i et nøtteskall 
– Se! Ser du at de står der og glor så 
innmari nedover der? Det er kjønns-
driften i et nøtteskall. Nå er de utrolig 
spente på om Sanne skal komme opp 
hit til hovedgården med den lille tispa 
som står der nede. Og der sitter de og 
glor. Hun har løpetid og da blir alle 
gutta helt sånn ”superhappy”, humrer 
hun og ser bort på fire hunder. 
 
Permklare soldater 
Hadde det ikke vært for tykke ulveha-
ler og pels, kunne de lignet fire vug-
gende pingviner. For de vugger der de 
sitter, som fire permklare soldater ber 
de til øvre makter om at porten åpnes 

og fantasiene oppfylles. 
– Nå lurer dere vel på om hun kom-
mer opp hit? Det gjør hun ikke. Det 
gjør hun slett ikke, sier hun med 
streng undertone. Hundene vugger. 
Og klynker.  
 
Flere jakker enn knagger 
Mens andre sloss mot tiden og køene 
på IKEA, og klimprer på tv-
kontrollen om kveldene, har Johanne 
Sundby flytta ut i skogen. Både kartet, 
togturen og brua over elva som bruser 
langs den tette granskogen som om-
ringer det røde huset, tilsier i alle fall 
det. Tjue minutter fra tjukkeste Oslo, 
hvor boligmarkedet dreier seg om 
tretti kvadratmeters nøkkelferdige 
leiligheter, fant hun en ombygd hytte 
med alle fasiliteter: soverom, kjøkken, 
do, dusj og en stor nok tomt til å leve 
ut hobbyen sin. Denne dama er ingen 
stereotyp professor. I den blåmalte 
yttergangen henger det flere jakker 
enn knagger. Kjeledresser, parkaser, 
regnjakker og allværsjakker i alle fa-
songer og farger, for alle årstider. Ing-
en malerier, utstoppede dyr eller nors-
ke bondeur med tysk Swatzwalderverk 
fra 1850 møter deg på vei inn i 
”hytta”. Ett skritt over dørstokken 
kan du svinge til venstre og inn på 
kjøkkenet, eller du kan fortsette frem-
over og havne i stua. På innsiden av 
gangvinduet henger det to klistremer-
ker, et fra et alarmselskap og et med 
påskriften: ”The more people I meet, 
the more I love my dogs”. Stuegulvet 
er av tre, det er flatt, hårete og det var 
hvitmalt. På dette gulvet er et usyste-
matisk skrivebord med en stasjonær 
PC, én bokhylle, et stereoanlegg fra 90
-tallet og en tv fra samme tiår plassert 
med passelig tilfeldighet i forhold til 
hverandre, og et hundebur. 
 
Hunden spiste leksene mine 
I en slitt, rød sofa sitter Marte Stens-
land Jørgensen med en obligatorisk 
skoleoppgave. Sofahjørnene er spist 
på. Skjermen til den bærbare datama-
skinen fra seint 2000-tall, lyser opp et 
overraskende lite stresset ansikt til 
tross for at oppgaven skal leveres om 
noen timer. Kanskje er det fordi at 
unnskyldningen ”hunden spiste lekse-
ne mine” faktisk er en reell utvei. 
Over Marte henger et stort sorthvitt-
bilde, trolig et fotografi. Hun studerer 
fotojournalistikk. I stolen ved siden av 
sitter eieren av tispa med løpetid, San-

Professor og hundekjører 
Tekst og foto: Marius Nyheim Kristoffersen 

ne Karlsen. Hun studerer historie, og 
har en typisk rolig ettermiddag. Begge 
to får bo hos Johanne Sundby gratis, 
mot at de hjelper henne med stellet av 
hundene. Det innebærer fóring, tre-
ning, plukking av møkk og generell 
hundepass. 
– Det går masse tid, masse tid. Vi ser 
for eksempel ikke på tv, og bruker 
heller ikke fryktelig mye tid på huset. 
Vi bruker tida vi har på hundene. Det 
går ikke på bekostning av et vanlig liv, 
men for meg koster det friheten. Jeg 
kan ikke bare stikke av på en fjorten-
dagers sydentur, da må jeg i så fall 
ordne hundepass, men du setter lik-
som ikke tolv hunder på en kennel til 
200 kroner per døgn altså, det ville ikke 
gått, sier Johanne og smiler fornøyd. 
– To-tre timer trening fire ganger i 
uken, fóring og små turer hadde jeg 
ikke klart alene. Noen ganger krever 
jobben at jeg reiser, da er jeg helt nødt 
til å ha noen som kan hjelpe meg hun-
dene. Marte og Sanne er flinke med 
hundene, og har ingen problemer med 
å jobbe. Uten dem ville jeg vært for-
bundet. 
 
Møte med Birkebeinere i marka 
Fra og med 1. august begynner Johan-
ne og jentene å trene hundene til løps-
sesongen. Treningsmengden øker 
gradvis fra kortere turer to-tre ganger i 
uken, til fem mil lange økter to-tre 
ganger i uken. Og når kong vinter 
endelig legger seg i marka blir det en-
da mer trening. Men å gjennomføre 
treningen så nærme hovedstaden er 
ikke enkelt. Inne i huset slår Johanne 
seg ned i en stol, sitter i noen minut-
ter, hopper opp igjen, rusler frem og 
tilbake, fra rom til rom. Hun er rastløs. 
Hun vil ut, men det er fortsatt lyst ute. 
– Vi bor slik til at vi må trene i mør-
ket. Marka rundt her er jo veldig mye 
brukt av andre, både syklister, turgåere 
og om vinteren, skiløpere. Dem må vi 
ta hensyn til. Da blir det slik at vi aldri 
drar ut før etter det har blitt mørkt, så 
slipper vi å sjenere andre, forteller hun. 
– Det verste vi kan møte på ute i mar-
ka, er de som kommer fra byen og 
skal trene ski mellom 16 og 19. Birke-
beinere. De hater at noen andre enn 
skiløpere bruker løypene, og skal ha 
skogen for seg selv, de skriker og hy-
ler når de møter oss. Nei, det gidder vi 
rett og slett ikke å utsette oss for, sier 
hun oppgitt. 
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Ingen dans på roser 
Hverdagen til Johanne, Marte, Sanne 
og hundene er hektiske. Om ikke hun-
destellet eller kampen om treningstid 
tar timene fra dem, kan slitasje og feil 
på utstyret gjøre dagene til et evig mas. 
Hundekjøring er ingen dans på roser. 
– Utstyret går i stykker hele tiden! Sle-
dene må skrus på, bremsene justeres, 
belegget på meiene må skiftes, linene 
ryker og selene blir tygd i biter. Det 
blir en konstant hodepine, sier hun og 
ler en utrolig hjertelig latter. 
 
Hobby som livsstil 
Det går ikke an å påstå noe annet enn 
at Johanne driver med det hun liker 
best. Hun har ikke funnet seg en pus-
lete hobby, hun har funnet en livsstil. 
En livsstil hun tilsynelatende er sabla 
fornøyd med. 
 
Sultne hunder 
Hundene er sultne, og Johanne er alle-

rede i full gang med å gjøre i stand 
dagens måltid. I dag er det kjøtt og 
tørrfór med en ekstra vri. Kjøttet 
kommer i frosne blokker på 10-15 kilo 
som hun hugger i passe store biter. 
– Jeg skulle hatt en sterkere øks, sier 
hun mens hun slår øksen gang på gang 
i den rosa, sammenpakkede massen. 
– Jeg har en bedre øks et eller annet 
sted, tenker hun høyt, og puster tungt 
i det hun kløyver et godt stykke kjøtt.  
 
Reinrasede hunder og utstilling 
Å holde styr på alt hun har her, er 
trolig ikke så lett. Hvert eneste ledige 
rom, i hver en krik og krok, ja, til og 
med under huset står, ligger og henger 
det utstyr som trengs for å drive en 
kennel. Det er sleder for snø og bar-
mark, seler, tau, ytterplagg, sykler, ved, 
hundefór, frysebokser, diplomer og 
premiesløyfer. Grønn, rosa, lilla og en 
i samme farger som Norges flagg. 
Hun ser med et raskt blikk på dem, og 

humrer stille. 
– Ja, jeg pleier å ta 
hundene med på 
utstilling av og til, 
men det er ikke så 
veldig mye altså. 
Er ikke så jålete på 
de greiene der, 
men jeg har jo 
reinrasede hunder. 
Og hun har vunnet. 
– ”Best in show”, 
eller hva det var 
for noe, nei, beste i 
motsatt kjønn og 
beste i rasen, har 

jeg vunnet. Nei... Det er jo i grunn 
bare dilldall, ikke noe jeg er så opptatt 
av, ler hun og fortsetter matlaginga. 
 
Rosa mølje 
Hun fyller en blå bøtte halvveis opp 
med de rosa kjøttklumpene, og henter 
en stor sekk med tørrfór som hun 
heller i en annen bøtte. Tørrfór med 
en liten vri. Mennesker spiser biff med 
brun saus, hunder får flytende tran.  
– Hundetran. Fiskeolje, omega-3, bra 
for alle det, mumler hun og rister bøt-
ta slik at det hele blander seg til en 
herlig mølje. 
 
Sajo. Sajoo. Sajo!  
Det er tid for mat, og hundene vet 
det. De ynker seg, og før hun har ruk-
ket å si ordet ”mat”, er flere av dem 
allerede på to bein, som om de prøver 
å klatre over gjerdene. Med en bøtte i 
hver hånd går hun rolig bort mot den 
ene av de tre hundegårdene. 
– Åh, er dere så ivrige i dag da?, sier 
hun, åpner den ene porten på gløtt og 
roper inn i gården, mens hun stopper 
to skrubbsultne huskyer som vil ut, 
med låret. 
– Sajo. Sajoo. Sajo! Sånn ja. Nei! Ikke 
dere! 
 
Beskyttelse mot de større hundene 
Mellom kraftige hundebein, poter og 
Johannes lår kommer siste tilskudd til 
hundeflokken snikende frem, spørrende 
og liten. Den lille tispa er bare to måne-
der og får mat alene ute på plassen. 
– Det pleier ikke å bli noe tull rundt 
matbordet, men hvis det skulle bli noe 
knuffing, blir de voksne hundene alt-
for store for henne som er så liten. Må 
beskytte henne litt da vet du, forteller 
hun mens den ivrige lille jenta snubler 
rundt beina hennes, i påvente av mid-
dag. Og tran. Sayo stuper ned i mats-
kålen, de andre hundene stuper inn i 
en låst dør. De er sultne. Veldig sultne. 
 
Skogen full av ulver? 
Sol og blå himmel har forsvunnet 
overraskende fort. Alle hundene har 
fått mat, Johanne har slappet av en 
liten halvtime. Hun står i gangen, snø-
rer lua godt og går ut. Marte og Sanne 
er med. Åtte hunder er overlykkelige, 
de skal endelig få løpe. Gleden deres 
kan føles helt inn i ryggmargen, og 
høres. Hundene bjeffer ukontrollert 
om hverandre. 
– Når vi begynner å ta hundene ut blir 

Several Stupid Dogs 

Premiere til renrasede hunder på utstilling 
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det helt hullabaluba, sier Johanne, og 
forsvinner inn i en av bodene hvor 
seler og refleksvester henger. Hjelper-
ne hennes trår til og leier hundene i 
par gjennom den svarte granskogen, 
over den smale broen og fester dem 
side om side til en line som er bundet 
fast i et tre og en vogn på fire hjul, 
med grove offroaddekk. Det er fest i 
hundehodene, de uler, knurrer og 
hopper. Noen knuffer i hverandre, 
glefser og viser polerte, hvite og skar-
pe tenner. For et utrent øre kan det 
høres ut som om skogen er full av ulv. 
Når det er nevnt, kan i grunn et utrent 
øye tro at disse siberian huskyene fak-
tisk er ulver. Nei, de er jo selvfølgelig 
ikke, men ifølge oppslagsverket wiki-
pedia er de faktisk en av hunderasene 
som minner mest om ulv. 
 
Fra stillestående til toppfart 
I kveld er det Johanne og Sanne som 
skal ut. Marte må jobbe med skole, 
noe hun helt sikkert kunne vært for-
uten. Seks hunder skal trekke vognen, 
mens to hunder skal dra i mål den 
provisoriske sparkelignende sykkelen. 
Det koker over av engasjement, poter 
spinner i grusen og hundene halser så 
høyt de klarer. Johanne roper til hun-
dene. Vognen rykker hardt til, og som 
et tog akselererer de fra stillestående 
til joggefart. Tempoet øker og etter en 

stund nås toppfarten. Elvesus og hun-
depes overdøves av grove dekk mot 
våt grus. Det blåser kald vind når seks 
hunder og en vogn med to passasjerer 
suser av gårde på en én meter brei 
trasé. 12 kilometer i timen. Høyre, 
venstre, venstre og høyre. Med presi-
sjon styrer Johanne hundene gjennom 
svinger, sølepytter, nedover, oppover. 
Hundene ser seg bak, og med tunga 
slentrende ut av kjeften ser det ut som 
om de flirer av pur glede. Om det er 
fordi at den brunstige tispa løper 

Venter på mor? Mat? Tur? 

Ut på tur, aldri sur-sparkesyklist 

foran med Sanne på slep, eller om det 
er tanken på snø og vidde om seks 
måneder som får beina deres til å tra-
ve i marsjfart er ikke godt å si. Det er i 
alle fall tid for løping, og med sansene 
i helspenn og instinktet i orden, drar 
seks siberian huskyer Johanne Sundby 
gjennom den mørke granskogen den-
ne kvelden.  
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venner, både fire- og tobente. Vi 
spiser god mat, drikker god rødvin, og 
prater om hunder og med hunder! 
 
Få utstillinger 
Vi stiller ut hundene maks et par 
ganger i året, så både vi og hundene 
har liten erfaring fra ”ringen”. Vårt 
fokus i det daglige er trening, tur og 
kos i marka og hjemme med hunde-
ne. Det vakreste jeg vet er og se 

hundene i aksjon enten i snyføyka 
foran sleden eller på trekk foran ski-
ene. En funksjonell og trygg hund er 
en vakker hund i mine øyne. Det er 
ikke ofte vi jobber med å ”stå / løpe 
pent med øynene klistret på mor”.  
Som regel blir det bare en runde 
med ”intensivtrening” uken før vi 
skal på utstilling. 
 
Fra blått til CK og Cert 
Likevel hender det at det går riktig 
så bra. Og da Birkegutten vår fikk 
både CK og Cert og en haug med 
sløyfer og rosetter på Polarutstillinga 
i Tromsø nå i vår, innrømmer jeg 
glatt at det rant noen gledestårer! Jeg 
var nok ikke helt forberedt på at det 
skulle gå så bra og at jeg skulle bli så 
rørt! Birk hadde tidligere ”bare fått 
blå sløyfer” – kanskje fordi vi ikke er 
flinke nok med presentasjonen eller 
at dommeren foretrekker showlinje-
ne av siberian huskies. Blå sløyfe ER 
NEDTUR!!! Han fortjener så mye 
mer!!! ENDELIG var det en dom-
mer som ”SÅ” Birk slik som vi ser 
Birk! Som den vakre, sterke og deili-
ge hunden han er! Og det var faktisk 
en utrolig god følelse! Så god at jeg 
måtte søke tilflukt i pelsen til Birk da 
han kom ut av ringen etterpå! For 
det er jo sånn at vi er 100% inhabile 
når det gjelder våre egne hunder. Vi 
syns alle at de fineste hundene i ver-
den bor hjemme hos oss. Og det er 
vel nettopp dette vi vil ha 
”dokumentasjon på” når vi stiller ut 
hundene våre?     

Nyetablert kennel i Tromsø 
Vi er en nyetablert liten siberian hus-
ky kennel på Håkøya utenfor 
Tromsø. Med fire hunder, den eldste 
snart seks år, og resten under to år. I 
september henter vi hjem en ny tispe-
valp fra Kennel Ulveblikk. Drømmen 
er å utvikle et godt seksspann. Vi har 
også ambisjoner om å drive med avl. 
 
