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Koryak på tur i midnattsolens rike                                                                                                Foto: Stål Vidar Mikkelsen 

Tromsø villmarksenter på vei til Kiruna med ca 100 hunder. Bak 

stod den en buss med turister som skulle kjøre hund fra Kiruna og 

mot Tromsø. 

Foto: Per Sverre Simonsen, Handlerforbundet i Tromsø, Narvik 

Ingrid-Helen og Smilla. Foto: Monica A. Sundset 

Tidligere redaktør Tora Kleven kunne endelig bruke sommeren 

på å kose seg med hundene istedenfor å redigere Huskybladet. 

Men har også skrevet rapporter og tatt bilder til Huskybladet. 

Lille Vill og Store Mjølkedalstind 

Foto: Inge Bugge Knudsen 
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Hvis ikke Stine 
hadde gått på med 
energi nok til å 
skjønne hvordan 
man redigerer, had-
de det kommet til 
dere som løse ark. 
Redaksjonen er 
kvinnesterk, og da 

kan det vel hende at vi gir bladet et mykt 
preg? Skjønt, tøffe damer er det i klub-
ben, mange av dem har faktisk meldt 
seg på mange løp allerede. Vi ser Yvon-
ne Dåbakk, Camilla Kerler Günther, 
Marte Jørgensen og Gitte Alhaug på 
flere langdistanse løpspåmeldingslister. 
Disse løpene har tidlig påmelding, anta-
gelig for å forplikte jentene til å legge 
mye i treninga. 
 
Vi er glad for stor aktivitet i klubben, så 

det er noe å skrive om. Det er selvsagt 
mange ting vi aldri kommer til å bli eni-
ge om, men jeg vil gjerne at betrakt-
ninger og meninger skal komme åpent 
fram. Det er både ønskelig og fint og 
lov å la meninger brytes, og vi pålegger 
oss å ha respekt for ulike ståsteder. Både 
nybegynnere og veteraner har mye å 
komme med. Min bønn er: La bladet, 
NING, Facebook og andre fora bli ste-
der der man kan be om råd, si hva man 
mener, lære av hverandre, og kommuni-
sere på en flott måte, selv om vi er 
dundrende uenige. De fleste har et svar 
dersom du stiller gode spørsmål.  
 
Og så er det bare å sende inn små og 
store reportasjer og bilder til bladet. 
 

Johanne Sundby 
Oslo, oktober 2012 

Det er søndag 
kveld når dette 
skrives, og Hal-
loweenløpet på 
Nordre Mangen 
er akkurat avslut-
tet. Et morsomt 
løp å arrangere 
og ikke minst å 
være med på. 

Mange startende, blide fjes og god stem-
ning. Det er lett å arrangere løp når man 
har et så godt team som jobber sam-
men. Johnny Blingsdalen, Ivar Hordnes, 
Stine Oppegaard og Geirr Jakobsen 
med sin datter Andrea samt undertegne-
de stilte fra NSHK. Petter og Torhild 
Ringerike m.fl stilte fra Norsk Alaska 
Malamutt Klubb (NAMK). Blant annet 
er Torhild helt rå til å få inn fine delta-
kerpremier til alle. Jeg synes det er moro 
at vi har fått til et så bra samarbeid med 
NAMK. Halloweenløpet arrangeres av 
NSHK, lokallaget Oslo og Akershus og 
NAMK, avdeling Oslo og Akershus. 
Det neste løpet vi arrangerer sammen 
med NAMK er Dørstokkmila 13. januar 
2013. Håper på like mange startende og 
samme gode stemningen. 
 
De fleste er nå godt i gang med trening-
en av sin(e) hund(er). Om målet er 
Finnmarksløpet, Huskyløpet, sprint-
NM eller den ukeslange turen på fjellet i 

mars så er det nå grunnlaget legges. 
Hundene bygger muskler og får god 
kondisjon. Poter, sener og muskler her-
des. Kommandoer finslipes. Alt vi gjør 
med hunden(e) vår(e) nå får vi igjen 
senere når vi legger ut på ski eller slede i 
nydelig vinterlandskap. Vinteren er en 
herlig tid for oss og hundene, og for 
mange den mest aktive perioden. Jeg vil 
derfor avslutte med å sitere George Att-
la, en av verdens beste hundekjørere: 
 
“The dog never makes a mistake. He is 
just a dog, and he does what he does 
because he is a dog and thinks like a 
dog. It is you that makes the mistake 
because you haven’t trained him to do 
what you want him to do when you 
want him to do it.” 
 
Husk dette dersom løpet/turen ikke går 
akkurat slik du hadde planlagt. Det er 
aldri hunden(e)s feil. Det er nå du legger 
grunnlaget for hvordan du vil løpet/
turen skal være i vinter. Kos dere med 
hunden(e). Før gjerne en treningsdag-
bok både over antall km, hvordan turen 
har vært og hva du har lært hunden(e). 
 
Kanskje vi treffes på en samling eller et 
løp i vinter. 

Line M. Løw 
Skjelbreia 28. oktober 2012 

Høsten er godt i gang med både regnfulle kvelder og gnistrende klare høstda-
ger. Snø har det kommet flere steder og minusgradene fester sitt grep. Det er 
til og med meldt snø her nede på Østlandet nå. 

FRA REDAKTØREN 

Vi har laget ETT blad, jubileumsnummeret, og det ble et flott teamarbeid. 
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I tillegg til presentasjonen av Redaksjonskomiteen i forrige utgave av Huskybladet, vil vi gjerne presentere noen 
av veteranene som har holdt på i styre og stell de seinere årene. 

Der fotograf ikke er kreditert, er bilder hentet fra diverse nettsider og/eller Facebook. 

Elin Ingstad har som navnet sier, tråkket sine barnesko i NSHK og miljøet rundt onkel Helge på Brattalid. 

Hun representerer en-hundseierne i den aktive delen av klubben, men barna i familien er flittige lånere av 

andres hunder, og trener, konkurrerer og drar på tur med disse. Elin er en av de trofaste medlemmene ar 

arrangementskomiteen, og hun, Oda og Molinka (og lånehunden Tana) er alltid til stede på Dogs4All og 

Villmarkesmesser. Elin sier at hun egentlig ikke kan være med mer, men så er hun med likevel. Oda, datte-

ren er trofast med på tirsdagsturer, og Elin av og til. Foto: Stine Oppegaard 

Tone Hansen er i den yngre garde, og har fått seg mange hunder, har nylig giftet seg, og har avansert fra 

kort- til mellomdistanse, og trener ivrig i områdene rundt Hakadal. Hun er ofte på nett når hun kjører 

tog til og fra jobb i byen. I klubben har hun ordna mye med ting rundt ABU-komiteen, spesielt utstilling 

og sledehundprøven. Hun er gift med en kløpper på nettbaserte løsninger, Runar (Golimo Simonsen), og 

han er designeren bak den nye hjemmesida til klubben. 

Rikke Bergendahl er klubbens guru. Hun vet alt om 

siberian husky, linjer, avl, prestasjoner, kenneler, 

egenskaper og utstyr. Bor i Revestien på Frogner 

men har ikke rev, men hund. Har holdt en hånd 

over spesialutstillingene våre i årrekker, og var før 

eneveldig redaktør av bladet. Hun har en særegen 

humor, en flott strek (tegner huskyer) og en stor 

sans for spesiell musikk. Er også klubbens weban-

svarlige og har laget lister over resultater på det 

meste. Når hun skal trene er det ofte at ting går i 

stykker, men hvem opplever ikke det. I de siste åra 

har hun også vært ivrig med å pusse opp hus. Hun 

sier selv hun har en viss terskel for å dra ut med 

spann. Men er hun i farta, går det fort. 

Johnny Blingsdalen kan alt om å regne ut tider på 

løp, sette opp startlister, holde greie på påmel-

dinger og stagge unge håpefulle som vil dra ut med 

alt for store spann alt for langt. Han er å se i aksjon 

på høst og vintersamlingen, men sjelden i utstil-

lingsringen. Ha har hjulpet klubben å finne et elek-

tronisk system for merittering, eller sledehundkon-

kurranseregistrering, og yder alltid hjelp om man 

står fast i det. Ellers er han glad i vanne- og røyke-

pauser når han trener med vogna si. 

Foto: Saskia Mämpel 

Ivar Hordnes er klubbens strukturhjerne, og tur-

guru. Han har vært primus motor for løpsorganise-

ringer i en årrekke. Han trener et lite spann, som 

ellers bor i et tettbygd strøk, og elsker å dra på turer 

på vidda. Som så mange huskyeiere har han også 

skaffet seg hytte langt fra folk. Han er en sindig kar 

som tar godt vare på de bikkjene han har, selv om 

de av og til ber om saktere fart. Spør ham om noe 

og du får gode svar.                  Foto: Saskia Mämpel 

Line Løw er klubbens leder. Hun har drevet med 

siberian i mange år alt, og har vært opptatt av å få 

klubben sitt system på plass. NKK, regler, lover, og 

så videre. Hun har også tatt en rekke initiativ. Hal-

loween løp og Dørstokkmil, lavterkel løp, er hennes 

babier. Dessuten har hun av og til hundebebiser. 

Hun bor i hjertet av Oslomarka Trekkhundklubb, på 

Skjelbreia der hun også er røkter, og jobber sam-

men med Johanne (Sundby) på Universitetet i Oslo. 

Foto: Marianne Lund 
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Norsk Alaskan Malamute Klubb avd. Hedmark, Oslo, Akershus og Norsk Siberian Husky Klubb 
inviterer til Dørstokkmila på Hamar hundekjørerarena, Gåsbu 

Velkommen til alle raser og klasser 
Alle hunder uansett raser og erfaring er velkommen (A, B og C klasser). 

Distanser 
Distanser 8 km og 12 km. 
Alle klasser fra snørekjøring til 8-spann. 
Junior snørekjøring 1 og 2 hunder, pulk 1 og 2 og slede opp til 4-spann. 

Løpsregler 
NSHKs løpsregler gjelder på dette løpet, se http://www.siberian-husky.net/aktiviteter/lopskjoring 
1 gangs lisens kan kjøpes på stedet for kr. 50,- 
 
Løpet koster kr 200 inkl. parkering. Junior deltar gratis men må betale parkering. 

Påmelding 
Påmelding kan gjøres på stedet, men vi oppfordrer til forhåndsregistrering på e-post: johnny@atlant-entreprenor.no. 
Det vil effektivisere arbeidet med startlister. 

Åpningstider 
Sekretariatet åpner kl. 08.00, og kjøremøte er kl. 09.00. Første startende er kl. 12.00 
 
 

Ved spørsmål kontakt: 
Lars Fredrik Christensen 986 46 877 (NAMK) 
Petter Ringerike 971 52 312 (NAMK) 
Johnny Blingsdalen 900 29 092 (NSHK) 
Line Løw 928 21 979 (NSHK) 

Velkommen til årets rekrutt- og moroløp 

DØRSTOKKMILA 
Søndag 13. januar 2013 

Takk til våre sponsorer 

Foto: Stine Oppegaard 
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Velkommen til 

Norsk Siberian Husky Klubbs Vintersamling 
21. - 24. februar 2013 

Grimsbu Turistsenter i Folldal 

Norsk Siberian Husky Klubb avholder igjen sin Vintersamling på Grimsbu i Folldal. I løpet av helgen vil det bli 
arrangert flere løp for både erfarne hundekjørere som kjører i åpen klasse til ferske hundekjørere og/eller nye 
medlemmer i klubben, barneløp, rekruttløp og ikke minst, 100 m sprint med løs hund. Lørdag kveld samles vi 
alle til felles middag, loddsalg og premieutdeling. 