Første valpekull 
I vinter hadde vi vårt første valpe-
kull. Ni flotte valper ble det. Og 
denne høsten stiller vi for første 
gang på utstilling i oppdretterklas-
sen. Vi gleder oss stort til og få tref-
fe igjen mange av valpene som da er 
blitt 10 måneder gamle. Noen av 
valpene har vi hatt på ukesbesøk og 
det blir veldig spennende og se dem 
igjen, og sammen i ringen! 
 
Utstillingstreff 
Vi reiser ikke rundt land og strand 
for å samle sløyfer. Men forsøker og 
delta når det er utstilling her i 
Tromsø. Kanskje mest fordi det er 
sosialt og hyggelig å treffe andre 
hundeiere og hunder. Og fordi det 
er god miljøtrening for hundene. I 
utstillingshelgene fylles hus, hage og 
hundegård her hjemme med gode 

Vår Birk av Brattalid gjorde det kjempebra på Polarutstillinga i Tromsø denne våren: Rød 
sløyfe, 1. plass, CK, CERT, BHK og BIM. Det var et rørende øyeblikk for mor!  

Foto: Monica A. Sundset. 

Snykovet´s Vida deltok på valpeshowet under Polarutstillingen i Tromsø 7 måneder gam-
mel. Dette var hennes første utstilling. Skikkelig skumle greier syntes Vida og trengte mas-
se moralsk støtte i ringen.                                                                                   Foto. Elin Olsson. 

Skjønnhet i funksjon 
Tekst: Monica A. Sundset 

Hvorfor bruker jeg tid og penger på og stille ut hundene våre? Når jeg 
i utgangspunktet mener at trekkegenskaper, helse og gemytt er mye 
viktigere enn utseende, og når mulighetene for og gjøre det bra på ut-
stilling også er marginale for våre bruks- og familiehunder?  
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- Du svarer "bare" før du sier hvor mange hunder du har. 
- Du kan etterligne et hav av hundelyder eiere av andre 
raser ikke kjenner igjen. 
- Du kan støvsuge innendørs i røyteperioden flere ganger 
daglig, og likevel ligger det pelsdotter overalt. 
- Gressplenen består av flere fallgraver. 
- Alle tror du har en hund som er mer lik ulv enn hund. 
- Du må kjøpe ny fjernkontroll til TV'en hver gang du 
har glemt å legge den øverst i bokhylla etter bruk. 
- Rene klær er ferskvare. 
- Du har på deg rene klær, og folk du ikke fysisk hilser på 
engang kommer hjem med hundehårene dine. 
- Du gleder deg til vinter og snø. 
- Du har på en hvit bukse som egentlig er svart. 
- Du drar på ferie og alt dreier seg om å finne plasser å 
campe på der det er treningsmuligheter for hundene…. 
og kommer hjem med masse nytt til hundene og ingen-
ting til seg selv. 
- Når all fritiden din går med på å søke på internett etter 
en til. 
- Du må spørre familien om de er glad i gressplenen sin 
før du kommer på besøk. 
- Mobilen din har bitemerker. 

Du vet du har en siberian husky når…. 
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Tekst skrevet av medlemmer på Facebook-gruppen Norsk Siberian Husky Klubb. Foto: Saskia Mämpel 

- Det mest passende navnet på alle hundene ville vært Houdini. 
- Du kommer hjem og finner innmaten av boka som lå på 
nattbordet under dyna og omslaget i gangen. 
- Venninnen får hjemmetova ullsåler av polarull. 
- Du har en. Så kommer en til. Og en til. Og en til…. 
- Du har gått en fjelltur, men tar likevel en sykkeltur på kvel-
den fordi hundene er så fulle av energi. 
- Alle andre tror du er spik spenna gal, men du selv mener 
du er verdens heldigste. 
- Folk tror man har mistet vett og forstand når man drar 
"rovmordere" inn i en barnefamilie. 
- Du spiser billig havregrøt til middag, men har tre frysere 
fulle av kjøtt til hundene. 
- Du må advare alle, selv innbarka hundefolk, om pelsmeng-
den i bilen din. 
- Du av gammel vane går bakoverlent, selv om du ikke har 
en trekkhund i bånd. 
- Du kan gå ut i hundegården på en litt kjip dag og bare 
motta betingelsesløs kjærlighet. 
- Alle hundehusene er nymalte, og man ser på sitt eget hus 
og tenker "nei, det får vente ett år til". 
- Man bor så langt inni skogen at man ikke har mobildek-
ning, for å ha bra treningsområde for hundene. 
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DOGS4ALL, 24. - 25. november 2012 

Vi gjentar tidligere års suksess og har leid Syningen med 
30 sengeplasser. Nydelig beliggenhet på 900 m.o.h. og 
fantastisk panoramautsikt. Det er kjørevei helt frem og 
plass til oppstalling av hunder. 
 
Trening av hunder 
Hundeløypen starter ved hytta med muligheter til å kjøre 
lengre distanser. Terrenget krever lite snø, og forholdene 
er som regel bra i begynnelsen av desember. Det blir 
anledning til mye distanse og passeringstrening. Er du 
ikke eier av en skokk med hunder vil det helt sikkert bli 
mulig å prøve hunden(e) din i større spann eller låne 
slede og kjøre selv. 
 
Sosial samling 
Merk at dette er en samling for sosialt samvær og trening 
av hunder. Løypene kjøres opp av lokale hundekjørere 
og deres spann (ingen scooter), og enhver er ansvarlig 
for egen sikkerhet. Ta med utstyr som er nødvendig for 
kortere eller lengre turer i fjellet. Ta kontakt hvis du er 
usikker på hva som er nødvendig utstyr. 
 
Fellesmåltider 
Vi legger opp til felles middager og samvær. Ta med ing-
redienser til: 
 En felles kjøttsuppe fredag kveld (poteter, kjøtt, pøl-

ser, løk, gulrøtter, bagetter etc.) 
 Pastagryte og salat lørdag kveld (kjøttdeig, div pasta, 

ost, grønnsaker, sauser etc.) 
(det lages også én vegetarvariant begge dagene)  
 
Mat utover dette besørger den enkelte selv. Da vi alle 
skal bo under samme tak følger noen enkle leveregler: 
 

SYNINGEN 2012 
Syningen er allerede booket for helgen 30. november 
til 2. desember, og i år må klubbens medlemmer gjø-
re en bedre innsats for å skaffe snø! 

 

 
Vis hensyn 
 De som ikke ønsker fellesmåltid, må lage egen middag 

etter at fellesmiddag er laget, ellers blir det kjøkkenkaos. 
 Konsumet av alkohol må stå i forhold til det faktum at 

man deler hytta med 30 andre og at det ofte er mange 
barn tilstede på disse samlingene. 

 Alle og enhver tar med seg sitt tomgods og sin søppel 
når de reiser søndag.  

Husk: Ta med sovepose eller sengetøy. 
 
Påmelding og betaling: 
Bindende påmelding til Stine Oppegaard på stine@nfi.no 
eller 908 59 638 innen 19.11.11 
Det koster kr 300,- pr person for hele helgen, inklusive 
sluttrenhold (barn under 16 år 1/2 pris, og barn som ikke 
trenger egen seng går gratis). Beløpet betales inn til klubb-
kontoen (0530 23 47060) innen 19.11.10. 
 
Prioritet på de minste rommene 
Påmeldingen er ikke endelig før betaling er mottatt. 
Småbarnefamilier har førsteprioritet på de minste rommene. 
Førstemann til mølla prinsippet gjelder i utgangspunktet, 
men de som ikke har betalt innen fristen, stiller sist i køen. 
 
Veibeskrivelse 
 Følg riksvei 7 til Torpo (ligger mellom Gol og Ål).  
 Følg skilting til Lien, forbi Lien Landbrukshøgskule, følg 

veien til enden, skiltet Volelia (ikke Finnesgarden). 
 Vi trenger ikke betale bompenger. Det er bratte svingete 

veier opp til hytta. 
NB GPS kan fort føre dere ut på ubrukelige og livsfarlige 
veier. 
 
Velkommen! 

Norsk Siberian Husky Klubb skal for 4. året ha stand på 
Dogs4All på Lillestrøm. Vi vil også i år forsøke å få til 
hundekjøring ute, og håper mange medlemmer kan stille 
opp med hunder og spann. I tillegg trenger vi hjelp til be-
manning av standen og noen som kan og vil delta med en 
hund på Raseparaden. 
 
Vil du på en eller annen måte hjelpe til på Dogs4All, ta 
kontakt med Stine Oppegaard på mobil 908 59 639 eller e-
post: stine@nfi.no. Les rapporten fra fjorårets messe på 
klubbens hjemmesider: www.siberian-husky.net 

Bli med på Dogs4All. Der kan du bli kjent med flere medlemmer i 
klubben, hunder og ikke minst, mange hyggelige besøkende som er 
interessert i å lære mer om siberian husky. 

Foto: Lars Kristian Güngher 
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Drammen Grand Prix: Barmarksløp på Drammen Travbane 

13. oktober 2012 kl. 10.00 - 19.00 

Norsk Siberian Husky Klubb - Oslo og Akershus lokallag og Norsk Alaskan Malamute Klubb - avdeling Oslo 
og Akershus inviterer til barmarksløp på Nordre Mangen søndag 28. oktober 2012. Tidspunkt på avklares nær-
mere grunnet elgjakta. Følg med på hjemmesidene. Husk også på at vi denne søndagen skal tilbake til vinter-
tid, så det blir tidlig mørkt. Ta gjerne med hodelykt. 

INVITASJON TIL HALLOWEENLØPET 
 

SØNDAG 28. OKTOBER 2012 

Løypa er relativt lett med en svak stigning og er på til sammen 
ca 7 km. Halvveis er det en snuplass med mulighet for vann-
ing dersom vann og skåler medbringes på kjøredoning eller i 
sekk. Det koster kr 75 å delta. Klasser vil opprettes etter behov. 
 
Vi håper så mange som mulig kommer på årets siste bar-
marksløp. Her er det stor takhøyde, bare å ta med hunden(e) 
og kom, gjerne i god tid for grilling og sosialt samvær. 
 
Det vil bli ekstrapremie for ”skumleste” halloweenkostyme på 
deltagerne. 
 
Veibeskrivelse 
Fra Oslo/Lillestrøm: Følg merking mot Fetsund R22. Etter 
Fetsundbrua, kjør rett frem i første rundkjøring. Neste rund-
kjøring (etter 4-500 meter) hold mot venstre. Følg skilting 
Bjørkelangen R170. 
 
Mellom Aurskog og Bjørkelangen kommer man til Lierfoss. 
Der skal man ta til venstre og følge skilting mot N. Mangen. 
Det vil bli merket fra avkjøringen fra R170. 
 
Det er ca 4-5 km inn til Kvisla, hvor startområdet er. Rett før 
man kommer til Kvisla er veien sprengt ut igjennom en fjell-
knaus. Der kan man slippe opp litt på gasspedalen, da avkjø-
ringen til Kvisla kommer rett etter til venstre. 
 
For mer info, ta kontakt med Petter Ringerike på mobil 971 
52 312. Det er imidlertid litt varierende dekning der inne så la 
det ringe en stund. 

Vi oppfordrer flere medlemmer i Norsk Siberian Husky 
Klubb til å delta på årets løp eller være med i heiagjengen. 
 
Dersom du kunne tenke deg å hjelpe til med gjennomfø-
ringen, enten som funksjonær eller med kakebaking, kiosk-

hjelp, parkeringsvakt eller tidtaking, ta kontakt med Dram-
men trekkhundklubb for mer informasjon. 

Drammen trekkhundklubb holder på tradisjonen, og arrangerer igjen barmarksløp på Drammen travbane. I 
2012 var det tre deltagere som konkurrerte med siberian husky: Kurt M. Nilsen på sykkel med en hund, Karl 
Martin Furre på sparkesykkel med en hund og Viggo Jørgensen i 4-spann. I tillegg stilte Tora Kleven i miljø-
klassen uten tid med 4-spann. 

Nina Iversøn og Line M. Løw ønsker velkommen til Mangen. 
Foto. Stine Oppegaard 
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Cammo på Rangneset, "Kongen av toppen på Smøla"                                                                                                                 Foto: Tanita Rangnes 

Norsk Siberian Husky Klubb har pr 10. august 2012 419 medlemmer. Velkommen til alle nye* medlemmer. Håper 
vi får se mange av dere på samlinger fremover, enten de er i regi av NSHK sentralt eller med lokallagene. 

Arnesen, Odd, 2337 Tangen 
Aspås, Kjell Morten, 2550 Os i Østerdalen 
B. Rasmussen, Kevin, 8663 Mosjøen 
Bakås, Bård, 7290 Støren 
Bergerud, Gisle, 2092 Minnesund 
Bjørgum, Leif Martin, 7500 Stjørdal 
Bråten, Terje, 2420 Trysil 
Bøyum, Klara, 6848 Fjærland 
Christiansen, Eivind, 2730 Lunner 
Coxe, Allen, 3189 Horten 
Dahlsett, Hans Magnus Eldby, 9403 Harstad 
Dehof, Sabine, 8617 Dalsgrenda 
Dåbakk, Kenneth, 2160 Vormsund 
Enge, Eirin Sophie, 2608 Lillehammer 
Godsk, Monica, 9100 Kvaløysletta 
Gogstad, Gard Fåvin, 7048 Trondheim 
Haugen, Asbjørn Laukholm, 0268 Oslo 
Haugland, Bjørn Ove, 4550 Farsund 
Hoel, Pernille Lund, 0765 Oslo 
Hoffsten, Anne-Bi, 2315 Hamar 
Hofsøy, Raymond, 9011 Tromsø 
Hove, Tore, 6817 Naustdal 
Jakobsen, Andrea Oppegaard, 0768 Oslo 
Jakobsen, Geirr, 0768 Oslo 
Jakobsen, Martine Oppegaard, 0768 Oslo 

Jenssen, Snorre, 7870 Grong 
Jørgensen, Marte Stensland, 3712 Skien 
Jørgensen, Aage 0786 Oslo 
Karlsen, Sanne, 0891 Oslo 
Laczko, Tibor, 0597 Oslo 
Lindberg, Jostein, 1284 Oslo 
Lindberg, Turid Aandalen, 1284 Oslo 
Lykke, Pia, Danmark 
Marthinsen, Torbjørn, 1850 Mysen 
Mikalsen, Svein Terje, 9180 Skjervøy 
Mitchell, Martin J, 2580 Folldal 
Mork, Anne Rynning, 0987 Oslo 
Myrvang, Rigmor Rønning, 2322 Ridabu 
Mørck, Svein Kristian, 1591 Sperrebotn 
Nilsen, Kurt M, 3216 Sandefjord 
Nordal, Siv Hansen, 1735 Varteig 
Nordmo, Tore, 1715 Yven 
Næss, Irene, 7690 Mosvik 
Okstad, Hilde Margrethe, 7357 Skaun 
Olsen, Lisa Marie, 3400 Lier 
Opsjøn, Sonja , 7882 Nordli 
Oskarsen, Helle, 3158 Andebu 
Pedersen, Ine Marie Dahl, 7873 Harran 
Ribu, Kirsten, 1555 Son 
Rutgersson, Carita, 0260 Oslo 

Rønsdal, Kristin Ranem, 1395 Hvalstad 
Schanche, Kjetil Røstad, 7140 Opphaug 
Skjelbred, Stian, 4886 Grimstad 
Slorafoss, Kathrine J., 9300 Finnsnes 
Somby, Oda Karianne, 9730 Karasjok 
Steen, Lena, 2500 Tynset 
Stenbakken, Monica, 9325 Bardufoss 
Svalastog, Mari S, 0690 Oslo 
Synstad, Monica, 2380 Brumunddal 
Tjosås, Tom-Erik Bergrud, 3127 Tønsberg 
Tostrup, Marianne, 0173 Oslo 
Van Es, Saskia, 5918 Frekhaug 
Verkooijen, Marco, 1950 Rømskog 
Vik, Elisabeth, 5783 Eidfjord 
Wisløff, Joakim, 3158 Andebu 
Wærdahl, Marius Eriksen, 7310 Gjølme 
Åsen, Eli, 2040 Kløfta 
Aaslund, Ole Morten, 2838 Snertingdal 

*noen av  navnene på listen er ikke nye 
medlemmer, men personer som tidlige-
re har vært en del av et familiemedlem-
skap, uten eget medlemsnummer i klub-
ben 
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Neoprensko av lav type er jeg helt 
avhengig av. De finnes i mange flotte 
farger. Kjekt å ha på når det er søle 
ute, regn (det er det nesten alltid), når 
en skal gjøre rent eller 
fore i hundegård, 
når den skal 

22. - 23. september 2012 
Sledehundseminar 
Hakadal sledehundklubb 
 
29. - 30. desember 2012 
Gausdal 5 mila 
 
12. - 13. januar 2013 
Gausdal Maraton 
 
5. - 8. januar 2013 
Hamar Hundekjørerfestival 
 
11. - 12. januar 2013 
Vikerfjelløpet 
 
18. - 20. januar 2013 
Hallingen 
 
31. januar - 3. februar 2013 
Femundløpet 
 
Februar 2013 
NSHK vintersamling 
Amundsen Race 
 
9. - 10. februar 2013 
Rørosløpet 
 
1. - 3. februar 2013 
23. - 24. februar 2013 
NM sprint, ulike spannstørrelser 
 
Mars 2013 
Polar Distans 
Harstad Hundekjørerfestival 
Pasvik Trail 
Seppalaløpet 
 
2. - 3. mars 2013 
Norway Trail 
 
9. - 16. mars 2013 
Finnmarksløpet 

Foreløpig aktivitetsoversikt 

(endringer kan forekomme) 

Solcelle lader. På langtur på fjellet om 
våren (februar til mai) er det mye sol, 
og denne kan utnyttes til å 
lade mobiltelefo-
ner, hodelykt-
batterier og 
GPS, via 
mobil 
solcelle-
panel. 
Jeg har 
testet ut 
både et 
fleksibelt 
mattepre-
get et og et 
mer kompakt 
et. Jeg anbefaler 
egentlig ikke å ha det på sleden mens 
man kjører, da det lett rives av eller 
mistes, eller ikke får sol på seg. Men i 
leir, om morgen og kveld, lader det 
batterier dersom det er mye lys i lufta, 

Kjekt å ha 

og det er det om våren på snødekte 
vidder. Jeg synes dette er en lur inves-

tering for folk som er 
borte mer enn 

to dager 
med 
bik-
kjene 
sine. 
Man 
kan 
også 
lade 

opp 
musikk-

spillere og 
radio. Husk riktig 

type kontakt mellom bat-
teriene og panelet. Sjekk ut på for-
hånd. Jeg bruker mye den type ladere 
som går på sigaretttenner i bil.  

sykle til jobben, og når en skal ha sko 
fort av og på. Fåes kjøpt på messer, i 
ulike butikker med støvler, f.eks 
Brukshunden eller Felleskjøpet, og er 

helt uunnværlig.  

Sko og støvler av neopren 

Tekst og foto: Johanne Sundby 

Solcellepaneler til turbruk 

Foto: Hilde S. Løken 
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AVLSHANNHUND PORTRETT 
Tekst : Anne-Katrine Kroken. Foto: Kari Hope. 

KEFEUS MITHRIL GWAIHIR 
Høyde: 59 cm  
Vekt: 24 kg 
Født: 2005 
Oppdretter: Jenni Hasa, Keufeus Kennel i Finland 
Eier: Kari og Ulf Hope, Snørokk kennel 

Ulf Hope med Mithril i led fra Femundløpet 400 i 2011. Dette var det siberian  huskyspannet som hadde best tid, men Ulf Hope deltok ikke i 
Nordic Breed –klassen og ble derfor ikke verdensmester i Nordic Breed (NB). 

Litt om hundene bak 
Mithril er ca.75% av Anadyrlinjer. 
Faren er Ping Ping av Anadyr (Ash) 
som Karsten Grønås, (Kennel Varge-
vass) importerte fra USA, og som Jen-
ni Hasa senere kjøpte. Ping Ping er fra 
et kull med flere gode trekkhunder og 
hvor et par av Ping Pings brødre har 
vært brukt mye i avl. Moren til Mithril 
er halvt Anadyr og er etter ei tispe, 
Alaskan's Bijana av Anadyr, som Jenni 
Hasa tok med seg tilbake fra Alaska. 
Dette etter å ha jobbet på kennelen til 
Norris. 

Med denne spalten ønsker vi å rette oppmerksomhet mot hannhunder som 
først og fremst har vist seg som gode trekkhunder og som ellers fremstår 
som rasetypiske. Det kan være hanner som har prestert godt i konkurran-
sesammenheng, har interessante stamtavler, har gitt gode avkom eller 
summen av alt dette og i det hele en hund som viser seg som en ypperlig 
representant for trekkhundrasen siberian husky. Vi setter pris på hint og 
tips og hvorfor og hvem. Send mail til huskybladet@gmail.com 

Kombinasjonen Ping Ping x Bijana 
ble først foretatt i 2004 og deretter 
gjentatt i 2005. Kefeus Pinga fra 
kullet i 2004 har vært en av Jennis 
beste lederhunder. Hun ble forsøkt 
paret med en hannhund fra Polar 
Speed kennel i år, men gikk dess-
verre tom. 
 
Gemytt 
Mithril er en myk hund mot men-
nesker, ikke spesielt dominant. 
Han er leken, elsker å bli jaget 
rundt i hundegården! Setter på 

Kefeus Mithril Gwaihir 

plass unghunder som ikke oppfører 
seg i selen. 
 
Pels og kroppsbygning 
Meget god pels. Gode proporsjoner, 
som vises ved et uanstrengt steg. Er vel 
det en kan kalle rasetypisk. Kan framstå 
som tung utenfor treningssesongen, da 
han legger utrolig fort på seg. 
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Kefeus Mithril Gwaihir  
FIN40980/05 

Alaskan's Ping Ping Of Anadyr  
AKCWP54656904 

Alaskan's Snowstorm Of Anadyr  
AKCWP28920502 

Alaskan's Jodi Of Anadyr  
AKCWF430810 

Alaskan's Snowflake Of Anadyr  
AKCWF975557 

Alaskan's Mandy Of Andyr  
AKCWP12412101 

Shjegge Manns Moose  
AKCWF228695 

Alaskan's Koe Of Anadyr  
AKCWF143942 

Kefeus Jiknik Of Hope  
FIN29628/99 

Renny  
FIN29613/95 

FIN TCH FIN UCH  
Rasmus  
SF00210/87 

Goosak Garbo-S  
SF36569/93 

Alaskan's Bijana Of Anadyr  
FIN27973/98 

Alaskan's Solo Of Anadyr  
AKCWP439737/01 

Alaskan's Ningo Of Anadyr II 
AKCWP183283/01 

Mithril er 75% Anadyrlinjer 

Egenskaper som trekkhund 
Utviklet seg sent, noe jeg har hørt har 
vært typisk for flere Ping Ping avkom. 
Han gikk sitt første Femund 400 i 
2007, bare 2 år gammel (ble tatt ut i 
Tynset). Gått som leder siden 2008. 
Kan også gå singel-led, god på kom-
mando og å holde høyreside, brøyter 
ved behov. Ser ikke spesielt intens/
rask ut i spannet, men beveger seg 
utrolig uanstrengt, og holder farta op-
pe. Gått i led på både langdistanse-, 
mellomdistanse- og sprintløp. Han har 
et meget godt matopptak, er aldri ska-
det og er en jevn og god fartsholder. 
 
Negative sider 
Tidligere spiste han dårlig på løp, men 
det har rettet seg en god del. Ved 
stressende situasjoner kan han gå litt 
"inn i seg selv", men det har også blitt 
bedre med årene. 
 
Meritter 
I løpssammenheng har han stort sett 
gått i led siden 2008 og har derfor 
bidratt til det meste av resultater fra 
mellom- og langdistanseløp kennelen 
har kjørt. Før Femund 400 i 2011 
hadde hundene vært syke før løpet 
(Hallingen 160 km ble en katastrofe...) 
så Ulf var veldig usikker på formen til 
bikkjene. Han ba derfor ikke om fart 

en eneste gang under løpet, før han 
kom til siste etappe fra Tolga til Rø-
ros. Da lå gjennomsnittshastigheten 
de siste 2 mila på 25 km/t. Mithril 
kom logrende i mål. Tydelig at han 
kjente seg igjen den siste biten. Span-
net kom inn til en 45 plass av 127 
startende og ble beste siberian huskys-
pann. 
 
Utstillingschampion 
Som utstillingshund har Mithril nok 
lidd under dårlig utstillingstrening. De 
første årene hoppet han som en keng-
uru rundt i ringen, men med mer erfa-
ring har han blitt en riktig sjarmør. På 
årets spesialutstilling i NSHK ble han 
beste hannhund, og fikk dermed 
storcertet som gjorde at han ble 
Norsk utstillingschampion. 
 
Avkom 
Mithril har et kull etter seg på Shejrix 
kennel i Sverige. 3-4 av disse avkom-
mene har blitt brukt i spann og har 
høstet lovord for innsatsen. Kennelen 
har selv ikke hatt tisper som har 
matchet Mithril, men nå har de et par 
som kan passe, og vil svært gjerne ha 
avkom etter ham. 
 
Tisper som kan passe til Mithril 
Tisper med god matlyst og som er 

selvsikre. Kennelen ønsker selvsagt 
også at det er tisper som er i aktivt 
bruk, da de mener det er alt for mye 
avl på hunder som ikke er brukstestet 
og/eller brukes i spann. 
 
Mithril holder hus hos Snørokk ken-
nel, Atrå (Rjukan) i Tinn kommune, 
Telemark fylke. Les også presentasjon 
av Snørokk Kennel i Huskybladet 
1/2012. 
 
Kari og Ulf Hope 
Telefon: + 47 35 09 73 24 
Mobil: + 47 47 75 59 41 (Kari) 
             + 47 99 22 44 03 (Ulf) 
E-post: snorokk@gmail.com 
 
Linker av interesse: 
www.snorokk.net – Kari og Ulf Hope 
www.vargevass.com – Karsten Grønås  
www.kennelkefeus.com – Jenni Hasa 
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Dato: 12. februar 2012 
Sted: Letohallen, Dal 
Arr: Norsk Welsh Corgi Klubb 
Dommer: Juan Alberto Grillo, 
Columbia 
 
SE62227/2010 
Bedarra Enter Sandman 
VG.UK 1.UKK 
 
Dato: 19. februar 2012 
Sted: Bø i Telemark 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Wilemine van Deijl, 
Belgia 
 
VDH/DCNH SH 15076 
Hightower’s Freke Winter 
Spirit 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK 
BIM 
 
NO41695/09 
Carillo Sing A Long 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
CACIB BIR 
 
FI10283/11 
Hulduheim’s Lucy In The Sky 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 
R.CACIB 
 
Dato: 17. mars 2012 
Sted: Harstad 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Leni Finne, Finland 
 
NO33885/11 
Birk Av Brattalid 
VG.JK 
 
NO36991/09 
Kari Trestakk’s Loke 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK 
R.CACIB 
 
NO51436/09 
Kari Trestakk’s Bifrost 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK 
CACIB BIR 
 
NO59073/10 
Kari Trestakk’s Skade 2 
Exc.JK 1.JKK 
 
NO51037/11 
Lytoto Aika 
VG.JK 
 
NO36995/09 
Kari Trestakk’s Frigg 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK 
R.CACIB 
 

NO51439/09 
Kari Trestakk’s Siv 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
CACIB BIM 
 
NO47268/09 
Vilja 
VG.AK 
 
Dato: 31. mars 2012 
Sted: Rogaland 
Arr: Norsk Miniatyrhund 
Klubb 
Dommer: Antonio Di Loren-
zo, Norge 
 
NO4329/10 
Akela 
VG.UK 1.UKK 
 
Dato: 28. april 2012 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Doberemann Klub 
Dommer: Carsten Birk, Dan-
mark 
 
VDH/DCNH SH 15076  
Hightower’s Freke Winter 
Spirit  
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK 
BIR 
 
SE62227/2010 
Bedarra Enter Sandman 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 
2.BHK 
 
Dato: 29. april 2012 
Sted: Sunndalsøra 
Arr: Sunndal Hundeklubb 
Dommer: Miss A. Griffin, 
Irland 
 
WS34310101 
Kristari’s Chip And Dip 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK 
BIM 
 
AKCWS35406001 
Kristari’s Where Dreams 
Begin Atlib 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIR 
 
Dato: 5. mai 2012 
Sted: Elverum 
Arr: Norsk Polarhundklubb 
Dommer: Karsten Grønås, 
Norge 
 
NO42916/11 
Snørokks Sid 
VG.JK 3.JKK 
 

NO37903/11 
Trap Line Just For Fun Viraq 
Exc.JK 1.JKK 
 
NO41732/11 
Nodens Skogul’s Birk Mocca 
VG.JK 4.JKK 
 
FI36687/11 
Kafeus Crow’s Krom 
VG.JK 2.JKK 
 
SE62227/2010 
Bedarra Enter Sandman 
G.UK 
 
KCSBH46001 
Forstal’s Tingenek  
Exc.UK 1.UKK CK CERT 
1.BHK BIR 
 
NO49603/10 
Snørokks Pippin 
Exc.UK 2.UKK CK 4.BHK 
 
NO53930/10 
Moon av Finnsibir 
VG.UK 4.UKK 
 
NO33889/11 
Vill Av Brattalid 
VG.UK 3.UKK 
 
NO57021/09 
Quanir’s Enok 
G.UK 
 
NO49259/10 
Nay-la-chee’s Bark 
Exc.AK 3.AKK CK 
 
S50901/2005 
Heidiburghs Eric 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 
2.BHK 
 
NO52283/11 
Svolvær 
VG.AK 
 
NO48434/09 
Vikerkollen’s Rs Ir 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BHK 
 
27209/07 
Boris Av Urhunden 
VG.AK 
 
28278/08 
Arctic Ice Cammo Av Ulve-
blikk 
G.AK 
 
S46953/2007 
Vanärvind Grip  
Exc.AK 4.AKK 
 
NO41947/11 
Nay-la-chee’s Kjølige Gaisa 
Exc.JK 1.JKK 
 
KCAL03067504 
Forstal’s Citingeu 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BTK 
 
S53512/2009 
Vänarvind Ajaja 
VG.AK 4.AKK 
 
11892/08 
Nay-la-chee’s Vyla Nayak 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIM 
 
28187/08 
Rossevangens Dina 
Exc.AK 3.AKK CK 4.BTK 
 
NO40025/11 
Snuppa 
VG.AK 

07098/08 
Gllian 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 
2.BTK 
 
Dato: 12. mai 2012 
Sted: Lillesand 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Marit Sunde, 
Norge 
 
VDH/DCNH SH 15076  
Hightower’s Freke Winter 
Spirit  
Exc.UK 1.UKK CK CERT 
1.BHK BIM 
 
NO41685/09 
Carillo Silver Fang 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK 
R.CACIB 
 
NO41695/09 
Carillo Sing A Long 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK 
CACIB BIR 
 
Dato: 26. mai 2012 
Sted: Åstjern 
Arr: Norsk Siberian Husky 
Klubb 
Dommer: Ali Koops, UK 
 
NO52277/11 
Storm Av Vargevass 
Exc.JK 2.JKK CK 
 
NO42916/11 
Snørokks Sid 
Exc.JK 3.JKK CK 
 
NO53140/11 
Vikerkollen’s Dg Obelix 
Exc.JK 
 
NO54966/11 
A Shiny Thing 
Exc.JK 
 
NO42426/11 
Odino Av Vargevass 
Exc.JK 1.JKK CK 
 
FI36687/11 
Kafeus Crow’s Krom 
Exc.JK 
 
NO41941/11 
Nay-la-chee’s Kjølige Nan-
sen 
Exc.JK 
 
NO55084/11 
Ompa Av Ulvhild 
Exc.JK 
 
NO54967/11 
Absolutt Lurvelegg 
Exc.JK 4.JKK 
 

KCAL04835202 
Greetrail Porthos 
Exc.UK 2.UKK CK 
 
NO33884/11 
Fenris Av Brattalid 
VG.UK 
 
NO55070/10 
Sapian Glomma 
Exc.UK 3.UKK CK 
 
NO49603/10 
Snørokks Pippin 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BHK 
 
NO39877/11 
Golden Gullet 
VG.UK 
 
NO50068/10 
Nassa 
VG.UK 
 
NO49602/10 
Snørokks Sam 
Exc.UK 4.UKK 
 
NO39876/11 
Black Buster 
Exc.UK 
 
27187/07 
Frekkis Av Vargevass 
Exc.Ak 3.AKK CK 
 
03254/07 
Æsulv’s Tyr 
Exc.AK 
 
NO49041/10 
Viking Av Vargevass 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 
2.BHK 
 
NO42184/09 
Juluss 
Exc.AK 
 
NO39175/10 
Isslottett’s Ozzy 
Exc.AK 
 
20165/04 
Vikerkollens First Lord 
Exc.AK 4.AKK CK 
 
NO49634/09 
Snøgg 
Exc.AK 
 
17391/06 
Cobby Lillefot 
Exc.AK 
 
NO30237/11 
Umi Av Ulvhild 
Exc.AK 
 
 

BIM på Norsk Polarhundklubbs utstilling på El-
verum: 11892/08 Nay-la-chee’s Vyla Nayak Exc.AK 
1.AKK CK CERT 1.BTK BIM.  