DAG TID AKTIVITET 
Torsdag 21.00 Kjørermøte: Husk vaksinasjonskort, registreringsbevis og 
  kvittering for betalt påmeldingsavgift 
  NB Ekstra betaling ved for sen påmelding 
 
Fredag 10.00 Huskyløpet starter 
  Sprintløpene starter 
 14.00 Barneløp. Påmelding i kiosken senest 30 min før start 
 17.00 Styremøte 
  Sosialt samvær 
 
Lørdag 10.00 Huskyløpet starter 
  Sprintløpene starter 
  Rekruttløp 
  Påmelding innen fredag kveld med navn, alder og ekvipasje 
  Huskyspringer. Uformell 100 meter sprint med løs hund 
 19.30 Festmiddag. Påmelding og betaling i resepsjonen ved  
  ankomst Grimsbu Turistsenter 
 21.00 Premieutdeling, loddsalg og sosialt samvær 

FORELØPIG PROGRAM 

Boalternativer 
Grimsbu Turistsenter (www.grimsbu.no), bestilling på tlf. 62 49 35 29. 
Grimsbu Turistsenter ligger langs RV 29, 30 km fra Alvdal i Østerdalen, og 40 
km fra Hjerkinn for dem som velger Gudbrandsdalen. Grimsbu Turistsenter har 
rundt100 sengeplasser. Det er viktig at vi får fylt opp så mange senger som mu-
lig, slik at dere som har en ledig seng eller to i hytta melder fra om dette til vert-
skapet på Grimsbu. Når alle hytter og rom er full, kan det settes opp sovesal 
og/eller lavvoer. 
 
Det finnes flere boalternativer i og rundt Grimsbu. Sjekk www.folldalsportalen.no 

Foto: Saskia Mämpel 

Retningslinjer for hundehold på 
NSHKs samlinger 
 

Nattlig støy 

Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse mel-

lom kl. 23.00 og kl. 07.00. Det finnes dog et unn-

tak: Hunder som skal delta på vintersamlingens 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 spesialutstil-

lingen 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. 
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Distanse MEDLEMMER/ 

IKKE MEDLEMMER 
KLASSER KOMMENTARER 

Huskyløpet 50 km 400,-/600,- 
Åpen klasse 
8-spann 
6-spann 

Obligatorisk utstyr er listet opp i Løpsreglementet. 

Sprint 10 km 300,-/450,- 

6-spann 
4-spann 
2-spann snørekjøring 
1-spann snørekjøring 

Minimumsalder for deltagelse er 15 år i seniorløp. 

Sprint 16 km 300,-/450,- 
Åpen klasse 
8-spann 

 

Sprint 10 km 
Junior (12-16) 

200,-/300,- 
4-spann 
2-spann snørekjøring 
1-spann snørekjøring 

Juniorklasse er 12 -16 år. Minimumsalder for å delta i snørekjøring  

er 12 år. 

Sprint 10 
Rekrutt senior (over 16) 
Slede eller snørekjøring 

150,-/250,- 
Max. 6 hunder 
Valgfri ekvipasje 
Kun krav om vaksinasjon 

Kun lørdag. 
Se Viktig informasjon under. Ved påmelding til Rekruttløpet angis  

ekvipasje og vaksinasjonskort fremvises. 
Sprint 10 km 
Rekrutt junior (12-16) 
Slede 

150,-/250,- 
Max. 4 hunder 
Valgfri ekvipasje 

Kun lørdag. 
Se Viktig informasjon under. 
Angi alder og ekvipasje ved påmelding. 

Sprint 10 km 
Rekrutt junior (12-16) 
Snørekjøring 

150,-/250,- 
Max. 2 hunder 
Valgfri ekvipasje 

Kun lørdag. 
Se Viktig informasjon under. 
Angi alder og ekvipasje ved påmelding. 

Påmeldings- og betalingsfrist er 16. februar 2013. 
Påmelding og betaling for Rekruttløpet kan gjøres direkte torsdag/fredag på Grimsbu. 

Påmelding 
Sportskomiteen v/Johnny Blingsdalen, e-post: johnny@atlant-entreprenor.no, mobil 90029092 
Betaling sendes til: Norsk Siberian Husky Klubb, kontonummer: 0530 2347060.  
NB! Oppgi kjørers navn, medlemsnummer, distanse og klasse både ved påmelding og betaling (medlemsnummeret finner 
du på adresseetiketten på det siste Huskybladet eller send en mail til stine@nfi.no) 

Viktig informasjon 
 Løpsreglementet som også inkluderer kjøreregler og liste over obligatorisk utstyr er tilgjengelig på klubbens hjemme-

sider: www.siberian-husky.net/aktiviteter/lopskjoring. 
 Alle kjørere skal følge kjørereglementet. Dette gjelder for alle løp på Vintersamlingen. 
 Husk obligatorisk utstyr til Huskyløpet (50 km) 
 Ved påmelding etter fristens utløp betales det kr. 100,-/150,- tillegg. Utenlandske deltakere betaler startkontingenten 

kontant i norske kroner under kjørermøtet på Grimsbu Turistsenter. 
 Ta med kvittering, vaksinasjonspapirer og registreringspapirer på kjørermøtet. 
 Kun registrerte siberian huskyer får stille til start (gjelder ikke Rekruttløpet).  
 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre og/eller annullere distanser ved for få påmeldte eller grunnet andre forhold. 
 Alle deltakere under 16 år må ha skriftlig erklæring fra foresatte ved påmelding, er tilgjengelig på nettsiden. 
 Alle løpene på Vintersamlingen (med unntak av Rekruttløpene og snørekjøring) gjelder som trekkhundprøver i henhold 

til Norsk Kennel Klubs reglement for trekkhundprøver for polare raser. Spannopplysningsskjema kan lastes ned fra vår 
hjemmeside, og er kjørers eget ansvar. 

 Dispensasjon fra aldersbestemmelsene vil ikke bli innvilget. 

Rekruttløpet 
Rekruttløpet er åpent for alle raser og blandingshunder, men det vil ikke bli premiert utover deltakerpremier. For at det 
også skal være åpent for ungdom (alle under 16 år) må foreldrene skrive under en erklæring hvor de står ansvarlig for ung-
dommens sikkerhet. Sportskomiteen mener det er foreldrene som best kjenner sine barns ferdigheter og begrensninger, 
men vil gripe inn dersom vi føler at noen stiller med et spann som hun/han ikke klarer å håndtere. Skjema er tilgjengelig 
på våre nettsider. 
 
Løypetekniske spørsmål: 
Ivar Hordnes (løypesjef), mobil 924 31 379 
 
Andre henvendelser: 
Johnny Blingsdalen (arrangementsleder), mobil 900 29 092 
 
Velkommen på samling! 
 
Sportskomiteen NSHK 

Løpsinformasjon (klasser justeres ved behov) 

Foto: Saskia Mämpel 

http://www.siberian-husky.net/aktiviteter/lopskjoring
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NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBB 

FEIRET 40-ÅRS JUBILEUM 

PÅ HØSTSAMLINGEN 

Norsk Siberian Husky Klubb arrangerte helgen 5. - 7. oktober 2012 sin 
årlige Høstsamling. Med over 70 medlemmer og ca 275 siberian huskyer 
fylte vi opp hele Sataslåtten Camping og ENOK-hyttene i Ål i Hallingdal. 
Under høstsamlingen ble det arrangert løp med alt fra snøreløping med 
en hund til spann med opp til 12 hunder. Lørdag kveld feiret vi klubbens 
40-års jubileum med god mat levert fra det lokale hotellet. 

Vi gjentok fjorårets suksess med høst-
samling på Sataslåtten Camping i Ål i 
Hallingdal. Et uformelt løp og en so-
sial samling var målet for helgen. 
Klubben har 450 medlemmer spredd 
over hele Norge, og samlingen tiltrakk 
seg medlemmer fra Risør i sør, hele 
Østlandsområdet i tillegg til en stor 
delegasjon fra Bergens-området. 

Ankomst fra torsdagen 
Noen ankom allerede torsdag kveld, 
mens de aller fleste kom i løpet av fre-
dagen. På ettermiddagen samlet folk 
seg til felles grilling, før påmelding og 
kjøremøte til lørdagens forskjellige løp. 
Noen var ute og kjørte med hundene 
sine, mens andre benyttet tiden til å 
hilse på nye og gamle medlemmer og 
hunder, og ikke minst, diskutere utstyr 
og utveksle erfaringer. 

Huskysprinten 
Lørdag morgen våknet vi til et flott 
vær, og akkurat passe med sol, så det 
ikke ble for varmt for hundene å løpe. 
Klokken 11.00 gikk starten for det 
første løpet, og i løpet av noen timer 
ble barmarksløpet med totalt 36 delta-
gere gjennomført med følgende klas-
ser: Snøreløping, sykling eller sparke-

sykkel med 1-2 hunder og vognløp for 
4-, 6-, 8-spann og åpen klasse. 

25,1 km/t for det raskeste spannet 
Start og mål for den ca 5 km lange 
rundløypa var på Sataslåtten Camping. 
Tre ekvipasjer rundet løypa på under 
12 minutter. Det raskeste spannet had-
de en gjennomsnittshastighet på 25,1 
km/t, og ble kjørt av Johanne Sundby-
med sine langdistansehunder. Nivået 
var svært jevnt og godt, og resultatene 
viser en klar forbedring siden sist år. 
Spesielt i 6- og 8-spannsklassen var det 
veldig jevnt. I klassen for snøreløping 
var det mange sporty og raske deltage-
re, og barna som deltok imponerte 
stort, både med sykkel og løping! Bar-
marksløp er morsomt for folk og hun-
der, og er med på å rekruttere nye 
medlemmer til sporten. Dette er en 
sport for alle uavhengig av antall hun-
der og alder på eier. Her kan en delta 
med de hundene man har, og med det 
ambisjonsnivået en måtte ha. 

Samling på grillplassen 
Etter løpene samlet vi oss igjen ved 
grillplassen i det fine høstværet, mens 
noen kjørte nye turer med hundene og 
alle gledet seg til kveldens middag. 

Per Tore Hove ut fra start med sitt 6-spann                      .                                           Foto: SO 

Hein på startstreken.                        Foto: KH 

NSHK på Sataslåtten.                      Foto: SO 

Anne Spangen.                                 Foto: SO 

Sanne Karlsen.                                 Foto: SO 

Tekst: Felles innsats. Foto: Kari Hope (KH) og Stine Oppegaard (SO) 
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Krediteringsramme 

Jubileumsmiddag 
Dagen ble avsluttet med Norsk Sibe-
rian Husky Klubbs 40-års jubileums-
middag tilberedt av kokkene fra Thon-
hotellet. 70 medlemmer koste seg med 
mye god mat og drikke. I løpet av 
kvelden var det utdeling av diplomer 
og premier, og det pågikk diskusjoner 
om fart og spann, salg og bytte av 
hunder, diskusjon av strategier før 
sesongen, og ikke minst, feiring av 
klubbens første 40 år i Norge. 

Ekstraordinær generalforsamling. 
Søndag ble det arrangert ekstraordinær 
generalforsamling for å vedta nye lover 
for NSHK, i samsvar med NKKs nye 
lovmal. Dagen ble ellers benyttet til 
trening av hunder, før folk og hunder 
vendte snutene hjemover. Og noen  
hadde også med seg flere hunder i bi-
len ved avreise enn ved ankomst. 
 
Takk igjen til alle i klubbens styre, ko-
miteer og frivillige for vel gjennomført 
høstsamling 2012. ■ 

Turid Aandalen Lindberg                 Foto: KH 

Parth Borgen klar til start.    Foto: Kari Hope Karl Martin Furre med Kompis og Johnny Blingsdalens spann.                                 Foto: SO 

Eliza Kroeze.                                     Foto: SO 

Inge Bugge Knudsen.                      Foto: SO 

Terje Dietrichson                              Foto: SO 

Lina Stabbetorp.                               Foto: SO 

Lasse Larsen.                                   Foto: SO 

Oda Ingstad.                                     Foto: SO Fra v: Oda, Martine og Andrea.       Foto: SO 

Tuva på vei til mål.                           Foto: SO 
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Fordragsholder Geir Wiik.               Foto: KH 

Kajol Borgen.                                    Foto: KH 

Tone Beate Hansen.                         Foto: KH Rikke Bergendahl.                            Foto: KH 

Foredrag ved Geir Wiik 
Foredrag ved kiropraktor Geir Wiik 
Før kveldens festmiddag holdt hunde-
kjører og kiropraktor Geir Wiik fore-
drag om bevisstgjøringen av tankepro-
sess rundt skadeforebygging i kenne-
len. Han la vekt på nytten av tilstede-
værelse og fokus både i planleggingen 
og gjennomføringen av trening og 
kenneldrift. Gode stikkord for kennel-
drift som i arbeidslivet er helse, miljø 
og sikkerhet. Selv om vi ofte trener et 
helt spann så er det viktig å se forut-
setningene til hvert enkelt individ ba-
sert blant annet på alder, kjønn, tre-
ningsgrunnlag, avl og tidligere erfaring 
både til hund og hundekjører. Tilpas-
sing av treningsbelastningen og opple-
velse til hvert enkelt individ er viktig 
for å få maksimalt ut av hvert individ 
og unngå skader/mistrivsel. For å få et 
sterkt individ som kan tåle den store 
belastningen som trekkhundarbeid på 
et visst nivå er, bør man ha fokus på 
trening av både kondisjon, styrke, ko-
ordinasjon, bevegelighet og sosialise-
ring. Variasjon i treningen er også lurt, 
både med hensyn til hvor i spannet 
hunden går, på hvilken side av midtli-
na, hvordan treningen legges opp og 
hvor man trener. ■ 

Marianne Larsen.                             Foto: SO 

Saskia van Es.                                  Foto: SO 

Trude Johansen.                              Foto: SO 

Astrid Tomtum:                                Foto: SO 

Kari Hope.                                         Foto: SO 

Jon Bakke                                         Foto: SO 

Molinka av Brattalid koser seg.      Foto: SO 

Rune Berglid.Foto:                                     SO Sunniva Borgen.                              Foto: SO 
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Resultater Høstsamlinga 2012 
 Løpstid Diff. Gj.snitt 
 
Huskysprinten 4,8km 12-spann 
1 Lars Günther 14:58 00:00 19,2 
2 Larry Berntsen 16:23 01:25 17,6 
 
Huskysprinten 4,8km 8-spann 
1 Rikke Bergendahl  12:02  00:00  23,9 
2 Camilla Kerle-Günther  12:32 00:30  23,0 
3 Tone Beate Hansen  12:40  00:38  22,7 
4 Svein Dufseth  14:14  02:12  20,2 
5 Geir Johansen  14:29  02:27  19,9 
 
Huskysprinten sykkel 4,8km 2-spann 
1 Turid Aandalen Lindberg  12:44  00:00  22,6 
2 Rolv Herstad  13:06  00:22  22,0 
 
Huskysprinten 4,8km 6-spann 
1 Johanne Sundby  11:29  00:00  25,1 
2 Kari Hope  12:19  00:50  23,4 
3 Elisa Kroeze  12:40  01:11  22,7 
4 Melissa Kroeze  12:50  01:21  22,4 
5 Per Tore Hove  13:23  01:54  21,5 
6 Karl Martin Furre  13:24  01:55  21,5 
7 Håvard Dille  13:45  02:16  20,9 
 
Huskysprinten sykkel 4,8km 1-spann 
1 Inge Bugge Knudsen  12:09  00:00  23,7 
 
Huskysprinten 4,8km 4-spann 
1 Lina Stabbetorp  14:49  00:00  19,4 
 
Huskysprinten kickbike 4,8km 2-spann 
1 Jo Arne Brustugun 11:48  24,4 
2 Oda Ingstad  12:36 00:48 22,9 
3 Tuva Hope  12:42  00:54  22,7 
4 Rune Berglid  13:29  01:41  21,4 
5 Terje Dierichson  14:19  02:31  20,1 
6 Anne Spangen  15:10  03:22  19,0 
7 Marianne Larsen  16:26  04:38  17,5 
8 Lasse Larsen  16:56  05:08  17,0 
 
Huskysprinten kickbike 4,8km 1-spann 
1 Saskia van Es  15:24  00:00  18,7 
 
Huskysprinten snøreløp 4,8km maks 2 hunder 
1 Astrid Tomtum  20:00  00:00  14,4 
2 Inge Bugge Knudsen  20:14  00:14  14,2 
3 Trude Johansen  23:02  03:02  12,5 
4 Kari Hope  26:05  06:05  11,0 
5 Sunniva Borgen  27:13  07:13  10,6 
6 Tuva Hope  30:05  10:05  9,6 
 
Huskysprinten snøreløp 4,8km Junior 1 hund 
1 Parth Borgen  22:29  00:00  12,8 
2 Hein Hope  27:25  04:56  10,5 
3 Kajol Borgen  40:02  17:33  7,2 
 
Gjesteklasse AH 
1 Geir Wiik (6-spann)  11:40   24,7 
2 Geir Wiik (8-spann)  12:45   22,6 
3 Sanne Karlsen  13:14   21,8 
   (kickbike 2 hunder) 

Johanne Sundby med samlingens raskeste spann 
Foto: SO 

Samling på grillplassen hvor Johnny Blingsdalen kommenterer årets resultat. 
Foto: SO 

Jo Arne Brustugun debuterte og vant med sitt 2-spann på Kickbike. 
Foto: SO 

Leder Line Løw ønsker velkommen til jubileumsmiddagen.                                         Foto: SO 
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Løypene var 3 km for de som løp og 6 
km for vogn, sykkel og sparkesykkel-
klassene. Løypa gikk i flatt terreng på 
grusveier, skogsvei og stier. Det var 
svært vått på grunn av all nedbøren.  
 
Lørdag var det +5 og regn. Søndag var 
det +4, overskyet og oppholdsvær, og 
tørrere i løypa. 
 
Av de 202 deltakerne var det 8 delta-
kere med siberian husky. 
 
Kurt M. Nilsen og Viggo Jørgensen 
har deltatt både i SM og NM barmark 
og er nå kvalifiserte til å dra til Tysk-
land og delta i EM i begynnelsen av 
november. 
 
Petter Hillborg hadde tatt turen fra 
Sverige for å delta i NM med sine sibe-
rians, en tur på 120 mil tur/retur. Han 
har hevdet seg bra på løp i Sverige i 
høst. ■ 

Norgesmesterskap og E-cup i hundekjøring barmark 
på Froksmoen, Ringerike 20.-21. oktober 2012 

Tekst og foto: Tora Kleven 

Lørdag var det 95 og søndag 107 startende fra 22 klubber. Av disse var det 
fire fra Sverige og en fra Spania. Ringerike Trekkhundklubb, Bærum 
Hundekjørerklubb og Asker Trekkhundklubb sto som arrangører. Renn-
leder var Knut Arne Holthe og Venke de Lange var speaker. 

SIBERIAN HUSKY-RESULTAT 

 

Vogn 4-spann Tid 

Nr 9 av 12 Viggo Jørgensen (Ylva, Echo, Dina, Eric)

 12 min 36 sek 

 

Snøresykkel 1 hund kvinner Tid 

Nr 19 av 20 Turid Aandalen Lindberg (Tinka) 

 14 min 3 sek 

 

Snøresykkel 1 hund menn Tid 

30 deltakere i klassen 

Nr 28 Kurt M. Nilsen (Eski) 11 min 32 sek 

Nr 29 Inge Bugge Knudsen (Vill) 12 min 53 sek 

Nr 30 Oddbjørn Almaas (Aiko) 14 min 24 sek 

 

Sparkesykkel med 2 hunder Tid 

26 deltakere i klassen 

Nr 23 Petter Hillborg (Tior, Volki) 12 min 18 sek 

Nr 26 Torgeir Volden (Iban, Freia) 13 min 26 sek 

 

Snøreløping 1 hund menn 

Vebjørn Almaas med hunden Varg. Uheldigvis 

fulgte Vebjørn etter en løper som løp feil så 

begge ble diskvalifisert. Men bedre lykke neste 

gang! 

Viggo Jørgensen med firespann 

Inge Bugge Knudsen med Vill av Brattalid 

Vebjørn Almaas med Varg t.v: Turid Aandalen Lindberg med Tinka Petter Hillborg med Tior og Volki 

Medaljeseremonien på søndagen 
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Eric etter løpet 

Kurt M. Nilsen med Eski 

Oddbjørn Almaas med Aiko 

Torgeir Volden med Iban og Freia 

KJERRINGRÅD FRA LEDERTISPA 
 
Trening er så mangt. Ren kondisjonstrening får du når du presser bikkjene til 
å løpe litt fortere hver gang, evt. intervalltrening: fart/hvile/fart. Bare tur 
uten noen økning i kravene er ikke like effektivt. Noen tester dette med 
pulsmåling, men man kan lett se at hundene ”trener” ved at de blir varme 
og puster mer, med åpen tunge. 
 
Ofte starter man sesongen med å bygge muskler. Det betyr større belast-
ning på kjøredoning, f eks ha med passasjer, og kjøre oppoverbakker uten å 
ha så mye fart. Hvis du trener med ATV, kan du av og til slå av motoren og la 
bikkjene virkelig trekke. Mange som trener med ATV om høsten opplever at 
bikkjene ikke vil trekke like bra i oppoverbakkene. 
 
Det kan være en fordel å starte opp der det ikke er så farlig om bikkjene 
bråker litt, og så trene dem på å starte med mindre lyd. Hvis man kan la 
dem stå til de er lei av å bråke, og så starte når de er stille, vil de fortere læ-
re at det ikke blir trening/tur før de holder kjeft. 
 
Tren variert. De fleste bikkjer blir lei av å kjøre det samme sporet hver gang. 
Dessuten får du bedre kommando over spannet ved å være den som be-
stemmer hvor de skal, ikke la dem bare ”gå på rutinen” og ta til høyre i sam-
me kryss hver gang. Skal de kjøres i storm, på snaufjell, i løssnø, og på vei, så 
tren på det om du kan. 
 
Lær valpen høyre og venstre allerede mens den er ung og mottagelig. Start 
med å gå tur og si det ordet du vil bruke hver gang dere tar en tur til venstre 
– eller høyre. Ta gjerne med en voksen hund som ikke surrer med retningen, 
og la valpen dilte etter. Hun vil surre de første ti-femten gangene, men så 
lærer hun det sakte men sikkert. 
 
La valper få på sele fra de er så små at de ikke skjønner hva det er. Lær den 
å skille mellom sele på: betyr trekke litt, og sele av: alminnelig tur. Ikke ta på 
sele hvis dere ikke skal ut, men sele kan eventuelt brukes sammen med sik-
kerhetsselen i setet i bilen. 
 
Alle hunder har godt av noen treningsfrie dager. Det er mer effektiv trening 
tidlig i sesongen hvis de er ”litt sultne” på å komme seg ut. På den annen 
side er det lurt å trene litt på det som skal møte dem ute i løpsverdenen. 
Hvis de skal gå løp med lang distanse og sjekkpunkt underveis, må en øve på 
å få bikkjene i gang igjen etter korte hviler når de er slitne, og øve på å sove 
ute i halm, eller bare med dekken. Lange turer over flere dager om våren er 
utmerket ”sjekkpunkttrening”. 

Tekst og foto: Johanne Sundby 
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Drammen Grand Prix 2012 

Tekst og foto: Tora Kleven 

Lørdag 13. oktober arrangerte Drammen Trekkhundklubb Drammen Grand Prix på Drammen Travbane. Løpet 
besto av barmarkssprint med uttaksheat og finaleheat på travbanen. Deltagerne ble delt inn i følgende klasser: 
Sykkel kvinner og menn, sparkesykkel 1 hund, sparkesykkel 2 hunder, vogn 4-spann, 6-spann og 8-spann. Junior-, 
rekrutt- og miljøklasser. På grunn av liten deltakelse i 6-spann ble 6- og 8-spann vogn slått sammen. 