Foto: Tanita Rangnes Hakkebo  

Ozzy, N UCH, eier Torhild Ringerike, Kennel Trapline. 
Foto Tanita Hakkebo Rangnes 

Nye utstillingsresultater 
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NO53383/11 
Svolvær 
Exc.AK 
 
05624/10 
Bull 
VG.AK 
NO49042/10 
Thor Av Vargevass 
Exc.AK 
 
S63154/2006 
Trahimus Niklas 
Exc.AK 
 
08719/05 
Run Roy’s Quick Step Vargo 
Exc.AK 
 
25767/08 
Finnemarka’s Jarvi 2 
Exc.AK 
 
NO48434/09 
Vikerkollen’s Rs Ir 
Exc.AK 
 
NO38486/11 
Tucker 
Exc.AK 
 
NO50920/10 
Finse 
Exc.AK 
 
SE41976/2010 
Vänervind Trossen 
Exc.AK 
 
09937/07 
Birk 
Exc.AK 
 
FIN40980/05 
Kefeus Mithril Gwaihir 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK 
BIM 
 
NO49259/10 
Nay-la-chee’s Bark 
Exc.AK 
 
S44772/2009 
Nordvikens Tigeröga 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BHK 
 
S16436/2005 
Koryak 
Exc.CHK 2.CHKK CK 
 
S40593/2007 
Loufanc’s Kanuck 
Exc.VTK 2.VTKK CK 
 
17552/03 
Putin Av Vargevass 
Exc.VTK 1.VTKK CK 
 
NO52025/11 
Snørokks Paikka 
Exc.JK 1.JKK 
 
NO54968/11 
Aften Bris 
Exc.JK 4.JKK 
 
NO37905/11 
Trap Line Just For Fun Ivrig 
Exc.JK 3.JKK 
 
NO54969/11 
A Real First Freeze 
Exc.JK 2.JKK 
 
NO53309/11 
Jally 
Exc.UK 2.UKK CK 
 
NO53933/10 
Koda Av Finnsibir 
Exc.UK 4.UKK 
 

NO57060/10 
Iden 
Exc.UK 1.UKK CK 
 
NO49605/10 
Snørokks Tinka 
Exc.UK 
 
NO37177/11 
Bjørk 
Exc.UK 3.UKK 
 
25806/05 
Vikerkollen’s Ms Befana 
Exc.AK 
 
NO30238/11 
Nuna Av Ulvhild 
Exc.AK 
 
NO30238/10 
Inuk-Tiluk Av Ushakiran 
Exc.AK 
 
S46950/2007 
Vänervind Keila 
Exc.AK 
 
27064/07 
Vikerkollen’s Bb Emira 
Exc.AK 
 
NO48100/11 
Varghaugens Luna 
Exc.AK 
 
17285/08 
Snørokks Meg White 
Exc.AK 
 
11892/08 
Nay-la-chee’s Vyla Nayak 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 
2.BTK 
 
NO44137/10 
Nay-la-chee’s Lava Selma 
Exc.AK 
 
NO44135/10 
Nay-la-chee’s Lava Zima 
Exc.AK 
 
NO53798/09 
Frosta Av Vargevass 
Exc.AK 
 
NO53797/09 
Nanouka Av Vargevass 
Exc.AK 
 
07097/08 
Foo 
Exc.Ak 4.AKK CK 
 
28188/08 
Rossevangens Ylva 
VG.AK 
 
NO33481/10 
Rodeløkka’s Petruscka 
Exc.AK 
 
NO42094/10 
Beda Av Slidre Fiord 
Exc.AK 
 
NO40025/11 
Snuppa 
Exc.AK 
 
NO33490/11 
Finnemarka’s Tacoma 
VG.AK 
 
NO44136/10 
Nay-la-chee’s Lava Gihli 
Exc.AK 
 
26597/07 
Snørokks Tanana 
VG.AK 

NO38488/11 
Tara 
Exc.AK 
 
28187/08 
Rossevangens Dina 
Exc.AK 3.AKK CK 3.BTK 
 
22564/04 
Libby Av Vargevass 
Exc.AK 
 
NO49043/10 
Vienna Av Vargevass 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIR 
 
NO59114/09 
Run Roy’s Make My Day Sol 
Exc.AK 
 
NO30239/11 
Inero Av Ulvhild 
Exc.AK 
 
17784/04 
Nuna III Av Brattalid 
Exc.AK 
 
19244/08 
Alasuq 
VG.AK 
 
11658/07 
Najak Av Brattalid 
Exc.AK 
 
1924/08 
Cuba Maria 
VG.AK 
 
17525/07 
Vikerkollen’s Mos Safran 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BTK 
 
Dato: 27. mai 2012 
Sted: Kirkenær 
Arr: Norsk Chow Chow 
Klubb 
Dommer: Mona Selbach, 
Norge 
 
NO39175/10 
Isslottet’s Ozzy 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK 
BIM 
 
NO41685/09 
Carillo Silver Fang 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIR 
 
Dato: 2. juni 2012 
Sted: Drammen 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Paula Heikkinen-
Lehokonen, Finland 
 
DK12803/2011 
Pawfections Son Of A Bitch 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK 
BIR 
 
VDH/DCNH SH 15076  
Hightower’s Freke Winter 
Spirit  
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 
2.BHK CACIB 
 
AKCWS33663502 
Kristari’s Sesame 
VG.AK 2.AKK 
 
SE60307/2010 
Zaltana Laughing Out Loud 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
CACIB BIM 
 
NO41695/09 
Carillo Sing A Long 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 
R.CACIB 

DK10402/2010 
Bedarra I Scream For Ice 
Cream 
Exc.CHK 2.CHKK 
 
Dato: 9. juni 2012 
Sted: Tromsø 
Arr: Tromsø Hundeklubb 
Dommer: Rita Kadike-
Skadina, Latvia 
 
NO33885/11 
Birk Av Brattalid 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK 
BIM 
 
NO48513/11 
Run Roy’s After Rain Noor 
VG.JK 2.JKK 
 
NO51037/11 
Lytoto Aika 
VG.JK 1.JKK 
 
SE23283/2010 
Wolfmark Silver Bullet Baby 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIR 
 
Dato: 9. juni 2012 
Sted: Mo i Rana 
Arr: Rana Trekk– og Bruks-
hundklubb 
Dommer: Pero Bozinovski, 
Makedonia 
 
DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
Exc.AK 1.AKK 
 
NO59074/10 
Kari Trestakk’s Embla 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIR 
 
Dato: 9. juni 2012 
Sted: Røros  
Arr: Røros Hundeklubb 
Dommer: Per-Harald Ny-
mark, Norge 
 
NO39175/10 
Isslottett’s Ozzy 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK 
BIR 
 
NO40171/11 
Run Roy’s Dance For Me Vivi 
G.JK 
 
NO37905/11 
Trap Line Just For Fun Ivrig 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 
 
NO46240/10 
Run Roy’s Black Magic Tanja 
G.UK 

NO45367/09 
Run Roy’s After Eight Iza 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIM 
 
Dato: 10. juni 2012 
Sted: Tromsø  
Arr: Norsk Damatiner Klubb 
Dommer: Rui Oliveira, Por-
tugal 
 
SE23283/2010 
Wolfmark Silver Bullet Baby 
Exc.AK 1.AKK CK 1.BTK BIR 
 
Dato: 10. juni 2012 
Sted: Mo i Rana 
Arr: Vefsn Hundeklubb 
Dommer: Zeljka Fon Zidar, 
Slovenia 
 
DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK 
BIM 
 
NO59074/10 
Kari Trestakk’s Embla 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIR 
 
Dato: 16. juni 2012 
Sted: Sandefjord 
Arr: Sandefjord Hundeklubb 
Dommer: Alberto Berrios, 
USA 
 
NO36098/11  
Betty Av Nairebis 
G.AK 
 
Dato: 23. juni 2012 
Sted: Oppdal  
Arr: Oppdal Hundeklubb 
Dommer: Svein Bjarne Hel-
gesen, Norge 
 
WS34310101 
Kristari’s Chip And Dip 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK 
BIR 
 
DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
Exc.AK 2.AKK 
 
AKCWS35406001 
Kristari’s Where Dreams 
Begin Atlib 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIM 

BIR på Norsk Polarhundklubbs utstilling på Elverum: 
KCSBH46001 Forstal’s Tingenek Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1. BHK BIR.             Foto: Tanita Rangnes Hakkebo 
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VALP 6-9 MÅNEDER HANNHUND 
5001 Nordysak Encore-Ekoteko FI13397/12, 09/11/11, Sort/
Brun/Hvit E: Løw, Line Marie O: Lahtinen, Suvi, Finland (Run 
Before Beauty's Homer - Tullatuulen Wilma) 
6 months old. Masculine head, good ear set. Correct bite. Bal-
anced angulations. Quite strong boned at the moment. Strong 
top line. Correct movements coming and going. Correct tail 
carriage. Croup needs to strengthen slightly, but still young. 
Good condition. Correct coat, well handled. Overall very good. 
BIM – valp 
 
VALP 4-6 MÅNEDER TISPE 
5002 Libesol Black Swan VALP, 02/01/12, Sort/Hvit E: Terje 
Sundsdal O: Linn Astrid Hanssen, 7633 Frosta (Kristari's Chip 
And Dip - Kristari's Sesame) 
5 months old, little baby. Pretty head, good ear set. Level top 
line. True moving away, coming towards toing in more than I 
would like at a pup this young. Correct tail set and carriage. 
Well angulated seen moving from the side, good action from 
behind, upper arm need to improve, but still very young. Nice 
condition, good coat, well handled. Overall very good. 
BIR –valp 
 
JUNIORKLASSE HANNHUND 
0001 Storm Av Vargevass NO52277/11, 24/04/11, Hvit E: Ler-
eng, Kristin Heltberg O: Grønås Karsten, 2608 Lillehammer 
(Kvitten Av Vargevass - Noal Av Vargevass)  
1 year old, in lovely condition. Very well proportions. Attractive 
masculine head, good ear set. Nice, strong, topline, slightly 
arched loin, balanced good angulations front and rare. Once 
settled the moving front and back correct. Sloping croup with 
correct tail setting. In correct muscle condition. Good coated. 
Good quality.  
Exc.JK 2.JKK CK 
 
0002 Snørokks Sid NO42916/11, 24/05/11, Brun/ Hvit E: Hope, 
Kari Solvang, 3656 Atrå O: Hope Kari Solvang og Ulf V R, 3656 
Atrå (Arctic Soul Vytok - Snørokks Meg White) 
Nice typy head with correct earset. Very pleasing body propor-
tions. Correct strong top line with slight arched loin, correct 
croup + tail setting and carriage. Well angulated. True moving 
behind, coming towards and will end up good. Slightly loose 
movement at the moment, need to build more muscle toe in 
front. Overall lovely, typy dog. Light footed mover. 
Exc.JK 3.JKK CK 
 
0003 Vikerkollen's Dg Obelix NO53140/11, 17/08/11, Mørk 
Grå/ Hvit E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 
Hamar O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH SE N TCH 
Vikerkollen's First Duke Jr - Vikerkollen's Rs Gi) 
9 months old baby, lovely type, strong topline, correct nice an-
gulations. From the side really lightfooted and hold a lot of 
promise. On out and back needs to tighten up a bit, wich will 
happen when muscle tone builds up. Very promising pup. 
Exc.JK 
 
0004 A Shiny Thing NO54966/11, 17/08/11, Grå/ Hvit E: Johan-

sen, Toril Wiik O: Johansen, Geir, 5173 Loddefjord (Umi Av Ulv-
hild - Varghaugens Luna) 
Lovely type, correct earset. Strong topline. Croup just need to 
lengthen slightly but sure will. Correct balanced angulations but 
need to tight up slightly in front. Good muscle tone for one so 
young. Very well presented. Correct tail carriage. Lightfooted 
on the move, covers ground good. 
Exc.JK 
 
0005 Odino Av Vargevass NO42426/11, 14/04/11, Grå/ Hvit E: 
Lereng, Trond, Ryavg 85, 2740 Roa O: Grønås Karsten, 2608 
Lillehammer (Nathan Av Vargevass - N UCH Isa Av Vargevass) 
Attractive typy head, good ear set. Well angulated. Upper arm just 
needs to lengthen slightly, but sure will as only a year old. Good 
coming and going, light footed on the move. Good muscle condi-
tion, coating good and texture correct, but moulting. Correct tail set 
and carriage. Happy to give excellent 
Exc.JK 1.JKK CK 
 
0006 Carillo Spirit'o Harmony NO46838/11, 21/05/11, Grå/ 
Hvit E: Andersen, Tommy Reidar, Bergli, 1890 Rakkestad O: 
Hansen Kari Granaas, 1820 Spydeberg (N UCH Wolfmark Born 
To Be Wild - JWW-10 Carillo Sing A Long) 
IM 
 
0007 Kafeus Crow's Krom FI36687/11, 22/05/11, Ulvegrå E: 
Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå O: Hasa, Jenni, Finland 
(Susitievan Kuurna - Taiga Quest Crow) 
Lovely type with good head and earset. Overall lovely body 
proportions. Very lightfooted on the move. At the moment ra-
ther lose coming and going, but feet are nice and tight. Muscle 
tone need to improve on rest of the body, sure will with age! 
Coat lovely texture, but moulting. 
Exc.JK 
 
0008 Nay-La-Chee's Kjølige Nansen NO41941/11, 14/04/11, 
Viltfarget E: Dietrichson, Terje O: Bergendahl Rikke C, 2016 
Frogner (Nay-La-Chee's Cool Rascal Ravn - Nay-La-Chee's 
Troykaz Sikpok) 
Excellent condition for one so young. Good strong topline. 
Croup a bit short which affects the tail carriage. A bit far over. 
Very true coming and going, strong powerful lovely youngster. 
Strong masculine head. Excelent condition, well-handled and 
presented. 
Exc.JK 
 
0009 Nay-La-Chee's Kjølige Falk NO41945/11, 14/04/11, Viltfar-
get E: Bergendahl, Rikke, Revestien 17, 2016 Frogner O: Bergendahl 
Rikke C, 2016 Frogner (Nay-La-Chee's Cool Rascal Ravn - Nay-La-
Chee's Troykaz Sikpok)  
IM 
 
0010 Ompa Av Ulvhild NO55084/11, 20/05/11, Hvit E: Stabbe-
torp, Lina O: Monsen Kenneth, 2967 Lomen (Sepp - Sedna) 
1 year old feeling true heat today. Slightly narrow head at the 
moment. Good ear set. Strong topline, but angle of croup need 
to improve slightly. Strong moving away, and good coming to-