Fellesstart 6-8-spann 

Turid Aandalen Lindberg og Tinka 

Kurt M. Nilsen med Eski 

Sparkesykkel junior Pia Wollan før start 

RESULTATLISTE FINALER 
DRAMMEN GRAND PRIX BARMARKSPRINT 2012 

 
Tidtakingen er foretatt med stoppeklokke og avrundet til 
nærmeste sekund. Plassering på resultatliste er som regi-
strert av måldommere ved innkomst. 
 
4R JR-vogn 4-Spann 2 runder 
Plassering: Navn: Klubb: Tid finale 
2 Pia Wollan NSHK 04:49 
 
4R vogn 4-spann 2 runder 
Plassering: Navn: Klubb: Tid finale 
4 Viggo Jørgensen Hamar TK 03:25 
 
8R-vogn 8-spann (omfatter også 6-spann) 3 runder 
Plassering: Navn Klubb Tid finale 
5 Camilla K. Günther  05:41 
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Drammen Travbane 
Løpslengde var 2 runder på travbanen, det 
vil si 1.600 meter. Finaleheatet i 6- og 8-
spann var 3 runder, dvs 2.400 meter. 

80 deltagere 
Det var ca 80 i de innledende heatene. 
Deretter ett heat i hver klasse med litt vari-
erende deltakerantall. 

Terminfestet løp 
Løpet var terminfestet og TD var Anne-
Grethe Sætrang. 

Naturlig avkjøling 
Det var overskyet med noen regndråper og 
5 varmegrader. 

Siberian husky deltagere 
De som deltok med siberian husky var: 
Sykkel herrer m/1 hund: Kurt M Nilsen 
med Eski. (De var like ved å kvalifisere 
seg.) 
 
Sykkel damer m/1 hund: Turid Aandalen 
Lindberg med Tinka. (De så ut til å trives 
på banen, både hund og eier.) 
 
4-spann junior: Pia Wollan på 12 år ble nr 
2 i klassen. I tillegg til tre av familiens hun-
der hadde Pia med Enok, en hund lånt av 
Erling Hauer. Tøff jente! 
 
4-spann: Viggo Jørgensen ble nr 4 etter 
Norgeseliten. 
 
6-8-spann: Camilla Kerler-Günther ble nr 
5. (Hun kjørte med tung Dyckvogn.) 

Flott løp, men noen tekniske feil 
Arrangøren inkludert siberianeier Odd 
Gulaker gjorde en kjempejobb selv om det 
pga sykdom i arrangørstaben, uventet stort 
deltakerantall og diverse dataproblemer ble 
noen feil og misforståelser i forbindelse 
med tidtaking. ■ 

Viggo Jørgensen kom på 4. plass etter Norgeseliten 

Camilla Kerler Günther med 8-spann og tung Dyckvogn 

Pia Wollan deltok i 4-spann junior-klassen og ble nr 2 
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Utpå sommeren ble Viggo meldt på til 
SM Barmark 4R C som er 4-spann 
vogn for siberian husky. Etter hvert 
steg antall påmeldte, og arrangøren 
kunne fryde seg over ny deltakerrekord. 
Da fristen gikk ut var det 213 som had-
de meldt seg på gjennom Draghunds-
portförbundets enkle påmeldingssys-
tem. I tillegg var det utlendinger som 
var påmeldt via mail. Resultatet var 250 
påmeldte i todagersløpet. I tillegg var 
det lagstafetter søndags ettermiddag. 

Orkesterplass på sportsarenaen 
Torsdag 4. oktober kjørte vi østover, og 
siden vi var tidlig ute fikk vi orkester-
plass for bil og tilhenger på Hurtig-
torpet sportsarena. Vi fikk god tid til å 
gå gjennom løypa før løpet. Løypa var 
veldig publikumsvennlig i og med at det 
var to sløyfer på 2,6 og 2,4 km, og mel-
lom første og andre sløyfe var det ca 
300 meter som gikk innom stadion så 
tilskuerne fikk se løperne halvveis i løpet.  

Gjennomgang av løypa 
Løypa var kupert med mange bakker 
og svinger, likevel ikke så ekstrem at 
den var farlig. Men den krevde mye av 
løperne, god kontroll og beregning, og 
ikke minst god kondisjon. Alt regnet 
utover høsten hadde ført til svært bløte 
spor. Partier med gjørme som man i 
verste fall kunne bli sittende fast i, samt 
glatt gressbakke gjorde løypa krevende. 

Vi gikk gjennom løypa torsdag uten 
hund, og så fredag med lederhunden 
Echo. Deretter fikk våre fire hunder 
som ikke skulle være med i konkurran-
sen også en tur gjennom løypa. 

Veterinærkontroll 
Fredag ettermiddag og kveld var det 
veterinærkontroll av alle hundene, og 
dette var skikkelig sjekk av hundens 
bevegelsesapparat så alle hundene som 
stilte på startsstreken var ”fit for 
fight". Mon tro om alle de to-bente 
hadde kommet seg gjennom en liknen-
de helsesjekk? 

Stor nordisk deltagelse 
Av de 240 som stilte på startstreken i 
det nydelige høstværet på lørdag var 
199 fra Sverige, to fra Finland og hele 
39 fra Norge. Grunnen til at så mange 
nordmenn hadde tatt turen over gren-
sa var at dette løpet var uttaksløp til 
EM barmark i Tyskland sammen med 
NM, så her gjaldt det å prestere. Siden 
noen deltakere stilte i flere klasser var 
antall personer litt lavere. 

Flere klasser 
Vognklassene hadde 25 deltakere, syk-
kelklassene 57, det var 77 med sparke-
sykkel og 81 som løp. 

Stort mangfold av hunder  
I Sverige har de klasse A, B og C enten 

du deltar med vogn, sykkel, sparkesyk-
kel eller løper, dermed "blir alle med", 
ikke bare de med spesialdesignede 
løpshunder som i Norge. Svenska 
Draghundsportförbundet har jobbet 
målrettet opp i mot brukshundklubbe-
ne, og resultatet viste seg nå, det var et 
mangfold av hunder som vi aldri har 
sett i løp her til lands. Det var dalmati-
nere, riesenschnauzere, dachs og "alt 
mulig rart" som løp ute i løypa. Klasse 
B rommet alle som deltok med regist-
rerte hunder utenom fuglehunder og 
siberian husky, og hadde 71 deltakere. 
Det var 47 deltakere med siberian hus-
ky og 122 i klasse A. Til sammenlig-
ning kan nevnes at det på NM i Norge 
de siste to årene kun har vært to delta-
kere som har hatt SH, det vil si at klas-
se B og C er nesten helt fraværende. 
Her har vi mye positivt å lære om hvor-
dan hundeløp arrangeres i utlandet. 

Flott arrangement 
Alle deltakerne skrøt av løypa, selv om 
det var noen som havnet utenfor fordi 
de mistet styringen på hund, doning 
eller joggesko. Men alle smilte. Arrang-
øren hadde egen kafé på området, med 
utsikt til en del av løypetraseen, badstu 
og dusjanlegg, og det var vannslanger 
så det var mulig å spyle vogn og sykkel 
etter løpet. I tillegg hadde arrangør-
klubben mange som hjalp til med å få 
spannene fram til start. Flere hadde 

SM BARMARK 

Hällefors 6. - 7. oktober 2012 

Tekst og foto: Tora Kleven 

Ikke før var vintersesongen på hell 
før planleggingen av høstens aktivi-
tet begynte. 4. april ble løpsinnby-
delsen til SM barmark 2012 plottet 
inn på kalenderen. Høsten 2010 var 
SM barmark i Mora, og det var i 
passe kjøreavstand for østlen-
dinger. I 2011 var det i Sør-Sverige, 
og 70 mil ble litt for langt å kjøre 
for oss. Nå skulle SM være i Hälle-
fors nær Ørebro lørdag 6. - søndag 
7. oktober, bare 30 mil øst for Oslo. 
Hällefors Brukshundklubbs drag-
hundsektion hadde fått tildelt ar-
rangøransvaret. I Sverige er de tid-
lig ute med det meste så det er lett 
å planlegge. 

Kurt M. Nilsen vant SM Barmark i klassen 1 
hund og sykkel. Foto: Svetlana Nilsen. Lite 
bilde: Kurt M. Nilsen med handler/kona  
Svetlana Nilsen. Foto: Tora Kleven 



17 

  4/2012 HUSKYBLADET 

satt opp salgsboder på området så det 
var mulig å få kjøpt hundeutstyr. Alt 
var godt tilrettelagt. 

Middag på Hällefors Herrgård 
Lørdag kveld var det kameratfest på 
Hällefors Herrgård. Middagen var dyr 
men meget god, indrefilet av hjort, og 
en fromasj til dessert, samt kaffe. Des-
serten var dandert med en karamell-
pynt som minnet om et grisøre, men 
den smakte mye bedre! Hällefors 
Herrgård var et gammelt svensk gods 
med utrolig fin, gammel veggpynt og 
gamle møbler, nå omgjort til gjestegård. 

Flott høstvær til stafetten 
Søndag morgen hadde vi det samme 
flotte været, blå himmel, gult løv og 
hvitt rim på gressbakken. Etter at alle 
var kommet i mål var det stafetter. Her 
hadde dessverre ikke Norge meldt på 
noe lag, men det var 13 svenske lag 
med tre deltakere på hvert lag som løp 
og kjempet om seieren. Også her var 
det mange hundetyper representert. 

Mange premieseremonier 
Etter stafetten skyet det fort over og 
under premieseremonien begynte det å 
småregne. I og med at dette var et 
svensk mesterskap måtte det to pre-
mieseremonier til, en for å kåre nr 1, 2 
og 3, og en for å dele ut gull, sølv og 
bronse til de svenske deltakerne. Både 
Finland og Norge tok mange pallplas-
ser. I tillegg var det mange klasser i og 
med at de har klasse A, B og C samt 
juniorer. Til slutt var det lotteri der 
gevinster ble trukket ut på startnum-
mer. En heldig svensk deltaker vant 
hovedgevinsten som var en sparkesykkel. 

Avslutning på Toppstugan 
Deretter dro Viggo og jeg opp til 
Toppstugan sammen med et par 
svenske venner og spiste middag. Det 
ble en fin avslutning på en trivelig 
helg. Hundene satte pris på å komme 
hjem til friheten i hundegården slik de 
alltid gjør etter å ha bodd på kjetting 
og i tilhengeren i noen dager. 

Bred norsk deltagelse 
Av de 39 startende fra Norge var det 
to med siberian husky og en med 
grønlandshund. Resten deltok i klasse 
A. Jon Inge Skyrudsmoen deltok i 4-
spann vogn klasse B og lå an til en 

Lisbeth Brax Olofsson ble svensk mester 

Petter Hillborg 

BM 5,2 km, 2 runder 
Nr 1 Kurt M. Nilsen 31:19 
 
4R 5,2 km, 2 runder 
Nr 3 Viggo Jørgensen 27:33 
 
Resultater fra SM finnes under 

www.draghundsport.se, Tävlingar-Resultat-SM/EC 

andreplass etter første dag. Andre dag 
mistet han en plassering og kom på 
tredjeplass av sju i klassen. I sykkel-
klassen for menn C hadde Kurt Nilsen 
beste tid begge dagene og vant suve-
rent. Det var seks i hans klasse. I vogn 
4-spann deltok Viggo Jørgensen. Han 
vant SM barmark i 2010, og Lisbeth 
Brax Olofsson hadde lovet revansje i 
år. Derfor ble det veldig spennende da 
Viggo ledet med 2 sekunder på Lis-
beth etter første dag. Men Lisbeth 
kjørte fortere andre dagen og kom på 
andreplass mens Viggo kom på tredje 
med god margin til nummer fire. Suve-
ren vinner blant de ni i klassen ble 
finlenderen Erkki Bürkland som hadde 
beste tid begge dager. Erkki er på det 
finske landslaget. Lisbeth er på det 
svenske landslaget og skal til VM i 
Alaska til vinteren med sine siberian 
husky. 

SM 2013 i Filipstad, øst for Oslo 
Som sagt, dette var en stor happening 
for oss. Å møte 47 aktive med siberian 
husky er ikke hverdagskost. I tillegg er 
det som vanlig trivelig med løp som er 
felles for alle hundekjørere uansett 
hundetype, der alle konkurrerer på like 
vilkår med sine hunder. Neste SM bar-
mark blir arrangert av Filipstad Bruks-
hundklubb 19.-20. oktober 2013, i 
Filipstad 27 mil øst for Oslo. ■ 

STEMNINSGRAPPORT FRA KURT M. NILSEN 
Vi hadde 2 flotte dager på SM i Hellefors i en meget krevende løype med mye 
bratte bakker og gjørme.  
 
Dag 1: Eski løp perfekt første dag med fullt trykk i front av alle de andre start-
ende i klassen, uten nøling eller opphold, og dro meg og sykkelen opp av det 
ene gjørmehullet etter det andre. Vi var 1 min og 39 sekunder foran nest beste i 
mål etter første dag. 
 
Dag 2: Eski var litt trett av løping og nye omgivelser og var ikke fokusert. Star-
tet 30 sekunder foran nr. 2 sammenlagt men ble tatt igjen midtveis etter full 
stopp, men Eski hang seg på og kjørte forbi på de siste metrene før mål i en 
jevn finish. 
 
Totalt 1 minutt foran 2. plass og over 2 minutter foran 3. plass med en hund 
som trener sprint ukentlig i et godt miljø med Asker trekkhundklubb og sine 
vorstervenner. I tillegg er vi et godt team med kona/handler Svetlana som hun-
den ikke klarer å være uten mer enn noen få timer. ■ 

Vinner av SM 2010, Viggo Jørgensen, endte i år  på en god 3. plass 



HALLOWEEN-LØPET 28. OKTOBER 2012 

ÅRETS SISTE BARMARKSLØP PÅ NORDRE MANGEN 

"Skal vi reise på Halloweenløpet Jo-
hanne?" - spurte jeg Johanne tidlig 
søndags morgen - vi var på overnat-
tingstur med jentene i klassen, langt 
inni skogen. 
 
JA! kom det klart og tydelig. Etter 
raskt hambytte hjemme satte vi oss i 
bilen i Asker og dro lykkelig av gårde 
til vårt første trekkhundløp - som til-
skuere skal vite (trodde vi)! Johanne, 
Balder, Sesi og jeg. 
 
Vi kjørte og vi kjørte, laaangt bort og 

Helt på tampen av redigeringen av Huskybladet, og etter å ha funnet den 
savnede minnebrikken med noen Halloweenløpbilder på, fant jeg ut at vi 
manglet tekst til bildene. Etter en kjapp tekstbeskjed og telefonsamtale til 
debutantene Kristin og Johanne i romjulen, kom denne stemningsrappor-
ten. I tillegg til det de selv skriver, må vi legge til at vi fikk flott hjelp av 
Johanne i målområdet. Hun lyste opp løypa, ropte ut til deltagerne og 
skaffet viktig informasjon fra alle slik at vi (forhåpentligvis) fikk riktig tid 
på alle. Årets Halloweenløp var igjen et løp arrangert som et samarbeid 
mellom Norsk Alaskan Malamute Klubb og Norsk Siberian Husky Klubb.  
I år startet vi pølsegrillingen og kakespisingen før løpet startet kl. 15.00 og 
holdt på helt til sistemann var i mål og deltagergavene ble delt ut i høst-
mørket. 

Innledningstekst og foto: Stine Oppegaard 

Stemningsrapport: Johanne og Kristin Ranem Rønsdal 

laaangt inn i skogen - og sånn må det 
jo være med så mange hunder som 
skal trekke og løpe. 
 
Johanne var et stort smil fra før hun 
gikk ut av bilen og her er hennes lille 
historie: 
 
”Jeg syntes det var utrolig gøy å få 
være med på Halloween-løpet. Alle 
hundene var snille og ikke minst de 
voksne der. Det var gøy at mamma 
fikk lov til å kjøre med hunden vår 
Balder - det var hans (og mammas) 

1 
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Plass Navn  Tid Diff. Hastighet 
6,6km vogn 8-spann C 
1 Rikke Bergendahl 17:44 0 22,3 
2 Erik Aleksander Greger 17:49 00:05 22,2 
3 Petter Ringerike 19:12 01:28 20,6 
 
6,6km vogn 8-spann B 
1 Lars Fredrik Christensen 28:01 00:00 14,1 
 
6,6km vogn 6-spann A 
1 Magnus Langelid 19:37 00:00 20,2 
 
6,6km vogn 6-spann B 
1 Torhild Ringerike 28:03 00:00 14,1 
 
6,6km vogn 6-spann C 
1 Svein Dufseth 19:25   20,4 
2 Nina Iversøn 20:07 00:42 19,7 
3 Runar Golimo Simonsen 20:23 00:58 19,4 
4 Kent Blingsdalen 21:20 01:55 18,6 
 
6,6km vogn 4-spann A 
1 Ørn Borgen 18:12 00:00 21,8 
 
6,6km vogn 4-spann B 
1 Lena Barlund 34:32   11,5 
2 Anette Sæter 44:46 10:14 8,8 
 
6,6km vogn 4-spann C 
1 Lina Stabbetorp 18:58 00:00 20,9 
 
6,6km vogn 9-spann C 
1 Per Egil Moseby 28:43 00:00 13,8 
 
6,6km Sykkel 2-spann B 
1 Hans Trygve Ulseth 22:25 00:00 17,7 
2 Anita Skagen 22:52 00:27 17,3 
 
6,6km Sparkesykkel 2-spann B 
1 Heidi Johansen 28:43   13,8 
2 Linn Sørensen 36:42 07:59 10,8 
 
6,6km Sparkesykkel 2-spann C 
1 Johanne Sundby 17:14 00:00 23,0 
2 Oda Ingstad 20:36 03:22 19,2 
3 Terje Dietrichson 22:40 05:26 17,5 
 
6,6km Sparkesykkel 1-spann A 
1 Kristin Ranem Rønsdal 19:39   20,2 
 
6,6km Sykkel 1-spann B 
1 Ørn Borgen 23:40 00:00 16,7 
2 Trond Wara 26:02 02:22 15,2 
3 Anita Skagen 26:31 02:51 14,9 
4 Jan Sæter 30:58 07:18 12,8 
 
6,6km Sykkel 1-spann C 
1 Kurt M. Nilsen 17:30 00:00 22,6 
2 Turid Lindberg Aandalen 20:36 03:06 19,2 
3 Eli Åsen 27:22 09:52 14,5 
 
6,6km 3-hjuling 2-spann B 
1 Trond Risebrobakken 55:09 00:00 7,2 

RESULTATER 
HALLOWEENLØPET 
28. OKTOBER 2012 

første hundeløp! 
 
Balder måtte ha på pote-
sokker for første gang - 
jeg hjalp til så godt jeg 
kunne. Han likte det ik-
ke, men det var morsomt 
å se på hver gang han 
løftet beina, som for å 
riste de av igjen. 
 
Johanne (Sundby) tok 
meg med på en liten prø-
vetur med sparkesykkel 
og hm hva het den hun-
den igjen da......? Det var 
litt skummelt på starten, 
men ble vant til det. 
 
Det tok lang tid, ble litt 
kaldt og veldig mørkt - 
men det var kjempegøy! 
 
Jeg blir gjerne med neste 
gang" 
 
Hilsen fra Johanne,  
Kristin, Balder og Sesi 

11 

10 

9 

8 

7 

Billedtekst: 

1) Line Løw 

2) Svein Dufseth 

3) Johanne Ranem Rønsdal 

4) Stein Ola og Vegar Fossheim  

(i midten) med venner 

5) Kristin og Balder 

6) Runar Golimo Simonsen 

7) Geirr Jakobsen 

8) Lina Stabbetorp 

9) Kent Blingsdalen 

10) Nina Iversøn 

11) Eli Åsen 
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En handlers jobb er å se til at kjøreren 
har det bra, du har ikke lov til å hjelpe 
til med hundene. Under lange løp er 
det en fordel å være to, en sjåfør og en 
som handler. 

Før løpet starter 
- Kjøre til løpet. Ordne diverse som å 
pakke depot, hente kjøtt, kjøpe mat 
osv.  
- Registrere seg (kjører og hunder), 
motta startnummer, delta på startban-
kett. 
- Det kan også være lurt å lage en liste 
over hva kjører ønsker av mat og drik-
ke. I sleden og på sjekkpunkt. For ek-
sempel sjokolade, kjeks, varm te, brus 
og lignende.  
- Hjelpe til før og ved start, i tillegg til 
å lede spannet til startområdet.  
- Fra sjekkpunkt til sjekkpunkt  
- Kjøre bil til sjekkpunktene (helst vær 
der i god tid før kjører er antatt å kom-
me frem).  

Beregning av ankomst 
Hvordan vet jeg når kjører ankommer 
sjekkpunkt? Regn ut gjennomsnitts-
hastighet (fra trening, andre løp), ta 
forbehold i distanse, terreng/stigning, 
værforhold og temperatur. I tillegg har 
noen løp GPS tracking som kan bru-
kes som hjelpemiddel (men er ikke til å 
stole på). 

Når dere ankommer sjekkpunkt 
- Sette frem depot (litt forskjellige reg-
ler her, husk å sjekke det ut på for-
hånd). Fordelen med å gjøre depotet 
klart med en gang og få det ut på an-
vist plass er at dersom kjører kommer 
inn til sjekkpunkt og du ikke er til ste-
de kan kjører likevel begynne å stelle 
hunder og fyre opp fôrkokeren osv.  
- Varme ting under jakka. Blir grade-
stokken lav nok fryser det meste. Algy-
val og potesalve må varmes opp inn 
under jakka. I tillegg kanskje en energi-
bar eller cola?  

- Orientere seg om praktiske fasiliteter. 
Spisested, toalett og sovesal/rom. 
Husk at en handlers jobb er å ta seg av 
kjøreren, som er sliten og trett og må 
gjerne tvinges i litt mat og drikke.  
- Møte kjører. Statusrapport, moralsk 
støtte. Ha Algyval og potesalve klar 
når det trengs og ikke glem å motta 
batterier til lading.  
- Ordne ting for kjører. Husk å lade 
hodelyktbatteriene! Ellers, sko og/eller 
klesbytte, toalettsaker og lignende. 
Fylle på varm drikke på termos, og gi 
mat til sleden. Passe på at kjører får 
sovet!  
- Ta seg av droppede hunder (hunder 
som er tatt ut av løpet pga. sliten, ska-
de eller lignende). 
- Alvorlige tilfeller: veterinær tilkalles 
på stedet av kjører, hunden tas ut av 
løpet og følges opp av handler etter 
veterinærs anbefaling.  
- Moderate tilfeller: hunden kan tas ut 
av kjører, og handler kan få hunden 
sjekket av veterinær om nødvendig. 
 
Viktig! Hold et godt øye med hunder 
som ligger i kassa. De må luftes regel-
messig, i alle fall ca. hver fjerde time, 
og gis mat og generell ”tilstandssjekk”. 
Man har lett for å glemme hundene i 
kassa, selv om det ofte er disse som er 
de mest kritiske! Se etter ting som: er 
ganglaget ok, masser og føl, har den 
vondt noen steder? Hoster den? Spiser 
den godt? Hvordan er urin og avfø-
ring? Er du usikker, sjekk med veteri-
nær.  