Resultater fra Norsk Siberian Husky Klubbs spesialutstilling 2012 
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wards, but reluctant running in line with handler. Coat in good 
texture, but moulting at the moment. Overall a quality dog. 
Ex.JK 
 
0011 Absolutt Lurvelegg NO54967/11, 17/08/11, Grå/ Hvit E: 
Van Es, Saskia O: Johansen, Geir, 5173 Loddefjord (Umi Av Ulv-
hild - Varghaugens Luna) 
9 months doesn’t want to grow any taller. Attractive masculine 
head, good ear set. Well angulated front and rear. Excellent 
hard muscle condition for one so young. True moving coming 
and going. Croup needs to just lengthen slightly, bur sure will 
come with age. 
Exc. JK 4.JKK 
 
UNGHUNDKLASSE HANNHUND 
0012 Greentrail Porthos KCAL04835202, 08/10/10, Sort/ Hvit E: 
Johansen, Toril Wiik O: Andrews, M C, Storbritannia (Shjegge 
Mann's Price Eward Of Green - Wildenfree Cheeky Moo Of 
Greentrail) 
Lovely well proportioned dog. Attractive masculine head. Very 
true moving out and back. Lovely strong topline, correct tail 
carriage. Excellent condition, good muscle tone, good condi-
tion. Very well handled. Lightfooted on the move. Happy to 
award Excellent. 
Exc.UK 2.UKK CK 
 
0013 Fenris Av Brattalid NO33884/11, 11/11/10, Grå/ Hvit E: 
Tostrup, Marianne O: Ingstad Benedicte/Sandberg Eirik Ingstad, 
0781 Oslo (Loufanc's Kanuck - Nuna III Av Brattalid) 
Lovely typy head, undershoot teeth. Overall lovely type, well 
angulated, but incorrect tail carriage. True coming and going, 
bouncy happy dog. Nice medium size. Nice body condition and 
coat. Because of undershot teeth and tail not excellent. 
VG.UK 
 
0014 Sapian Glomma NO55070/10, 06/06/10, Grå/Hvit E: 
Sundby, Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Hansen, Trond 
Edgar, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej - Tuva) 
Lovely condition. Not really a showman, but a real quality dog. 
Attractive head, good ear set. Correct balanced angulations. 
Strong topline. Correct tail set and carriage. Very well muscled. 
Once settled on true move correct movement coming ang going 
Coat of very nice texture and condition. 
Exc.Uk 3.UKK CK 
 
0015 Snørokks Pippin NO49603/10, 20/06/10, Brun/Hvit E: 
Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå O: Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå 
(Arctic Soul Vytok - Najanin's Cold River Rajah) 
Lovely dog. Super construction. Lovely typy head. Not really a 
showman. Lovely angulations. Super body condition. Very true 
coming and going. Good ear set. Absolute joy to watch going 
round. Lovely, strong, long stride, really covering ground and 
keeping a very strong top line. 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BHK 
 
0016 Golden Gullet NO39877/11, 27/06/10, Gul/ Hvit E: John-
sen, Rigmor, Nævestad, 4950 Risør O: Johnsen, Rigmor, 4950 
Risør (Golden Sarek - Arctic Snow Sascha) 
Of lovely type. Nice sized and well angulated. A little bit untidy 
on the out and back. A little bit overwhelmed and didn’t really 
settle. Good correct topline and sloping croup. Coat of nice tex-

ture. Muscle tone could be a bit better for a dog this age. 
VG.UK 
 
0017 Nassa NO50068/10, 21/06/10, Grå/Hvit E: Stabbetorp, 
Lina Karin O: Jensen, Arnt Holger/Knutsen, Hege, 9513 Alta 
(Arctic Ice Ivan Av Ulveblikk - Nymånens Jorunn) 
Slightly oversized. Nice typy head, good ear set. Tail set and 
carriage rather to far over. Balanced angulations. Excellent side 
movements, but a bit cow hooked moving away. Still a little 
lose in front, this could still improve with age. Coat in good con-
dition. Given very good on the day. 
VG.UK 
 
0018 Snørokks Sam NO49602/10, 20/06/10, Grå/Hvit E: Fugelli, 
Gunn-Hilde, Vennerødveien 421, 3160 Stokke O: Hope, Kari 
Solvang, 3656 Atrå (Arctic Soul Vytok - Najanin's Cold River Rajah) 
2 year old. Nice typy dog, good ear set. Strong topline. Correct 
tail set and carriage. True moving out and back, and covering 
the ground well when settled Coat in good condition Well mus-
cled and happy to award and excellent. 
Exc.UK 4.UKK 
 
0019 Black Buster NO39876/11, 27/06/10, Sort/ Hvit E: John-
sen, Rigmor, Nævestad, 4950 Risør O: Johnsen, Rigmor, 4950 
Risør (Golden Sarek - Arctic Snow Sascha) 
Attractive 2 year old. Lacking in confidence a bit. Lovely typy 
head. Well angulated. Medium sized dog. Strong topline with 
good sloping croup. True moving out and back. Covering the 
ground with ease from the side. Very light footed. Good coat 
texture but moulting. Overall an excellent quality just hasn’t got 
confidence in himself. 
Exc.UK 
 
ÅPENKLASSE HANNHUND 
0020 Frekkis Av Vargevass 27187/07, 24/07/07, Viltfarget E: 
Grønås, Karsten O: Grønås, Karsten, 2608 Lillehammer (Peikon 
Av Vargevass - Libby Av Vargevass) 
Lovely proportioned dog. Very well balanced angulations. 
Attractive masculine head, good ear set. Very good hard condi-
tion, but out of coat. Once settled true moving. Lovely strong 
topline with correct sloping croup. Correct tail set and carriage. 
Exc.AK 3.AKK CK 
 
0021 Æsulv's Tyr 03254/07, 18/11/06, Ulvegrå E: Teslo, Gro O: 
Teslo, Svein Erik, 2338 Espa (Eddie - Æsulv's Blue) 
Lovely typy head, good ear set. Well angulated. Correct sloping 
pasterns. correct tail set and carriage. Well angulated. True 
moving out and back covering the ground well when seen from 
the side. Coat of good texture and in good condition. Well handled 
Exc.AK 
 
0022 Viking Av Vargevass NO49041/10, 18/05/10, Grå/Hvit E: 
Lereng, Trond Og Kristin, Ryavg 85, 2740 Roa O: Grønås, Kar-
sten, 2608 Lillehammer (S UCH S (POLAR)CH N UCH Dante - 
Libby Av Vargevass) 
Lovely quality dog. Attractive head, good ear set. Very well an-
gulated front and rear. Very true moving on the out and back. 
Lovely strong topline. Correct sloping croup. Perfect tail set and 
carriage. Covering the ground very well. Strong powerful move-
ment. Good sloping pastern. Excellent body condition. Coat of 
good texture, but moulting. 
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Exc.AK 2.AKK CK Res-Cert 2.BHK 
 
0023 Juluss NO42184/09, 21/02/09, Brun/Rød E: Sundby, Jo-
hanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Sundby, Johanne, 0891 Oslo 
(Cobby Lillefot - Racer) 
Attractive foxy head, good ear set. Top of height standard size. 
Balanced angulations. Good strong topline. Good tail set and 
carriage. Good coming towards just slightly close moving away, 
could be down to the heat. Coat in lovely condition. Overall 
quality dog, but probably affected by the heat, but still happy to 
give him an excellent 
Exc.AK 
 
0024 Isslottett's Ozzy NO39175/10, 28/10/08, Lys Grå E: Ringe-
rike, Petter O: Bakke Frode, 2092 Minnesund (Isslottett's Isak - 
Isslottet's Kola Kermeter) 
Very happy dog, really showing himself. Strong boned. Mascu-
line head, good ear set. Slightly stronger stop. True moving out 
and back. Covering the ground well from the side, but looking 
slightly rigid from through the back. In super condition. A real 
showman! Overall still excellent. 
Exc.AK 
 
0025 SE N TCH Vikerkollen's First Lord 20165/04, 02/07/04, 
Viltfarget E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 
Hamar O: Alhaug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH Geir Av 
Vargevass -Isslottett's Raya) 
Top sized male. 8 Years old. Very well angulated. Very true out 
and back on the move. Really covering true ground from the 
side, keeping a straight topline. Attractive masculine head. Per-
fect tail set and carriage. In good condition. Well handled. Hap-
py to vie an excellent. 
Exc.AK 4.AKK CK 
 
0026 Snøgg NO49634/09, 23/02/08, Hvit/Sort E: Løw, Line Ma-
rie O: Eikevik, Atle, 6856 Sogndal (Eik - Kamo) 
Very happy dog, full of energy. Excellent coat and body condi-
tion. Balanced angulations. Good, strong, topline. Correct slop-
ing croup, good tail set and carriage. Straight out and back once 
settled. Covering the ground well. Attractive head, good ear 
sett. Happy to give an excellent 
Exc.AK 
 
0027 Cobby Lillefot 17391/06, 26/07/06, Hvit/Beige E: Sundby, 
Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Sundby, Johanne, 0891Os-
lo (Lupo Tipp Nirvana Av Brattalid - Lerkelund's Bior Sue Suki) 
Top height male. Excellent body proportions. Strong topline. 
Balanced angulations. Correct sloping croup with perfect tail 
set and carriage. Attractive head. Good ears. Still in full jacket. 
Overall in good condition. True moving out and back. Covering 
the ground with ease keeping a very steady topline. 
Exc.AK 
 
0028 Umi Av Ulvhild NO30237/11, 15/04/09, Grå E: Monsen, 
Kenneth, Ellestadbygda, 2967 Lomen O: Monsen, Kenneth, 
2967 Lomen (Nathan Av Vargevass - Isslottett's Nattiq) 
Nicely proportioned dog. Strong topline, correct sloping croup. 
Good tail. Well angulated. Attractive head, good ear set. True 
moving out and back. Just starting to moult and coat feeling a 
bit dry. Quality dog. Happy to give Excellent 
Exc.AK 

 
0029 Carillo Speed Boy NO55027/09, 23/10/08, Grå/Hvit E: 
Andersen, Tommy Reidar, Bergli, 1890 Rakkestad O: Hansen, 
Kari Granaas, 1820 Spydeberg (S UCH S (POLAR)CH N UCH Dan-
te - Alaskan's Chanel Of Anadyr) 
IM 
 
0030 Svolvær NO52283/11, 10/03/10, Grå/ Hvit/ Sort E: Ør-
jestad, Hans-Christian O: Ørjestad, Hans-Christian, 0672 Oslo 
(Anton - Snutte-Putt) 
2 year old lovely typy dog. Gorgeous head and expression. 
Good ear set. Well angulated front and rear. Strong topline 
with correct croup. Good tail set and carriage. In good condi-
tion. Full coat., feeling the heat. Quality dog. 
Exc.Ak 
 
0031 Bull 05624/08, 13/11/07, Hvit/ Grå E: Jørgensen, Marcel 
O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Ulveheia's Willy Wonka - Svimle) 
Strong dog in good condition. Head slightly narrow and lacking 
in type. Strong topline. Croup could be slightly longer. Strong 
moving away, once settled OK in front. Balanced angulations. 
Good coat condition. Overall slightly lacking type. 
VG.AK 
 
0032 Thor Av Vargevass NO49042/10, 18/05/10, Grå/Hvit E: 
Grønås, Karsten O: Grønås, Karsten, 2608 Lillehammer (S UCH S 
(POLAR)CH N UCH Dante - Libby Av Vargevass) 
2 year old. In super condition and muscle tone for one so 
young. Attractive foxy head, good earset. Super angulations 
both front and rear. Strong topline. Good tail set and correct 
coat in lovely condition, just starting to moult. True moving out 
and back. Covering the ground very well with ease. An easy 
excellent. Good sloping pasterns. 
Exc.AK 
 
0033 Trahimus Niklas S63154/2006, 24/05/06, Hvit E: Fugelli, 
Anders Kohler, Løkkavegen 23, 1404 Siggerud O: Södersten, 
Catarina,Sverige (Petruschka's Nick-Nack - Fenrisulven Akela) 
Very attractive 6 year old. Attractive head, good ear set. Well 
angulated. Strong topline with correct sloping croup. True mov-
ing away coming towards just a little close in front. Coat in love-
ly condition. Could have slightly better muscle tone over the 
shoulders. Very easy ground covering side movement, very 
fluid. 
Exc.AK 
 
0034 Run Roy's Quick Step Vargo 08719/05, 29/04/05, Grå/
Hvit E: Sundsdal, Terje, Stasjonsvg 29, 3540 Nesbyen O: Ber-
geng Roy Arne Og Tømmerås Mari, 2318 Hamar  
(Run Roy's Tough Enough Baltazar - Dammstugan's Tatjana Sim-
sonovskaija) 
7 years old. At first appearance appears heavier than he actual-
ly is. Correct bone size. Well angulated Strong topline. Attrac-
tive head. Good ear set. Teeth in super condition for a 7 year 
old. Good tail set and carriage. True moving away, but waving 
one of his front legs. But overall quality dog. 
Exc.AK 
 
0035 Finnemarka's Jarvi 2 25767/08, 11/08/08, Mørk Grå E: 
Rose-Anderssen, Christen, Pb 108, 3431 Spikkestad O: 
Rose-Anderssen, Christen, 3431 Spikkestad (Loufanc's Kanuck - 
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Myggen Av Vargevass) 
Medium sized dog, attractive head. Just a fraction short in the 
muzzle Lovely angulations. Very strong topline. True moving 
out and back. From the side keeping a very strong topline. Very 
light on his feet, slightly and economizing. In good hard condi-
tion. Coat of nice texture. Planty of energy in this hot weather. 
Exc.AK 
 
0036 Vikerkollen's Rs Ir NO48434/09, 15/06/09, Grå E: Alhaug, 
Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Alhaug Birgit 
Bordvik, 2315 Hamar (Robert Av Vargevass - Snilla Av Varge-
vass) 
3 years old. Lovely body proportions. Full of energy. Very well 
angulated. Lovely typy head, good ear set. Correct sloping 
croup. God tail set. Coat of good texture but moulting. Strong 
mover out and back. Covering the ground in powerful strides 
from the side. Hapy to give an excellent. 
Exc.AK 
 
0037 Tucker NO38486/11, 26/02/10, Grå/Hvit/Sort E: Johnsen, 
Rigmor Og Jon Bjarne, Nævestad, 4950 Risør O: Oveland, Øy-
stein Berg, 4820 Froland (White Eagle - Dølabakkens Sha Ka) 
Lovely typy dog. Attractive foxy head. Good ear set. Balanced 
angulations. Strong topline. Good croup. Correct tail carriage. 
Once settled true out and back. Overly light-footed easy side 
gait. Coat just beginning to moult, feeling slightly dry. Happy to 
give that an excellent. 
Exc.AK 
 
0038 Finse NO50920/10, 11/03/10, Hvit E: Ensby, Simen O: 
Ensby, Simen, 2636 Øyer (Birk - Ulveheia's Lilo) 
Top height male. Lovely foxy head, good ear set. Well angulat-
ed front and rear. Straight topline, with well arched loin. Cor-
rect sloping croup. Good tail set and carriage. Corect sloping 
pastern. True out and back once settled. Covering the ground 
well. Very happy personality. Coat in good condition. 
Exc.AK 
 
0039 Vänervind Trossen se41976/2010, 03/05/10, Beige E: 
Hörnlund, Agneta, Sandbæcken 1, 54291 Torsø, Sverige O: An-
ders og Agneta Hörnlund, Sverige (Nordvikens Skiffer - SE
(POLAR)CH Vänervind Yana) 
Well proportioned dog. Attractive head, just a little plain. Very 
well angulated. Nice strong topline with correct sloping croup. 
True coming and going once settled. Covering the ground with 
ease. Correct tail. Coat in lovely condition. Good body condition 
also. Quality dog all round. Happy to give an excellent. 
Exc.AK 
 