Før dere drar fra sjekkpunkt 
Rydd (på Femundløpet må halm rakes 
inn av handler), gjør klar nytt depot, 
kan også gjøres når dere kommer frem 
til neste sjekkpunkt. Lufte hunder, 
dersom det er lenge siden sist. Kjøre til 
neste sjekkpunkt.  

Når løpet er ferdig 
- Når kjører kommer i mål er han/hun 
sliten. Handler skal da hjelpe til med 
hundene, få dem undersøkt av veteri-
nær, snacket, inn på kassa og tilbake til 
”base camp”. 
- Deretter står runde nummer to med 
lufting for tur, fôring/snacking, kort 
spasertur med hver enkelt for å se til at 
alt er bra, massasje og lignende.  
- Få seg en blund på øyet. Både kjører, 
sjåfør og handler.  
- Andre gjøremål i dagene etter løpet 

EN HANDLERS JOBB 

I denne artikkelen vil dere kunne lese om hvilke oppgaver en handler har 
på lange løp. Erfaringene er i hovedsak basert på Femund 400 og Finn-
mark 500.  

Sjekkpunkt Jergul, hvor handlere venter på 

kjørerne. Depot ligger klar. 

Kenneth Dåbakk roser hundene i det de er kommet i mål 

Tekst og foto: Sanne Karlsen 



21 

  4/2012 HUSKYBLADET 

er å rydde i utstyr, organisere rot, delta 
på avslutningsseremoni og bankett - 
heie inn de siste sliterne i mål. 

Hva skal jeg ha med? 
- Varme klær og sko. Du blir stående 
mye ute i ro. Under Femundløpet 
2012 var gradestokken nede i -40, da 
er det viktig med gode klær og sko! 
- Liggeunderlag og vintersovepose.  
- Kontanter.  
- Diverse utstyr til kjører og hundene. 

Tips! 
- Ofte er det få steder for handlere å 
sove på sjekkpunktene og travelt pga 
toppspannene. Ligger kjøreren din i 
bakre halvdel kan det være lurt å få 
seg noen timers søvn på det sjekk-
punktet som kjører er dratt fra, før 
dere drar videre til neste.  
- Les løps reglementet som finnes på 
løpets nettside, her er det egne regler 
for handlere, og som kan variere litt 
fra løp til løp.  
- Bli kjent med hundekjører og spann 
på forhånd slik at du slipper ubehage-
lige situasjoner med en trett og irrita-
bel kjører. I tillegg har du litt kjenn-
skap til hundenes atferd. En fordel, 
men absolutt ikke nødvendig.  
- Ikke vær redd for å spørre andre om 
råd, de fleste er både hyggelige og 
hjelpsomme.  
- Bruk anledningen til å lære av de 
beste! Har du mulighet, kikk litt på 
hvordan langdistanse teten jobber på 
sjekkpunkt og oppfører seg ovenfor 
hundene. Her er det mange knep å 
plukke opp hvis en er litt oppmerk-
som. 
 
Lykke til!                                           ■ 

Syningen 2012, foto: Johanne Sundby 

Veterinærsjekk i Karasjokk En handlers egenskap er blant annet å ha 
god tålmodighet 
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DOGS4ALL 2012 

Årets utfordringer 
Standen vi fikk tildelt var som avtalt på 
på 24m2. Men jeg må innrømme vi ble 
litt forbauset da vi stilte opp fredag 
ettermiddag for å klargjøre standen og 
så at vi kun hadde fått en fire meter 
lang vegg, og ikke 3 vegger på tilsam-

For fjerde gang hadde Norsk Siberian Husky 
Klubb en stand på Dogs4All messen som arrange-
res på Lillestrøm av Norges Varemesse og Norsk 
Kennel Klub. Vi beholdt fjorårets avtale om fri 
stand mot at klubben stiller opp med hundekjøring 
på uteområdet. Takket være fantastisk innsats fra 
klubbens medlemmer klarte vi å bemanne både 
standen og gjennomføre mange runder med hun-
dekjøring i løpet av helgen. Deltagelse på rasepara-
den utgikk dessverre i år, men der kommer vi 
(kanskje) sterkere tilbake til neste år. 

men 14 meter. Etter noen runder med 
forhandlinger, fikk vi flere vegger, men 
en litt annen utforming på standen enn 
det vi hadde planlagt. Vi har tidligere 
lånt hundegårder av KK Import, men i 
år hadde de valgt å ikke ha stand, så vi 
måtte ordne oss på annen måte (les: 
Johnny Blingsdalen hentet hunde-
gårdselementer hos Elin Ingstad, og 
Terje Dietrichson og Ivar Hordnes 

sørget for returen). En strek i reg-
ningen var det også at Johnny skulle 
på sitt årlige julecruise den samme hel-
gen, men han stilte likevel opp fredag 
kveld og snekret platting slik at vi fikk 
gjennomført hundekjøringen utendørs. 
Terje overtok oppgaven som hunde-
kjørergeneral, med god hjelp fra flere 
andre medlemmer. Når det gjelder 
Raseparaden, som vi var påmeldt til 

Tekst og foto: Stine Oppegaard 

Godt med besøk på standen til NSHK. Ivrige barn venter på tur med vognen. Fredag kveld, Terje inspiserer standen. 

Lars Kr. Günther og Kennel Nairebis stiller opp med hunder og vogn på Dogs4All. 
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opptil flere ganger, så utgikk den fordi 
jeg ikke hadde leste alle mailene godt 
nok, og derfor ikke sendt inn rasebe-
skrivelsen. Standen vår var uansett 
plassert ved siden av området for fina-
leringen og raseparaden, så alle som 
ønsket fikk oppleve rasen siberian hus-
ky på nært hold. Og vi fikk litt mindre 
å organisere. Vi disponerte også i år 6 
parkeringsplasser rett ved hovedinng-
angen, for de som hadde med hunder 
og vogn, i tillegg til de som tilbragte 
mange timer på standen. I tillegg til det 
fra tidligere gode forholdet til de an-
satte på Norges Varemesse  fikk vi 
også god kontakt med sjefen for par-
keringen, og det meste løste seg i for-
hold til våre parkeringsønsker. 

Materiale på standen 
Stine låner med seg brosjyrestativ fra 
jobben som fylles opp med tidligere 
utgaver av Huskybladet i tillegg til 
klubbens valpebrosjyre og utstyrsliste 
laget med tanke på ferske huskyeiere. 

Hundekjøring begge dagene 
Det var kjøring med hundespann på 
plassen foran inngangen både lørdag 
og søndag. Vi hadde dekorert område 
med diverse plakater og satt opp sper-
ringer så vi ikke skulle få fremmede 
hunder inn på plassen. I å bestemte vi 
oss for å ta kr 25 pr tur med hunde-
spann, både for å begrense enkelte 
barns ønsker om mange turer og til 
dekning av bensin og bomutgifter for 
de som stilte opp og kom langveisfra. 

Hundekjøring 
På lørdagen kom Camilla og Lars Kr. 
Günther med bilen full av barn og 
hunder og kjørte utallige runder med 
vognen utenfor Varemessen. De fikk 
god hjelp av Torbjørn Marthinsen, 

Linda Ellingsen og Izabell, mens Terje 
dirigerte køen og tok imot betaling. 
 
På søndagen kjørte Trond Hansen 
sammen med Svein Dufseth, Irene 
Borgen, Tone Beate Hansen og Runar 
Golimo Simonsen. Begge dagene fikk 
Terje også hjelp fra medlemmer til å 
passe på at det ikke ble problemer med 
snuingen ved enden av ”løypa”, i til-
legg til holde folk og fremmede hun-
der unna traséen. 

Bemanning på standen 
Rekordmange hadde sagt seg villige til 
å stille opp på årets stand, hvorav no-
en var på standen i flere timer, mens 
andre kom innom for å hilse på i løpet 
av helgen. Det gjorde at standen hele 
tiden var godt bemannet av mange 
med gode kunnskaper om siberian 
husky. Følgende personer hjalp til med 
gjennomføringen av årets tilstedevæ-
relse på Dogs4All, i tillegg til de som 
allerede er nevnt i forbindelse med 
kjøringen: Ivar Hordnes, Anne Spang-
en, Turid og Jostein Lindberg, Rikke 
Bergendahl, Mari og Josefin Skår, Gro 
Britt og Gudbrand Skarseth, Tonje og 
Onar Sandnes, Line M. Løw, Eskil 
Gulli Hanssen, Ronny Sletner, Elin og 
Oda Ingstad, Johanne og Kristin Ra-
nem Rønsdal, Anders og Priscila Fu-
gelli, Andrea Oppegaard Jakobsen, 
Marcel Jørgensen, Sanne Karlsen, Ru-
ne Dalby, Anita H. Engebakken, og 
Stine Oppegaard. 

Dogs4All 
Totalt var det 18 471 besøkende og 
over 9 000 hunder innom Dogs4All i 
løpet av helgen. Årets Dogs4All finner 
sted 16. - 17. november 2013. ■ 

Stine Oppegaard med brosjyrestativet. 

Kickbiken ble flittig brukt mellom standen 
og uteområdet. 

Svein Dufseth kjørte på søndagen. Anne Spangen gir tips og råd om SH. 

Turid Aandalen Lindberg på vakt. 

Nå også refleksvester med klubbens logo! 

Til tider litt fullt av de som ventet på å gå 
inn i Finaleringen. 

Trond Hansen med passasjer 

Rune Dalby besøker standen. 
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Etter Dogs4All fikk vi tilsendt fine bilder fra Han-

ne Nordskag med følgende hilsen: ”Fikk tatt noen 

bilder av hundekjøringen utenfor bygget. Hunde-

ne i front er Goshe og Gihli. Veldig trivelig å se 

Huskystanden like fin i år og. Dersom noen gjerne 

vil ha originalbildene, kan Hanne kontaktes på 

hane.nor@gmail.com. 

Vi har fått tillatelse til å gjengi de fine bildene 

tatt av fotograf Therese N. Andersen på 

Dogs4All. Dersom noen er interessert i å se origi-

nalene i farger, kan hun kontaktes på mail: 

tett88@hotmail.com eller besøk hennes hjem-

meside: www.tnafoto.no. 
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Med nye hofter og slede 
For å si det rett ut: Da jeg fylte seksti 
og etter å ha skiftet begge hofter be-
gynte jeg med hundekjøring, først med 
sparkesykkel, så Dyckvogn og nå altså 
for første gang med slede. Min lege 
besvimer når jeg forteller ham dette, så 
ikke si noe! 

Tidligere langrennsløper 
En gang i tida var jeg aktiv langrenns-
løper og snørekjørte med lånte fugle-
hunder i Østmarka, den gang de tøffe 
gutta drev med ambulansekjøring og 
hentet skiløpere med brukne ski og 
armer og bein. For et par år siden duk-
ket minnene og lysten opp igjen. Jeg 

kjøpte min første siberian husky, vesle 
Tara. 

Fullpakket bil 
Bilen var pakket og innholdet sjekket 
og dobbeltsjekket: seler, liner, bikkje-
mat, menneskemat, bøtte, matfat, vin, 
tau og kroker og kjetting og ski og og 
og... Det viste seg senere at det eneste 
som manglet var tannbørsten og kon-
taktlinser, det siste fikk noen konse-
kvenser. 