0040 Birk 09937/07, 30/06/06, Lys/Grå E: Ensby, Simen O: 
Ensby, Simen, 2636 Øyer (Junior - Tanya) 
Happy dog. Quality Siberian. Attractive foxy head. Good ear set. 
Very well angulated front and rear. Once settled moving OK 
coming and going. Just a little excited. Strong topline. Correct 
sloping croup. Lovely long easy stride when seen from the side. 
Very nice, clean teeth 
Exc.AK 
 
0041 Kefeus Mithril Gwaihir FIN40980/05, 26/06/05, Grå/Hvit 
E: Hope, Ulf V R O: Hasa, Jenni, Finland  
(Alaskan's Ping Ping Of Anadyr - Kefeus Jiknik Of Hope) 

6 years old. Lovely typy dog. Lovely angulated front and rear. 
Strong topline. Correct sloping roup, good tail. Correct good 
sloping pasterns. Coat in lovely condition. Super head and ex-
pression. Lovely condition all through. Showed well. 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 
 
0042 Nay-La-Chee's Bark NO49259/10, 12/05/10, Sort/ Hvit E: 
Bergendahl, Rikke, Revestien 17, 2016 Frogner O: Bergendahl, 
Rikke, 2016 Frogner (Nay-La-Chee's Iver Glipp - Kefeus Naggar 
Tamsin) 
2 years old. Nice medium size. Lovely foxy head. Good ear set. 
Well angulated. Good sloping pastern. Correct croup. Good 
movement coming towards, a little close from behind – bight 
be due to the heat. Easy movement from the side. 
Exc.AK 
 
CHAMPIONKLASSE HANNHUND 
0043 SEUCH Nordvikens Tigeröga s44772/2009, 21/05/09, Grå 
Og Hvit E: Sundin, Malin, Näset 2, , Sverige O: Annica och Nisse 
Uppström, Välje, Hallen, Sverige (SE(polar)Ch Fenrisulven Faste 
- SE(polar)Ch Nordvikens Kisel) 
Lovely medium sized dog. Typy head, good ear set. Very pleas-
ing proportions., well angulated front and rear. Strong topline. 
Sloping croup with correct tail. Correct sloping pastern. Coat in 
lovely condition, but moulting. True moving out and back. Love-
ly ground covering easy side movement. Good muscle tone 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BHK 
 
0044 SE UCH, N UCH, S(POLAR)CH Koryak S16436/2005, 
18/12/04, Beige / Hvit E: Hörnlund, Agneta, Sandbäcken 1, S-
542 91 Torsö, Sverige O: Anders og Agneta Hörnlund, Sverige 
(Ukko Av Vargevass - Team Vacha Star) 
Quality dog. Attractive head, good ear set. Correct balanced 
angulations. Strong topline. Good tail set and carriage. True 
moving out and back. Cobering the ground with great ease from 
the side. In good condition. Coat slightly dry, about to moult. 
Exc.CHK 2.CHKK CK 
 
VETERANKLASSE HANNHUND 
0045 Loufanc's Kanuck S40593/2007, 29/06/00, Hvit/Grå E: 
Rose-Anderssen, Christen, Pb 108, 3431 Spikkestad O: Hamel, 
Francois, Canada (Heart De Loufranc - Kodiak's Lightning) 
12 years old. In very good shape for his age, but could have 
benefitted from a brush. Lovely proportions. Still very good 
muscle tone. Well angulated. Lovely typy head. Good sloping 
croup. Very true on the move on the out and back. Very 
lightfooted mover from the side, covering the ground well. Let 
down by his presentation. Excellent quality dog. 
Exc.VTK 2.VTKK CK 
 
0046 Putin Av Vargevass 17552/03, 03/12/02, Grå/Hvit E: 
Grønås, Karsten O: Grønås Karsten, 2608 Lillehammer 
(Alaskan's Ping Ping Of Anadyr - Tellervo Av Vargevass) 
Very well presented. In good condition. 9 years old. Attractive 
head. Good ear set. Very well angulated. Top sized male. Good 
sloping croup, correct tail carriage. True moving out and back. 
Covered the ground well from the side. Excellent quality. 
Exc.VTK 1.VTKK CK BIR-Veteran 
 
 
JUNIORKLASSE TISPE 
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0047 Snørokks Paikka NO52025/11, 06/08/11, Brun/ Hvit E: 
Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå O: Hope Kari Solvang Og Ulf V R, 
3656 Atrå (Albin - Taiga Quest Ermine) 
9-10 months. Lovely typy girl. Full of beans. Very strong moving 
away, little bit lose coming towards, to be expected for age. 
Good sloping croup, good set tail. Typy head with good ears. 
Really lovely long covering stride from the side. 
Exc.JK 1.JKK 
 
0048 Nay-La-Chee's Kjølige Svale NO41949/11, 14/04/11, Grå /
Hvit E: Bergendahl, Rikke, Revestien 17, 2016 Frogner O: Ber-
gendahl Rikke C, 2016 Frogner (Nay-La-Chee's Cool Rascal Ravn - 
Nay-La-Chee's Troykaz Sikpok) 
IM 
 
0049 Aften Bris NO54968/11, 17/08/11, Grå/ Hvit E: Stabbe-
torp, Lina O: Johansen, Geir, 5173 Loddefjord  
(Umi Av Ulvhild - Varghaugens Luna) 
9 months old. Foxy head, good ear set. Strong topline. Croup 
needs to lengthen slightly. Balanced angulations. Good coming 
and going. Covering the ground well from the side. Tail carried 
slightly too far over, but may well improve as the croup length-
ens. In good condition, both body and coat. 
Exc.JK 4.JKK 
 
0050 Nay-La-Chee's Kjølige Gaisa NO41947/11, 14/04/11, Grå/ 
Hvit E: Sara, Maria Louise O: Bergendahl Rikke C, 2016 Frogner 
(Nay-La-Chee's Cool Rascal Ravn - Nay-La-Chee's Troykaz Sikpok) 
IM 
 
0051 Trap Line Just For Fun Ivrig NO37905/11, 18/02/11, 
Viltfarget E: Ringerike, Petter O: Ringerike Torhild Og Petter, 
1930 Aurskog (Wyugas Zisou - Isslottett's Titti) 
15 months old. Nice typy head, good ear set. Correct strong 
topline. Good croup Laid back upper arm, but could well im-
prove with age. In lovely body and coat condition. Good move-
ment coming and going. Covering the ground well from the 
side. 
Exc.JK 3.JKK 
 
0052 A Real First Freeze NO54969/11, 17/08/11, Grå/ Hvit E: 
Johansen, Toril Wiik O: Johansen, Geir, 5173 Loddefjord (Umi 
Av Ulvhild - Varghaugens Luna) 
9 months old. Very promising youngster. Nice typy head, strong 
topline. Croup just needs to lengthen slightly. Together on the 
front and back. Lovely ground covering stride from the side. In 
lovely coat and body condition. 
Exc.JK 2.JKK 
 
UNGHUNDKLASSE TISPE 
0053 Jally NO53309/11, 12/07/10, Hvit/ Brun E: Hansen, Trond 
Edgar O: Hunskår, Tore, 3550 Gol  
(SE(POLAR)CH Varggyllens Edwin - Kira) 
22 months old. Attractive head. Balanced angulations. Nice 
strong topline. Correct sloping croup. Good tail carriage. Very 
strong moving away behind, still a little lose coming towards. 
Coat in lovely condition. Covering ground very well from the 
side. 
Exc.UK 2. UKK CK 
0054 Koda Av Finnsibir NO53933/10, 24/08/10, Grå/Hvit E: 

Sandastå, Eirin, Hereidsvegen 82, 5783 Eidfjord O: Korpela Keijo 
Tapio, 2647 Sør-Fron (Varghaugens Kaia - Katia) 
21 months. Very feminine typy bitch. Got a little bit rattled, but 
not over with it. Balanced angulations, strong tpline. Correct 
sloping croup. True moving. Lightfooted economic side move-
ment. Quality bitch, hopes she grows in confidence. 
Exc.UK 4.UKK 
 
0055 Iden NO57060/10, 06/09/10, Brun/ Hvit E: Grønås, 
Karsten O:Herleiksplass, Leif, 5809 Bergen 
(Nathan Av Vargevass – Carillo Speed Up) 
20 months old. Lovely typy head. Good ear set. Good angulated 
front and rear. Nice tight feet. Good pasterns. Correct arched 
loin. Good croup. Once settled true coming and going. Covered 
the ground very well from the side. Long stride. Coat good qual-
ity, but moulting. Good muscle tone. 
Exc.UK 1.UKK CK 
 
0056 Strykers Bella NO31633/11, 06/10/10, Hvit E: Andersen, 
Tommy Reidar, Bergli, 1890 Rakkestad O: Wilhelmsen, Frøydis 
Spillum, 1892 Degernes (Nay-La-Chee's Yinca Tuxeedo - Kamo) 
IM 
 
0057 Snørokks Tinka NO49605/10, 20/06/10, Brun/Hvit E: Lind-
berg,Turid Aandalen O: Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå (Arctic 
Soul Vytok - Najanin's Cold River Rajah) 
23 months old. Typy head, good ear set. Well angulated. Coat 
in very nice condition, but lacking muscle tone. A bit loose on 
the out and back. Light footed mover from the side. Need to 
buld up muscle to fulfill her promise. 
Exc.UK 
 
0058 Bjørk NO37177/11, 04/07/10, Grå E: Ringerike, Petter O: 
Hjermann, Thomas, 1368 Stabekk  
(Mister - Isslottett's N-Isabell) 
22 months old. Lacking a bit of femininity. Quite strong boned, 
but well angulated. Strong topline. Once settled true mover 
coming and going. In very good coat condition and well muscled. 
Exc.UK 3.UKK 
 
ÅPENKLASSE TISPE 
0059 Vikerkollen's Ms Befana 25806/05, 25/10/05, Hvit/Sort E: 
Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Al-
haug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Mørkki Av Vargevass - Snilla 
Av Vargevass) 
Nice typy 6 year old. Lovely feminine head. Good strong top-
line. Very good angulations both ends. Good sloping croup. 
Coat in nice quality, but moulting. True moving once settled 
Lovely ground covering stride from the side. 
Exc.AK 
 
0060 Nuna Av Ulvhild NO30238/11, 15/04/09, Gråsvart E: 
Berglid, Rune O: Monsen, Kenneth, 2967 Lomen  
(Nathan Av Vargevass - Isslottett's Nattiq) 
3 year old typy, good ear set when using them. Feeling the heat 
a bit. Well constructed. Balanced angulations. Correct length to 
height ratio. Good croup, correct tail carriage. Strong moving 
away/behind, and leaning a bit on the way back. Lightfooted 
and covering ground from the side. Quality Siberian. Nice coat 
and condition. Good body condition. 
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Exc.AK 
 
0061 Inuk-Tiluk Av Ushakiran NO49357/10, 24/05/10, Mørkgrå 
E: Kroeze-Hoogenboom, Elisa O: Kroeze-Hoogenboom Elisa, 
2890 Etnedal (Nymånens Erko - Renn) 
Lovely typy head, good ear set. Very nice front and rear angula-
tions. Good strong topline. Good tail set and carriage. Coat in 
very nice condition. Moving away just slightly close, but might 
well improve with age as muscle tone improves. Quality Siberian. 
Exc.AK 
0062 Vänervind Keila S46950/2007, 09/05/07, Grå & Vit E: 
Hörnlund, Agneta, Sandbæcken 1, 54291 Torsø, Sverige O: An-
ders o Agneta Hörnlund, Sverige (Enok - Laika) 
5 year old lovely feminine bitch. Good, hard condition, moutlint 
a bit. Very strong movement out and back. Covers a lot of 
ground from the side. Good tail set and carriage. Good topline. 
Exc.AK 
 
0063 Vikerkollen's Bb Emira 27064/07, 09/11/07, Sort/Hvit E: 
Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: 
Alhaug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Vikerkollen's Ms Blade - 
Bambi Av Vargevass) 
4 years old. Foxy head with good ear set. Good strong topline. 
Balanced angulations. Good sloping pastern. Once settled good 
on the out and back. Covered ground well from the side, keep-
ing a steady topline. Coat feeling a bit dry because of moulting. 
Good muscle tone. Quality 
Exc.AK 
 
0064 Varghaugens Luna NO48100/11, 07/09/09, Grå/ Hvit E: 
Johansen, Geir O: Martinsen Øystein Og Hege S, 2332 Åsvang 
(Varghaugens Cosak - Maina) 
Good typy head, correct ear set. Balanced angulations, just a 
little bit long in body length. Good croup and tail set and car-
riage. Good strong rear movement. Coming towards slightly 
difficult assessed because she kept leaning out on lead, but 
reached out well in front when seen from the side. Covering 
the ground well. 
Exc.AK 
 
0065 Snørokks Meg White 17285/08, 27/05/08, Sort/ Hvit E: 
Kroken, Anne-Katrine O: Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå 
(Blackjack's Jericho Of Jedeye - Sassicaia Crystal Whiskers) 
Max height female. Attractive head with good ear set. Good 
angulations. Slightly leveled through the loin area. Good tail set 
and carriage. Strong movement going away and good coming 
towards. Covered ground well from the side. Good body condi-
tion, coat condition OK, but moulting. 
Exc.AK 
 
0066 Nay-La-Chee's Vyla Nayak 11892/08, 29/04/08, Grå/ 
Gylden/ Hvit E: Bergendahl, Rikke, Revestien 17, 2016 Frogner 
O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner (Arctic Soul Vytok - N UCH 
Lure Larka) 
Lovely quality female. Very typy head, good ear set. Ver well 
angulated front and rear. Strong topline. Very strong moving 
front and back. Good tail set and carriage. Good muscle tone, 
but might be carrying a bit extra weight. Good, super coat. Very 
quality bitch. Definite excellent 

Exc.AK 2.AKK CK RES-CERT 2.BTK 
 
0067 Nay-La-Chee's Lava Selma NO44137/10, 20/04/10, Gyl-
den/Grå/Hvit E: Nygaard, Martine Fossem, Skytterveien 61, 
1386 Asker O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner (Sepp -Nay-La-
Chee's River Jenisej) 
2 year old. Attractive head. Good ear set, but got tall ears. Good 
strong muscle tone. Well angulated. Strong rear and moving 
well in rear. Her upper arm need to improve. Rather wide, not 
tracking in front when coming towards. From the side good 
drive behind, but needs to improve in front. May well with age. 
Good coat quality. 
VG.AK 
 
0068 Nay-La-Chee's Lava Zima NO44135/10, 20/04/10, Viltfar-
get E:Hansen, Tone B./Simonsen, Runar G. O: Bergendahl, 
Rikke, 2016 Frogner (Sepp - Nay-La-Chee's River Jenisej) 
Lovely foxy head, good ear set. Well angulated front and rear. 
Very sound coming and going. Would like slightly more arch 
over the loin. Coat in very good condition, as well as good mus-
cle tone. Very much a quality bitch. Excellent definitely! 
Exc.AK 
 
0069 Frosta Av Vargevass NO53798/09, 30/04/09, Grå/Hvit E: 
Lereng,Trond Og Kristin Heltberg, Ryavg 85, 2740 Roa O: 
Grønås,Karsten, 2608 Lillehammer (Barney Av Vargevass - Ulva 
Av Vargevass) 
Typy head, very good ear set. Good strong topline. Good croup, 
tail set and carriage. Balanced angulations. Good pastern. Nice 
arched neck. Moulting, but coat in good quality condition. Good 
muscle tone. 
Exc.AK 
 