Hvor er bremsene? 
Oppover og oppover bar det, over 
tåka, i ettermiddagssol, høyt til fjells og 
inn på tunet ved Syningen. Johanne 
Sundby vinket meg på plass, lempet 
raskt sleden av taket, fikset liner og 
satte på bikkjene, viste meg hvordan 
jeg skulle binde tauet og løse det opp 
utstyrte meg med formaninger, dro 
avgårde på sleden med Terje 
(Dietrichson) etter, og der sto jeg på 
matta med bankende hjerte – tok så 
motet i begge hender og slapp opp, og 
huj hvor det bar av gårde. Hjelp! Jeg 

ramler av, tenkte jeg i første kneika, 
hvor er bremsene! Men jeg sto på sle-
den og bikkjene løp og jeg måtte glise. 
Moro! Ettermiddagssol over hvite vid-
der farget himmelen i gull, sølv og 
bronse og fjellene rosa, det var vak-
kert, vakkert og bikkjene fulgte sporet 
og det var ikke en bekymring i verden. 
Ikke før det kom et stort spann i mot. 
Racer hadde løpetid, Snutte var i ferd 
med å få. Jeg tror jeg klarte å sette ned 
ankeret og få tak i bikkjene og dra dem 
ut av sporet, minnene er litt uklare her. 
Foran meg lå Terje i løssnøen. Mye 
surr og mye løpetid. I alle fall klarte jeg 
å snu under Johannes kyndige instruk-
sjoner, og tilbake bar det. Første tur, 
tenk det var slett ikke vanskelig, og 
veldig gøy. Flinke hunder. 

Felles suppe og flatbrød 
Det begynte å komme flere folk utover 
fredagskvelden, middag til alle var en 
stor suppegryte med flatbrød og smør. 
Avslappet og hyggelig stemning. Barn 
og voksne, mange hundekjørerhisto-
rier, småprat og ølbokser på bordet. 
Litt vin i glasset. Fornøyd krøp jeg ned 
i soveposen, og snorkingen i rommet 
var ikke påtrengende. 

Snørekjøring og firespann 
Lørdag var overskyet, og det ble ski- 

Syningen 2012Syningen 2012  
Mitt første møte med en huskysamling på snøMitt første møte med en huskysamling på snø  

Tekst og foto: Kirsten Ribu 

Jeg meldte meg på samlingen på Syningen etter å ha svelget to ganger 
med tanken på å overnatte på 10-mannsrom, noe jeg ikke har gjort siden 
den gang jeg forvillet meg med på lagstur med kristelig skolelag. Jeg dro 
oppover til Hallingdal med Snutte og Racer bak og Tara foran i sele for å 
avverge bilsyke. 
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og snørekjøring med Snutteputt, mens 
de to andre ble lånt ut til et firespann 
kjørt av Oda (Ingstad). Tara og Racer 
gikk sammen i led, slett ikke noe dårlig 
lederpar. Jeg var stolt av bikkjene mi-
ne. Vennlige og tillitsfulle og arbeid-
somme, uansett hvem som kjører. Fine 
skiløyper var kjørt opp, men Snutte 
skjønte visst ikke at hun skulle gå 
foran skiene. Hvor er resten av span-
net mitt? tenkte hun nok. 

Kjente Facebooknavn 
Om kvelden ble det servert en stor 
gryte med kjøtt og pasta tilberedt av 
flinke frivillige på kjøkkenet, nam nam, 
med en øl til, og stadig flere folk, navn 
jeg kjente fra Facebooksida til husky-
klubben. Mange nye bekjentskaper, 
trivelige folk som deler erfaringer og 
historier. 

Eventyrnatt på fjellet 
I kveldstimene sank temperaturen. Jeg 
var ute og luftet bikkjene og så på at et 
par store spann dro avgårde. Mye skrik 
og ul og krefter, og så plutselig stille – 
vekk var de under månen og stjernene. 
Eventyrnatt på fjellet. 

Med lånte klær og slede 
Søndag kom med strålende sol og is-
kald luft, ned mot minus 20. Da var 
jeg glad for canadajakka jeg hadde ar-
vet, med pelskant og dun og lommer 
over alt, og Johannes gamle støvler. 
Jeg fikk låne en større slede av Johan-
ne, og Tana, som også var løpsk, i led 
sammen med Racer. Det kan man kal-
le et løpsk firspann ja! I dag ble det 
langtur. Innover og innover fjellet, 
alene på vidda, glade hunder og glad 
hundekjører. For en dag! Ikke en sky 
på himmelen, jomfruelig snø, bare 
løypa foran meg, ellers hvitt og stille. 
Her må jeg ta bilde! Ned med ankeret, 
opp med iPhone fra varm innerlom-
me, da kommer et spann bak meg og 
skal passere. Jeg er bedre forberedt nå, 
Anne Kathrine Kroken er blid og set-
ter ned ankeret og skal knipse hun 
også. Så kommer nok et spann, det er 
Kenneth Monsen. Han får visse pro-
blemer, her er løpske tisper i mange-
tall, så litt strev blir det. 

Filmstjerne med løpetid 
Jeg kjører videre alene, det går ikke 
fort. Sleden er stor, Tana løper med 
halen til værs og later som hun trekker 
når jeg ser på. Tana filmstjerne. Snutte 
har tatt seg ut, hun er eksplosiv i star-
ten, er sterk og jobber hardt, antakelig 
for hardt. Nå er hun sliten. Racer er 
gammel ringrev og jobber jevnt, Tara 
er lita og lett og begynner å bli sterkere 
og mer utholdende. Matmor måtte 
sparke og dytte på. 

Trofaste venner 
Når det begynte å gå nedover igjen er 
det på tide å snu. Jeg la sleden på si-
den, flyttet ankeret og fikk snudd bik-
kjene greit. Det har vi trent på i marka: 
Snu! Dette skjønner de. Oppover går 
det i lav fart. Et litt ujevnt spann kan 
man trygt si, men hva gjør det, verden 
er hvit og himmelen blå og frihetsfø-
lelsen og mestringsfølelsen på topp. 
Her har jeg vært før, som barn og ung-
dom, gått på ski opp på den toppen 
jeg kjenner igjen som Grytingen. Lyk-
kefølelsen brer seg i magen. Ahh, hvor 
dette gjør godt. Det ble nesten tre mil i 
dag. Bra jobba, mine trofaste venner!  

En nybegynner føler seg vel 
Dette blir ikke siste gang på Syningen. 
En veldig hyggelig gjeng, flotte for-
hold, inkluderende samling, en nybe-
gynner føler seg vel og godt mottatt og 
verdsatt. Har lært masse, og det blir 
mer sledekjøring framover. 
 
Vi sees i Folldal! 
 
Hilsen Tara, Snutte, Racer og Kirsten ■ 

Foto: Lars Kr. Günther 
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Kennelklubber 
Da man startet med registrert rase-
hund avl var intensjonen å forsøke å 
systematisere avl av ulike brukshund 
typer. Ideen var å øke forutsigbarheten 
i avlen. Man forenklet altså for å gjøre 
avlen mer forutsigbar. Likevel kan jo 
avl aldri bli helt forutsigbar. Alle ver-
dens organisasjoner, ”raser”, og avl er 
alle deler av ulike komplekse systemer. 
Som sådanne er de uoversiktlige både 
når det gjelder bestanddeler og interak-
sjonen mellom bestanddeler. Derfor 
blir de uforutsigbare. At de store ken-
nelklubbene har tatt helt av og blitt 
store organisasjoner med kommersielt 
fokus er noe annet. Det som var ment 
som et middel til å forbedre brukshun-
ders kvalitet har dessverre utviklet seg 
til hovedsakelig å dreie seg om tilpas-
ning av mange raser til rent kosmetiske 
utstillings kvaliteter. 

Hunderaser 
Selvfølgelig er ”rase” for dyr en sosial 
konstruksjon. Hele vårt liv består av 
sosiale konstruksjoner. Sosiale kon-
struksjoner har også vitenskapelig ver-
di. Positivister hevder riktignok at det 
som ikke kan måles ikke har vitenska-
pelig verdi. Den forklaringsverdien 
som ble valgt for å definere siberian 
husky er det oppdretterne i ettertid har 
å tolke og forholde seg til. Ingen eier 
en rase alene, men hver og en av oss 
kan bidra i en kollektiv aktivitet for 
både å bevare rasens særpreg, og stadig 
testing nettopp for å bevare dens sær-
preg. Det er i dette kollektive arbeidet 
at rasen blir en sosial konstruksjon. I 
sin artikkel Genetic Structure of the 
Purebred Domestic Dog (Vol. 304, 
Science) har Heidi G. Parker og kolle-
gaene hennes basert på Mitochondria 
DNA analysert slektskaps forhold 
mellom 85 raser. På samme vis som 
Darwin (1859) forklarer naturlig selek-
sjon og evolusjon ved hjelp av et 
”livstre” har Parker og kollegaene pre-
sentert slektskaper i diagrammet (oppe 
til høyre) (et cladogram). 9 av de 85 
rasene de undersøkte er distinkte enti-
teter. 

De polare rasene 
I diagrammet er ulven ”utgruppen” 
som de andre rasene blir sammenlignet 
med. De resterende 76 rasene er ikke 
distinkte og er derfor gruppert som 
”all other breeds”. De polare rasene er 
hundene i Alaska, Canada og Grøn-
land. I den rekkefølgen spredde Inuit 

Kommentarer til Johanne Sundbys artikkel Genetikk til besvær i siste Huskybladet nr 3/2012 

Kommentarene ble først lagt ut på klubbens forumsider (NING). Her kommer teksten i en litt forkortet og redi-
gert versjon, slik at alle kan delta i diskusjonen på en saklig måte. Les den gjerne samtidig som du går tilbake til 
siste nr. av Huskybladet og leser artikkelen ”Genetikk til besvær” om igjen.  

Av Christen Rose Andersen 

culturen seg fra 4000 f.Kr. til 1000 
e.Kr. (Birket-Smith, 1971). Inuitenes 
liv langs kysten (med noen unntak i 
innlandet) bidro til at naturen favori-
serte hunder med harde fuktbestandige 
dekkhår. Innenlands hundene 
”siberian husky” greide seg bra med en 
mykere polar pels. 

Selektiv avl skaper ny rase ikke art 
I naturen endrer også arter seg. Over 
lang tid, tusener av generasjoner 
(Darwin, 1859) kan små mutasjoner 
oppstå innen en art. Dersom naturen 
favoriserer denne varianten overlever 
den i sitt habitat. 

Stambøker 
De uregistrerte, lokale sledehundene i 
Alaska ble tidligere kalt alaskan huskies 
eller village dogs. Det var hundene 
som indianere og inuitter avlet. De var 
polare, og de lettere typene som india-
nere avlet kunne lett forveksles med 
siberian husky. Derfor kunne det være 
lett for den skruppelløse å registre dem 
som siberians dersom man hadde sibe-
rians som papirer kunne brukes som et 
AKC grunnlag. 

I Alaskan avl kan man avle helt fritt. 
Man behøver ikke tenke på rasebegre-
pet, man behøver ikke å skjule hunder 
hvis arveegenskaper man ønsker. Så 
hvorfor ikke velge å avle og kjøre med 
alaskan huskyer istedenfor siberian 
huskyer som er tynget av et rasebegrep 
uten vitenskapelig verdi. 

Genetisk variasjon 
I utgangspunktet er stamboken for 
siberian husky lukket. Som alle vet så 
ble rasen første gang registrert i AKC i 
1930. Derved ble USA moderlandet 
for den rasen som fikk navnet siberian 
husky. Skal genpoolen endres/fornyes 
så må dette gjøres med samtykke av 
AKC. Som det har vist seg så har 
hverken AKC eller CKC (the Cana-
dian Kennel Club) godkjent nylige 

importer fra Sibir. 

Genmateriale for siberian husky 
Når det gjelder genmaterialet for sibe-
rian husky i Norge så er denne ikke 
basert på overdreven avl på utstillings-
resultater i det hele tatt. I den perioden 
av norsk siberian husky som jeg kjen-
ner til, nemlig fra 1958 til 1990 ble det 
tatt inn hunder fra Nord-Amerika (se 
egen ramme). 