0070 Nanouka Av Vargevass NO53797/09, 30/04/09, Hvit E: 
Monsen, Kenneth, Ellestadbygda, 2967 Lomen O: Grønås, Kar-
sten, 2608 Lillehammer (Barney Av Vargevass - Ulva Av Varge-
vass) 
Nice typy head, good ears. Well angulated. Just a fraction long 
in length. Strong moving away. A bit inclined to lean out when 
coming back, different to assess front movement but looked OK 
from the side. Good tail set and carriage. Good coat texture but 
moulting. Good muscle tone. 
Exc.AK 
0071 Foo 07097/08, 28/10/07, Grå/ Hvit E: Kroken Anne-K/ 
Lønning, Hans P O: Kroken, Anne-Katrine/Lønning, Hans Petter, 
2364 Næroset (Muddy - Nay-La-Chee's Hejira) 
4,5 year old. Nice typy female, good ear set. Strong topline. 
Good croup. Correct tail set and carriage. Well angulated. 
Strong mover out and back. Covering the ground vry well from 
the side. Coat of good texture, but moulting. Good muscle tone. 
Exc.AK 4.AKK CK 
 
0072 Rossevangens Ylva 28188/08, 26/11/08, Grå/ Hvit E: Kle-
ven, Tora/Jørgensen, Viggo, Gåsbuvn 940, 2323 Ingeberg O: 
Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, 2323 Ingeberg (Heidiburghs Eric 
-Snøheimens Tanja) 
Attractive head, good ear set. Just a little long in body, a little 
bit short in croup. Good rear angulations, would prefer slightly 
better layback of upper arm, which would give her better front 
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reach. But she’s in lovely body condition. Super coat. Lovely condi-
tioned dog, but not quite the same basis as others presented. 
VG.AK 
 
0073 Rodeløkka's Petruscka NO33481/10, 28/10/08, Hvit/Gul 
E: Løw,Line Marie O: Jørgensen Kari, Torbjørn Og Ingvild Aal-
berg, 1408 Kråkstad (Rodeløkka's Octavianus - Helinkaja's Ta-
maya Tora) 
Lovely feminine head. Good ear set. Balanced angulations. True 
moving out and back. Good strong topline. Excellent muscle 
tone. Coat in very good condition. Good tail set and carriage. 
Covering ground well from the side. 
Exc.AK 
 
0074 Beda Av Slidre Fiord NO42094/10, 28/02/10, Hvit E: Hun-
skår, Tore O: Bergheim Steinar Og Eldbjørg, 2960 Røn 
(Finnemarka's Thelon - Sheela Av Vargevass) 
In super conditioned muscle tone and coat. Attractive head. 
Good ear set when looking at sausage. Well balanced angula-
tions. Good tight feet. Good pasterns. Strong topline and slop-
ing croup. Very lightfooted, economic side movement keeping a 
very steady top line. Very strong coming and going, true moving 
front and back. 
Exc.AK 
 
0075 Snuppa NO40025/11, 16/03/09, Hvit/ Grå E: Ørjestad,Hans-
Christian O: Ørjestad, Hans-Christian, 0672 Oslo (Kai - Sisu) 
3 year old. Slightly scaring on her muzzle. Good ear set. Strong 
topline. Nice sloping croup. Very good body condition. Good 
coat texture. Balanced angulations. True moving on te out and 
back. Ground covering nice movement from the side. Good 
pastern when she’s relaxing. Happy to give and excellent 
Exc.AK 
 
0076 Finnemarka's Tacoma NO33490/11, 15/09/10, Grå E:Rose
-Anderssen, Christen, Pb 108, 3431 Spikkestad O: 
Rose-Anderssen Christen, 3431 Spikkestad (Peikon Av Varge-
vass - Finnemarka's Alice) 
Nice, good head. Correct ears. Balanced angulations but very 
overwhelmed by the proceedings today. Strong topline, good 
croup. Good movement coming towards, but moving away 
difficult to assess. 
VG.AK 
 
0077 Nay-La-Chee's Lava Gihli NO44136/10, 20/04/10, Viltfar-
get E: Bergendahl, Rikke/Dufseth, Svein O: Bergendahl, Rikke, 
2016 Frogner (Sepp - Nay-La-Chee's River Jenisej) 
Attractive head, good ear set. Well balanced angulations. Slight-
ly leveled through the loin. Good croup. Little bit inclined to not 
track properly coming and going. Very nice body condition, well 
muscled. Good coat. Strong, powerful movement from the side. 
Happy to grade with and excellent. 
Exc.AK 
 
0078 Snørokks Tanana 26597/07, 10/10/07, Grå/Hvit E: 
Sundby, Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Hope, Kari Sol-
vang, 3656 Atrå (Blackjack's Jericho Of Jedeye - Tara Av Brattal-
id) 
Top height female. Pretty face, good ear set. Slightly sohort in 
corup. Good coat condition . On the move, moved sound com-
ing and going, but she seemed to lack the lightfootedness both 

from the side and coming and going. Defiantly feels the heat. 
Graded VG in today’s performance, but could do better another 
day. Still a quality Siberian. 
VG.AK 
 
0079 Tara NO38488/11, 26/02/10, Grå/Sort/Hvit E: Johnsen, 
Rigmor Og Jon Bjarne, Nævestad, 4950 Risør O: Oveland, 
Øystein Berg, 4820 Froland (White Eagle - Dølabakkens Sha Ka) 
Nice typy female, medium sized. Good ear set. Lovely angula-
tions both front and rear. Good croup. Once settled good on 
the out and back. Nice side movement. Nice tail set and car-
riage. Moulting, but coat texture OK. Only 2 years old, so mus-
cle tone will truly improve with age. Happy to give an excellent 
Exc.AK 
 
0080 Rossevangens Dina 28187/08, 26/11/08, Grå/ Hvit E: 
Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, Gåsbuvn 940, 2323 Ingeberg O: 
Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, 2323 Ingeberg (Heidiburghs Eric 
-Snøheimens Tanja) 
Quality Siberian, 2 years old. Well angulated. Nice typy head with 
good ears. Good strong top line. Probably top height for female. 
Sound as a bell on the out and back. Very strong topline, both 
standing and on the move. Excellent reach and drive when seen 
from the side. Coat in good condition, good muscle tone. 
Exc.AK 3.AKK CK 3.BTK 
 
0081 Libby Av Vargevass 22564/04, 28/08/04, Grå E: Lereng, 
Kristin Og Trond O: Grønås Karsten, 2608 Lillehammer (Ukko Av 
Vargevass - Evita) 
Beautifully strong, very hard muscled bitch. Well angulated. 
Super strong topline. Just a a tad strong through the shoulder 
for a bitch. Good croup and tail carriage. Sound as a bell in the 
out and back. Coat feels slightly dry, but moulting so only to be 
expected. Strong powerful side movement Quality bitch, happy 
to give her an excellent. 
Exc.AK 
 
0082 Vienna Av Vargevass NO49043/10, 18/05/10, Grå/Hvit E: 
Grønås, Karsten O: Grønås, Karsten, 2608 Lillehammer (S UCH S 
(POLAR)CH N UCH Dante - Libby Av Vargevass) 
2 year old. Lovely typy head. Good ears, nice medium size. Well 
balanced. Good angulations. Very strong topline. Good croup. 
Nice pasterns. Excellent muscle tone. Although moulting, the coat is 
of nice texture. Showing very well. Happy to give an excellent. 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
0083 Run Roy's Make My Day Sol NO59114/09, 18/10/09, Grå/
Hvit E: Larsen, Marianne Og Lasse T., Bakkaneriset 1, 3748 
Siljan O:Tømmerås Mari Schjelderup/ Bergeng Roy Arne, 2318 
Hamar (Run Roy's Light'n Thunder Frost - Run Roy's Sunshine 
Cinderella) 
2 years old. Typy head, good ear set. Good topline and croup, 
good tail set and carriage. Moving very well behind going awa 
and from the side. Coming towards just a little loose, but sure 
will improve with age and muscle tone. Good pastern, good 
coat and condition. 
Exc.AK 
 
0084 Inero Av Ulvhild NO30239/11, 15/04/09, Grå E: Monsen, 
Kenneth O: Monsen, Kenneth, 2967 Lomen  
(Nathan Av Vargevass - Isslottett's Nattiq) 
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Lovely medium sized typy good feminine head. Correct ear set. 
Goo strong topline, correct croup. Goo tail set and carriage. 
Correct angulated front and rear. Sound coming and going. 
Covering the ground with ease. Good coat condition. Happy to 
give an excellent. 
Exc.AK 
 
9000 Nuna I I I Av Brattalid 17784/04, 04/08/04, Sort/Hvit E: 
Ingstad, Benedicte O: Ingstad Benedicte/Sandberg Eirik Ingstad, 
0781 Oslo (Zorro Alaska Av Brattalid - Molinka Iii Av Brattalid) 
8 years old. Nice feminine head, good ears. Well angulated. 
Good croup. Correct tail set and carriage. Very sound coming 
and going. Very lightfooted on the move from the side. 
Moulting, but coat of good texture. In good body condition. 
Exc.AK 
 
9001 Alasuq 19244/08, 13/07/08, Beige/Grå/Hvit E: Oppe-
gaard, Ellen Kristine O: Ingstad, Elin, 1165 Oslo (Korbuq Kjapp-
fot - Molinka III Av Brattalid) 
Rather long and narrow in face. Quite tall ears, not very well 
set. Just a little bit too racy in look for a five year old. Strong 
moving away,. A bit loose coming towards, not tracking in 
comin towards, quite loose and wide. Good muscle tone, coat 
in good quality, but moulting. 
VG.AK 
 
9002 Najak Av Brattalid 11658/07, 30/04/07, Grå/Sort/Hvit 
E:Oppegaard, Ellen Kristine O: Ingstad Benedicte / Sandberg 
Eirik Ingstad, 0781 Oslo (Zorro II Av Brattalid - Nuna III Av Brattalid) 
5 years old, top height bitch. Almost for a 5 year old wouldn’t 
like to see less bone. Feminine head, good ear set. Good strong 
topline. Correct croup, tail set and carriage. Nice texture coat. 
Covering ground very well from the side with ease, true coming 
and going. 
Exc.AK 
 
9003 Cuba Maria 19242/08, 13/07/08, Grå/Sort/Hvit E: Lind-
beck, Benedikte O: Ingstad, Elin, 1165 Oslo  
(Korbuq Kjappfot - Molinka III Av Brattalid) 
Feeling true heat. Top height, large female. Pretty face but 
wouldn’t put her quite tall ears up. Rather loose on the out and 
back, lacks the light footedness. Coat in good condition. Nice 
texture. Good body condition, but for today VG 
VG.AK 
 
CHAMPIONKLASSE TISPE 
0085 N UCH Vikerkollen's Mos Safran 17525/07, 30/07/07, 
Gulbrun/Hvit E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 
Hamar O: Alhaug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH Moritz Av 
Vargevass - Snilla Av Vargevass) 
Very worthy champion. Lovely medium sied bitch. Lovely foxy 
head, good ear set. Good strong topline, nice sloping croup. 
Good tail set and carriage. Sound cming and going. A bit heir-
less today, but good body condition. Good ground covering 
stride. And definatly and excellent. 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BTK 
 
AVLSKLASE TISPE 
0086 Varghaugens Luna NO48100/11, 07/09/09, Grå/ Hvit E: 
Johansen, Geir O: Martinsen Øystein Og Hege S, 2332 Åsvang 

(Varghaugens Cosak - Maina) 
Stiller med følgende: Kat nr. 41, 11, 49, 52 
Super dame for the litter. She produced a very high quality 
litter. All displaying similar type, and good grund covering 
moement. All in good conditions. All of good type. 
HP 2.AVK 
 
0087 Libby Av Vargevass 22564/04, 28/08/04, Grå E: Lereng, 
Kristin Og Trond O: Grønås Karsten, 2608 Lillehammer (Ukko Av 
Vargevass – Evita) 
Stiller med følgende: Kat.nr. 22, 82, 32, 20 
Excellent quality bitch. All her pups rated highly here today and 
went away with some of the top honours. All very good mov-
ers, as well as lovely head type in all of them. A definte group 
to be proud of. 
HP 1.AVK Beste avlstispe 
 
OPPDRETTERKLASSE 
0088 Nay-La-Chee E: Bergendahl, Rikke, Revestien 17, 2016 
Frogner 
Stiller med følgende: Kat nr. 66, 77, 68, 42 
Led by my 2nd best bitch overall of the day. All display a lovely 
type and sound movement. All dogs are very much liked in their 
individual classes. Congrats to breeder for producing such quali-
ty Siberians 
HP 1.OPPK Beste oppdrett 
 
0089 Varghaugens Luna E:Geir Johansen, 5173 Loddefjord 
Stiller med følgende kat.nr: 4, 11, 49, 52 
All littermates 9 months old. All good construction and good 
movement. Al quite similar . Just lost out due to age, but a 
group to be proud of. 
HP 2. OPPK 
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Kull 1, født: 15.7.2010 
NO30150/12 Nanook 
NO30151/12 Emma Stelinna M 
NO30152/12 Kaisa 
NO30153/12 Kika 
Mor: NO48100/11 Varghaugens Luna. 
Far: 17116/07 Sid 
 
Kull 2, født: 15.7.2010 
NO33995/12 Smokie On The Top 
NO33996/12 Bosse 
NO33997/12 Snupy 
Mor: 12916/07 Maina. 
Far: 27060/07 Vikerkollen’s Bb Kompis 
 
Kull 3, født: 4.8.2010 
NO35382/12 Bruin 
Mor: 20436/00 Nora. Far: 15297/06 Kazan 
 
Kull 4, født: 22.10.2010 
NO38392/12 Buster 
NO38393/12 Barak 
NO38394/12 Debbie 
NO38395/12 Fanny 
NO38396/12 Tinke 
NO38397/12 Vinke 
NO38398/12 Maisie 
NO38399/12 Bitten 
Mor: DK18905/2011 Wilma. 
Far: DK19464/2011 Vargfots Kvicke Bandit 
 
Kull 5, født: 21.7.2011 
NO35937/12 Obelix 
NO35938/12 Astreix 
NO35939/12 Tipp 
NO35940/12 Romeo 
NO35941/12 Frøya 
NO35942/12 Minnie 
NO35943/12 Dolly 
Mor: NO33743/10 Ulveheia’s Laika. 
Far: S64419/2006 Ylajärvis Ib Rohn 
 
Kull 6, født: 28.7.2011 
NO39804/12 Ittoq 
NO39805/12 Najak 
Mor: 07769/05 Racer.  
Far: NO49084/10 Vargteam’s Ask 
 
Kull 7, født: 21.8.2011 
NO34016/12 Ulvebakken’s Roadrunner Andy 
NO34017/12 Ulvebakken’s Roadrunner Yukon 
NO34018/12 Ulvebakken’s Roadrunner Splitt 
NO34019/12 Ulvebakken’s Roadrunner Vanilla 
NO34020/12 Ulvebakken’s Roadrunner Carmen 
NO34021/12 Ulvebakken’s Roadrunner Maya 
NO34022/12 Ulvebakken’s Roadrunner Belka 
Mor: NO50100/09 Carillo Silver Donna.  
Far: 11045/01 Nay-La-Chee’s Cry Wolf Xo 

Nye registreringer 

Lina Stabbetorp og Marius Wæhles lille 
valp, Clementine. 

Edith von Hildegunns på samling i Nord. 
Foto: Gro Kari Hvideberg Hansen 

 
Kull 8, født: 19.9.2011 
NO56933/11 Rj Bamse 
NO56934/11 Rj Zåro 
NO56935/11 Rj Easy 
NO56936/11 Rj Leia 
NO56937/11 Rj Bærte 
NO56938/11 Rj Litja 
Mor: NO39178/10 Isslottett’s Tingeling.  
Far: NO57023/09 Quanir’s Mac 
 
Kull 9, født: 29.10.2011 
NO34079/12 Nai-la-chee’s Rohan Finn Otto 
NO34080/12 Nai-la-chee’s Rohan Chica 
NO34081/12 Nai-la-chee’s Rohan Tinka 
NO34082/12 Nai-la-chee’s Rohan Saga 
NO34083/12 Nai-la-chee’s Rohan Icecross Tuna 
Mor: FIN52087/08 Kefeus Naggar Tamsin.  
Far: 09055/00 Isi Birkebeiner 
 
Kull 10 Import, født: 9.11.2011 
FI13397/12 Nordysak Encore-ekoteko 
Mor: FIN19311/06 Tullatulen Wilma.  
Far: S56071/2009 Run Before Beauty’s Homer 
 
Kull 11, født: 27.11.2011 
NO35206/12 Vesterelva’s Sjarm 
NO35207/12 Vesterelva’s Dolly 
NO35208/12 Vesterelva’s Chanel 
NO35209/12 Vesterelva’s Sheela 
NO35210/12 Vesterelva’s Smukka 
NO35211/12 Vesterelva’s Chinchilla 
Mor: NO57687/09 Valis Aja Av Varnjarga.  
Far: FIN51860/06 Vauhtitassun Kivresist Nasti 
 
Kull 12, født: 26.12.2011 
NO31834/12 Carillo Speed Zone 
NO31835/12 Carillo Speed Limit 
NO31836/12 Carillo Sorro 
NO31837/12 Carillo Sansa 
NO31838/12 Carillo Speed Shooting 
Mor: 03722/08 Carillo Shooting Star.  
Far: NO55025/09 Carillo Speedy Blue 
 
Kull 13, født: 15.1.2012 
NO32703/12 Æsulv’s Rh Ask 
NO32704/12 Æsulv’s Rh Balder 
NO32705/12 Æsulv’s Rh Embla 
Mor: NO47676/09 Vikerkollen’s Nb Hera.  
Far: 05192/06 Robert Av Vargevass 
 
Kull 14, født: 6.2.2012 
NO35016/12 Kermit 
NO35017/12 Rizzo 
NO35018/12 Gonzo 
NO35019/12 Lady In Black 
NO35020/12 Janice 
NO35021/12 Miss Piggy 
Mor. NO32696/09 Snøheimens Nana.  
Far: NO48431/09 Vikerkollen’s Rs Jeppe 
 
Kull 15, født: 12.2.2012 
NO38052/12 Balder 
NO38053/12 Kossack 
NO38054/12 Nike 
NO38055/12 Balto 
NO38056/12 Deamon 
NO38057/12 Tundra 
NO38058/12 Taiga 
Mor: NO50469/09 Ulveheia’s Dorris.  
Far: NO50865/10 Eagle Eye Torres Av Ulveblikk 
 
Kull 16, født: 22.2.2012 
NO37908/12 Rex 
NO37909/12 Kuling 
NO37910/12 Mira 
NO37911/12 Jana 
Mor: NO43054/10 Sisu. Far: NO52284/11 Yukon 
 
Kull 17, født: 22.2.2012 
NO38375/12 Arctic Song’s Lo Soput 
NO38376/12 Arctic Song’s Lo Ailak 
NO38377/12 Arctic Song’s Lo Atoya 
NO38378/12 Arctic Song’s Lo Pixie 
NO38379/12 Arctic Song’s Lo Tinka 
Mor: 16150/06 Snøheimens Lurip.  
Far: 17933/04 Arctic Song’s Running Oskar 
 

Kull 18, født: 29.2.2012 
NO37213/12 Snøfrost Kjølige Fjellbris 
NO37214/12 Snøfrost Gnistrende Iskrystall 
NO37215/12 Snøfrost Plaskende Regn 
NO37216/12 Snøfrost Isende Rim 
NO37217/12 Snøfrost Svale Dis 
NO37218/12 Snøfrost Lune Fønvind 
Mor: VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A Dream 
Comes True. Far: 05162/07 Trunk Pox Av Kitwanga 
 
Kull 19, født: 29.2.2012 
NO35088/12 Run Roy’s Make It Easy Atlas 
NO35089/12 Run Roy’s Make It Easy Odin 
NO35090/12 Run Roy’s Make It Easy Brage 
NO35091/12 Run Roy’s Make It Easy Storm 
NO35092/12 Run Roy’s Make It Easy Najac 
NO35093/12 Run Roy’s Make It Easy Donna 
NO35094/12 Run Roy’s Make It Easy Mila 
NO35095/12 Run Roy’s Make It Easy Iziriz 
Mor: 07650/08 Run Roy’s Sunshine Cinderella. 
Far: SE20793/2010 Candyman’s Malte 
 
Kull 20, født: 7.3.2012 
NO37337/12 Thule 
NO37338/12 Nanook 
NO37339/12 Edith Von Hilde Gunn 
NO37340/12 Maya 
Mor: 07016/07 Carillo Supergirl.  
Far: NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 
 
Kull 21, født: 8.4.2012 
NO41928/12 Snørokks Kjakan 
NO41929/12 Snørokks Kaasen 
NO41930/12 Snørokks Wisting 
NO41931/12 Snørokks Bock 
NO41932/12 Snørokks Winther 
NO41933/12 Snørokks P’shugak 
NO41934/12 Snørokks Libby Riddles 
Mor: FIN13724/08 Taiga Quest Ermine.  
Far: NO42916/11 Snørokks Sid 
 
Kull 22, født: 22.4.2012 
NO41771/12 Vikerkollen’s Dji Max 
NO41772/12 Vikerkollen’s Dji Leon 
NO41773/12 Vikerkollen’s Dji Viking 
NO41774/12 Vikerkollen’s Dji Ayro 
NO41775/12 Vikerkollen’s Dji Astrix 
NO41776/12 Vikerkollen’s Dji Hilana 
NO41777/12 Vikerkollen’s Dji Miakoda 
NO41778/12 Vikerkollen’s Dji Calah 
Mor: NO48438/09 Vikerkollen’s Rs Ia.  
Far: 20166/09 Vikerkollen’s First Duke Jr 
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Foto: Torbjørn Martinsen 
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Medlemspriser NSHK (inkl 160 kr til NKK) 
Hovedmedlem* 460 kr 
Familiemedlemskap (kun ett medlemsnummer)* 510 kr 
Husstandsmedlem med eget medlemsnummer 50 kr 
Ungdomsmedlem 310 kr 
Medlemskap utland 510 kr 
Abonnement Huskybladet innland/utland 200/250 kr 
 
Annonsepriser 
Bakside m/farge 2000 kr 
1/2 side 1000 kr 
1/2 side 700 kr 
1/4 side 450 kr 
Linjeannonse fra 100 kr 
Kennelannonse pr år 250 kr 

Ansvarlig redaktør: Johanne Sundby 
 
Utforming: Stine Oppegaard 
 
Trykk: Arkan Kopi & Digitaltrykk 
 
Opplag: 450 eksemplarer 
 
Ansvarlig utgiver: 
Norsk Siberian Husky Klubb 
Postgirokonto: 0530 23 47060 
 
Hjemmeside: www.siberian-husky.net 

 
 
Bankkontonummer 
0530 23 47060 
IBAN: NO79 0530 2347 060 
SWIFT/BIC: DNBANOKK 
 
Informasjon 
Korrespondanse til styre  
Kontakt: Mali Strømsvåg 
 
Kjøp/salg av valper 
Kontakt: Hågen Bjørgum 
74827098 / 951 01 034 
valpeformidler@siberian-
husky.net 
 
Omplassering av registrerte 
hunder 
Fyll ut skjema fra nettsidene 
 
Medlemsregistreringer 
Adresseforandringer 
Har ikke mottatt Huskybladet 
Kontakt: Stine Oppegaard 
stine.oppegaard@nfi.no 
Mob: 908 59 638 
 
Medlemmers e-post 
Alle medlemmer henstilles til å 
oppdatere sin e-post-adresse 
på www.nkk.no/minside 

Styret og komiteer 

Forsidebilde: Terje Dietrichson 

Baksidebilde: Yvonne Rinne Dåbakk 

Styret 
Line Løw (leder), Skjelbreia, Postboks 21, 1404 Siggerud 928 21 979 line.m.low@medisin.uio.no 
Ivar Hordnes (nestleder), Saturnvn. 6, 0492 Oslo 924 31 379 ihor@netcom.no 
Irene Borgen (kasserer), Askveien 16, 1482 Nittedal 922 98 605 ibo@zacco.no 
Mali Strømsvåg (sekretær), 2420 Trysil 922 24 675 malisiberians@yahoo.com 
 
Redaksjonskomiteen 
Johanne Sundby (leder), Sørbråtveien 25, 0891 Oslo 905 58 704 johanne.sundby@medisin.uio.no 
Anne-Katrine Kroken, Kluftmovn. 271, 2364 Næroset 943 75 596 anka68@hotmail.no 
Yvonne Rinne Dåbakk, Perstugua 50, 2160 Vormsund 991 67 164 y.r.dabakk@fys.uio.no 
Monica A. Sundset, Håkøyvegen 84, 9100 Kvaløysletta 971 90 722 monica.a.sundset@gmail.com 
Saskia Mampel, Atnadalen 1981, 247 Atna 991 61 923 hirafoss@gmx.de 
 
Webansvarlige 
Rikke Bergenddahl, webredaktør, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 rikke@norway.online.no 
Runar Golimo Simonsen, webmaster, Morenevn. 59, 2743 Harestua 957 52 054 webmaster@siberian-husky.net 
 
Sportskomiteen 
Johnny Blingsdalen (leder), Alundamvn. 67, 0957 Oslo 900 29 092 johnny@atlant-entreprenor.no 
Camilla Kerler-Günther, Sundli, 1892 Degernes 971 04 124 kerle@online.no 
Anders Kohler Fugelli, Løkkavn. 23, 1404 Siggerud 924 81 432 anders@fugelli.com 
Terje Dietrichson, Bogerudveien 38, 0692 Oslo 930 63 549 terje.dietrichson@stortinget.no 
Per Tore Hove, Stavdalen 9, 6817 Naustdal 470 75 158 pertore@allsorvis.no 
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU) 
Tone Beate Hansen (leder), Morenevn. 59, 2743 Harestua 992 75 260 tone_b_hansen@hotmail.com 
Rikke Bergenddahl, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 rikke@norway.online.no 
Ivar Hordnes, Saturnvn. 6, 0492 Oslo 924 31 379 ihor@netcom.no 
Kari Solvang Hope, Høgekås, 3656 Atrå 477 55 941 snorokk@gmail.com 
Kari Eldby, Gammelveien 5, 9475 Borkenes 950 83 739 kari.eldby@online.no 
Anita H. Engebakken, Skiensvn. 340, 3830 Ulefoss 938 03 809 anitahe@snofrost.net 
Lina Stabbetorp, Lokes vei 16, 1540 Vestby 959 32 045 askepott_91@hotmail.com 
 
Valpeformidler 
Hågen Bjørgum, Prestmovn. 59 B, 7500 Stjørdal 951 01 034 valpeformidler@siberian-husky.net 
 
Arrangementskomiteen 
Stine Oppegaard (leder), Henriksvei 2, 0768 Oslo 908 59 638 stine.oppegaard@nfi.no 
Elin Ingstad, Munkerudvollen 10, 115 Oslo 957 76 020 elini@vikenfiber.no 
Siv Hansen, Kongsrudveien 69, 1735 Varteig 414 19 171 sino75@live.no 
Fred O. Johansen, Kjettorpvn. 109, 3180 Nykirke 900 43 530 fredojoh@online.no 
Geir og Toril Johnsen, Sælsv 77, 5173 Loddefjord 902 83 977 7mhusky@gmail.com 
Jon Bakke, Nesttunvn. 101 B, 5221 Nesttun 926 27 600 jon@nmf.no 
Mette Ellefsen, Ekebergv 66, 2335 Stange 982 55 807 ellefmette@hotmail.com 
Sigmund Alhaug, Jessnesvn. 106, 2315 Hamar 481 95 758 kaasia@online.no 
 
Valgkomiteen 
Birgit Alhaug, Jessnesvn. 106, 2315 Hamar 905 39 766 kaasia@online.no 
Kenneth Monsen, Ellestadbygda, 2967 Lomen 909 21 654 kenneth@ulvhild.no 
Tora Kleven, Gåsbuvn. 940, 2323 Ingeberg 62 59 84 26 vjorg@online.no 
 
Lokallag 
Følg med på våre nettsider www.siberian-husky.net for oppdateringer om lokale arrangementer 

UTGIVELSESPLAN FOR HUSKYBLADET 
Deadline Utgivelse Innhold 
Nr 1 - 1. desember Januar Referat fra høstsamling på snø - Innbydelse til vintersamling - Info om  

generalforsamling - Terminliste for Trekkhundprøver 
Nr 2 - 1. mars April Referat fra vintersamling - Innkalling til generalforsamling -  

Årsrapporter fra komiteene - Innbydelse til Spesialutstilling 
Nr 3 - 1. juli August Referat fra generalforsamling - Resultater fra Spesialutstilling -  

Innbydelse til høstsamling 
Nr 4 - 1. oktober November Referat fra høstsamling - Innbydelse til høstsamling på snø -  

Terminliste fra Hundekjørerforbundet 

HUSKYBLADET 

Nr 3/2012 - Årgang 36 

Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær, i tillegg til leder av hver enkelt komite 

Huskybladet er gratis for medlemmer. Ettertrykk 
av redaksjonelle artikler er tillatt med kilde-
henvisning, eller kun med forfatters godkjennelse. 



HUSKYBLADET 75 

Styret, webmaster og webredaktør 
har lagt ned mye arbeid for å ska-
pe en ny hjemmeside som kan 
være mer "levende" enn den for-
rige.  
 
Vi ønsker med  dette å kunne infor-
mere medlemmene oftere med opp-
datering fra styremøter, informasjon 
om  samlinger, arrangement i regi av 
lokallag, nye valpekull, hunder til 
omplassering osv. 

Isslottets huskyer til Øyafestivalen 
 
Mange skvatt til i godstolen da rekla-
men for årets Øyafestival ble vist, og 
det ble straks stor aktivitet på Face-
book: ”Har dere sett huskyene i rekla-
mefilmen?” ”Hvem eier hundene?” 
 
Eieren er ingen ringere enn Frode 
Bakke, Isslottets kennel. Fotograf for 
reklamefilmen er Håvard Karlsen, og 
du kan lese mer om hans opplevelser 
med innspilling med løse huskyer 
under Sinsenkrysset i Oslo her: 
www.hkarlsen.no/blog/. 

Hei alle huskyer og huskyeiere! 
 
Gjett hva dere får se på tv til høs-
ten? Meg! I en ny serie som kom-
mer på NRK, spiller jeg, Snørokks 
Tanana (ikke mange stjerne som 
reklamerer gratis, men jeg gjør. De-
re kan takke meg siden, Kari og 
Ulf!). Riktignok er det litt teit at jeg 
 

SIBERIAN HUSKY SOM FILMSTJERNER 

Tanana forbereder seg til filmpremiere 

Tanana på filminnspiling for NRK 

 skal være oppkalt etter Lars Monsen, 
da. I neste film får de kalle meg Beaut-
iful Rose, eller noe sånt noe isteden-
for. Det er mer passende for en hund 
som meg.  
 
Men i alle fall - jeg har vært skikkelig 
travel denne våren. Farta rundt på 
hele Østlandet for å være der film-
inga forgår. Jeg har løpt løs i skogen, 
ligget i en seng og sett vakker ut, truk-
ket bildekk, og mye mer. Dere kan 
glede dere til det kommer på tv, dette 
blir skikkelig bra!! Lurer på om jeg blir 
invitert med på premieren. Eller kan-
skje det blir for stor belastning for 
sikkerhetsteamet, hvis det kommer en 
stjerne som meg. Likevel, i tilfelle jeg 
blir invitert, har jeg begynt å øve meg 
på å gå med solbriller. Jeg må jo kle 
meg som den stjerna jeg er! 
 
Tana 

Ulver på Øyafestivalen 
Tekst: Stine Oppegaard. Foto: Håvard Karlsen 

Vi håper også at de som er  interes-
serte i mer informasjon om vår flotte 
rase siberian husky vil kunne finne 
nyttig informasjon her.  
 
Vi tar gjerne  i mot tilbakemeldinger 
på den nye hjemmesiden. 
 
Med vennlig  hilsen 
 
 Line Løw 
 Leder NSHK 

Stor takk til Runar Golimo Simonsen, 
Rikke Bergendahl og styrets medlemmer 
for alt arbeidet med å få på plass klub-
bens nye nettsider. 

Velkommen til NSHKs nye hjemmeside 

 

 

Tekst og foto: Oda Ingstad 
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