Import fra sprint kenneler 
Bortsett fra Tofy’s som var en liten 
hobby kennel, og Kolyma som var en 
bra racing kennel i Holland, så var alle 
de andre kennelene proffe åpen klasse 
sprint kenneler i Nord-Amerika. Med 
andre ord kom importhundene fra 
kenneler der generasjoner av hunder 
var blitt testet under tøffe konkurranse 
forhold. Etter det jeg forstår har dedi-
kerte oppdrettere av rasen etter 1990 
fra tid til annen importert hunder for 
avl. Personlig synes jeg ikke denne 
genbasen er for trang. I de 54 år det 
har vært siberian huskyer i Norge har 
folk hatt rikelig anledning til å gjøre 
utkrysninger mellom etterkommerne 
av alle importene. Det kreerer varia-
sjon i genmaterialet i seg selv. 

Variasjoner i genmaterialet 
Det er klart små variasjoner i genmate-
rialet forekommer. Alleler og gentype 
frekvenser som gjør dyret tilpasnings 
dyktig i ulike miljø. Jeg er ikke sikker 
på om dette har noe med argumenta-
sjonen angående avl av siberian husky. 

Darwinistisk seleksjon 
Hundene fra nord fra Nord-Amerika 
var en heterogen gruppe og avlen av 
dem hadde vært basert på den mest 
ekstremt Darwinistiske seleksjon, 
nemlig ”survival of the fittest”. Man 
selekterte selvfølgelig alltid på de beste 
fenotypene da man aldri har noe annet 
valg. 
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Rasebegrepet 
Hunderasene er etter min mening mer 
eller mindre biologisk definert. Jeg 
refererte tidligere til Parker et als funn. 
Jeg regner en rase som Engelsk Setter 
som en sterkt gjennomavlet bastard. 
”Definert av kennelklubber ut fra hob-
byvirksomhet”. Den Engelske Setter 
var i begynnelsen av The kennel 
Klubb selv om den ble avlet til dels for 
å tilfredsstille de øvre klassers hobby 
virksomhet i lyngheiene, så var krave-
ne beinharde. Engelsk Setterens store 
legendariske oppdretter, Laverack, 
avlet hundrevis av sterkt innavlede 
hunder som han selekterte etter 
strengt Darwinistiske prinsipper. Kun 
topphundene gikk videre i avl. 

Bruksegenskaper 
Her observerer jeg at vi er tilbake til 
den røde tråden som løper gjennom 
innlegget, det å ta inn i siberian husky 
nytt ”blod” fra andre raser eller ikke 
raser. Jeg tror ikke at det står så dårlig 
til med rasen siberian husky at det 
skulle være nødvendig. Imidlertid kan 
jeg se at man tror det er nødvendig 
dersom ens eget utgangspunkt med 
hensyn på hunder er dårlig. Dersom 
man var litt om seg så burde det også i 
dag ha vært mulig å starte opp med 
ganske gode hunder. Dersom man i 
tillegg var et dyktig hundemenneske 
kunne utvikles til sitt fulle potensiale. 

Hvordan ta inn ”fremmed blod” 
Mitt spørsmål er da; hvordan tenker 
man seg å ta inn ”fremmed” blod? For 
å forbedre Gordon Setter som jakt og 
prøve hund fikk Johan B. Steen i sin 
tid godkjennelse av både Norsk Gor-
don Setter Klubb og Norsk Kennel 
Klubb til å pare en Gordon Setter 
tispe med Engelsk Setteren Vestfjellets 
Topper til Knut Mostue. Topper var 
en topphund på prøver. Det har vist 
seg senere at det åpnet muligheten til å 
”jukse” inn mer gode Engelsk Settere. 
Hunder med mye hvit dukket fra tid til 
annet likevel opp. 

100% Seppala-prosjekt 
Etter mange år med et ekstremt fokus 
på selektering og avling på hunder som 
måtte tilnærmet være 100% Seppalas, 
så møtte Doug Willett veggen med 
denne avlen. Det hadde gått prestisje i 
hans Seppala prosjekt så han kunne 
ikke få seg til å ta inn hverken Anadyr 
hunder (men han gjorde det) eller Ig-
loo Pak hunder. Han valgte å benytte 
et nytt registerings system, Continental 
Kennel Club. Doug kunne derved re-
gistrere sin nye rase Seppala Siberian 
Sled Dogs. Målet ved det hele var at 
han, som Johan B. Steen den gang, 
kunne ta inn nytt blod i sin nye rase. 

Det nye blodet skulle komme fra 
Alaskans. 

Hvilken type Alaskans? 
På den tiden hadde jeg ganske mye 
kontakt med Doug. Så mye at han in-
viterte meg til å holde foredrag om 
siberians og avl. På grunn av for stor 
arbeidsmengde kunne jeg ikke dra. 
Mitt spørsmål til hans forum var om 
hva slags Alaskans de ville tillate seg å 
bruke. En moderne mer houndy type 
som for eksempel Gareth Wright 
hounds ville gi tilbake slag på lik linje 
med den hvite farge fra Engelsk Setter 
i Gordon Setter. Man ble enige om at 
hundene ikke måtte ikke miste de po-
lare karakteristikken. Mer polare typer 
Alaskans slik George Attla hadde opp-
til begynnelsen av 1970 årene kunne 
være bra, bortsett fra at man innimel-
lom ville få tilbakeslag til det houndye. 
Det var også hounds i de polare type-
ne. Nå er det hele historie, prosjektet 
har stagnert. 

Alaskans med Siberian-papirer 
Da jeg besøkte Doug i 2007 så hadde 
han en flott Alaskan av polar type som 
han hadde benyttet i avl. Fargen på 
hunden var litt på grensen til det man 
forventer av en agouti type Siberians. 
Valpene var i første generasjon mer 
houndy en faren. Doug var nøye med 
å presisere at han gjorde bastardise-
ringen åpenlyst mens han hevdet at 
Dunlap forsynte Alaskans med Sibe-
rian papirer. 

For liten populasjon 
Når det gjelder de norske harehundra-
sene så har der vært nødvendig med 
innkrysning på tvers av raser fordi po-
pulasjonene er for små til sunn avl. 
Dette skyldes at interessen for hare-
hund jakt har vært dalene samtidig 
med at Finsk Støver og Hamilton Stø-
ver dominerer bildet. 

Se fremover i avl 
Det var nettopp å forsøke å se frem-
over i avlen vi forsøkte å gjøre da vi 

ønsket å skille siberian husky vekk fra 
Polarhundklubben og etablerte NSHK 
i 1972. Dette ble gjort ved stadig im-
porter fra Nord-Amerika av hunder 
som kom fra de kjørerne som hevdet 
seg best derover og som hadde noen 
siberians i sine alaskan spann. Det var 
synd at ikke flere bidro ved import av 
hunder, men valgte å sitte på gjerdet 
for å se hvilke importhannhunder de 
”turte” å anvende på sine egne tisper. 
Vi forsøkte også å se fremover ved å 
invitere topp Nord-Amerikanske kjø-
rere til å holde foredrag på seminarer. 
Dette representerte legender som Earl 
Norris, Roland Lombard, og Charles 
Belford samt Harris Dunlap. Harris er 
ingen legende innen for topp kjøring 
med siberians. Han plasserte seg imid-
lertid i toppen i noen få år med sine 
flotte alaskans. Harris som jeg kjente 
best av alle var en ypperlig foredrags-
holder. 

Det beste genmaterialet 
Vi så fremover ved å få fatt i det beste 
siberian genmaterialet som fantes på 
den andre siden av Atlanteren. I Sveri-
ge og Finland hadde man i begynnel-
sen av 1970 årene show siberians. Der-
for skrev jeg kapitelet angående stan-
dard i Huskyboken som ble utgitt i 
1974. Jeg måtte forsøke å forklare folk 
hvorfor og hvordan det funksjonelle 
eksteriør skulle være. For meg var det 
ikke nok å studere dommerkompen-
diet som eksisterte. Det var for tynt. 
Jeg måte søke til utenlandsk litteratur. 
Som et bidrag til å definere hva slags 
type Siberian NSHK sto for, så laget 
avlsrådet en arbeidsstandard som for-
klarte dommerne om det essensielle 
som skulle bidra til hundens eksteriør 
som løpshund. Kosmetiske egenskaper 
måte overses, men det rasetypiske 
måtte observeres. Heftet ble skrevet på 
tysk, engelsk og norsk. Vi inviterte 
profilerte eksteriørdommere på våre 
vintersamlinger slik at de i hvert fall 
skulle få en liten ide om hva siberian 
husky funksjon var. ■ 

1 hund fra Bowlake Kennels ved Earl Snodie og Leonhard Seppala; 

3 hunder fra Bryar’s Kennels / Norvik Kennels ved Keith og Jean Bryar 

12 hunder fra Anadyr Kennels ved Earl og Natalie Norris 

4 hunder fra Kolyma Kennels ved Lau og Els van Leeuven 

4 hunder fra Natomah Kennels ved Art og Judy Allen 

3 hunder fra Arctic Trail Kennels ved Lloyd og Winnie Slocum 

1 hund fra Markovo Kennels den gang ved Stuckey 

1 hund fra Tofy’s Kennels (husker ikke oppdretter) 

1 hund fra Uelens Kennels ved Bruce Morrow 

1 hund fra Chatanga Kennel ved Ernst Schmid 

9 hunder fra Zero Kennels ved Harris Dunlap 



30 

HUSKYBLADET 4/2012 

Vi spør Siberian Husky eiere om utstilling 
av Monica Alterskjær Sundset og Yvonne Dåbakk 

ler Günther, og jeg) vært så heldige å 
få startet et hundeliv med disse to små 
barna våre. Vi konkurrerer og kjører 
løp med hundene våre for å drive med 
utvikling og testing av de forskjellige 
hundene og deres linjer. Vi stortrives i 
lag med våre firbeinte venner. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Svært sjeldent, hvis vi stiller ut så må 
det være på spesialutstillingen i regi av 
NSHK. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
Egentlig vet jeg ikke (!?). Annet enn at 
det kan være greit å høre hva andre har 
å si om bikkja, på en måte. Og at den 
utstillingen nevnt i punktet over er en 
veldig hyggelig sosial greie. Da kan 
man jo like gjerne være med på leken 
Og skulle man får en eller annen farge 
så er jo det dekorativt hjemme, gult 
som rødt. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Svært lite, om noe så må 
det være hvordan bikkja ser ut i øyne-
ne til dommeren som bedømmer bik-
kja der og da, sett opp mot hans eller 
hennes syn på hvordan standarden 
skal være/tolkes. 

Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig. Hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT den 
ene dagen, og gul den andre? Vet du 
hva, dette har vi vært med på, og det 
var da det gikk opp for oss hvor ab-
surd og farlig, for rasen som trekk-
hund, utstillingsringen kan være, hvis 
man legger resultatet der til grunnlag 
for videre avlsarbeid. På en utstilling i 
Moss, hadde vi bare noen dager tidli-
gere vært på NKK sin store utstilling 
på Bjerkebanen i Oslo, hvor vår tispe 
ble dømt svært bra. Heders Premie og 
kvalifisering til Crufts utstilling i Eng-
land. Altså omtrent så bra som det kan 
bli. I Moss opplevde vi å bli ”kastet” 
ut av ringen (gul sløyfe) og med ordre 
om å fôre bikkja mer og at bikkja ikke 
var rasetypisk. Der vant kortbeinte 
minimalamutter som aldri hadde over-
levd på et gjennomsnittlig godt sibe-
rian løpsspann. De så ikke ut! Velger 
ikke å skrive navn på dommere i dette 
svaret, annet enn at jeg konfronterte 
”bøddelen” i Moss med resultatene i 
regi av NKK bare dagene før. Falt 
ikke i god jord for å si det sånn. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? For å si det 
sånn, driver man med showhusky, og 
er ærlig på det, så er jo ringen deres 
måte å styrke avlsarbeidet på. Eneste 
stedet de kan oppnå de resultatene de 
ønsker. Men som trekkhund er ikke 
utstillingsringen plassen å styrke avls-
arbeidet på, snarere tvert imot. At en 
hund traver flott og strekker ut og har 
de rette vinklene i ringen mens vi jog-
ger lett ved siden av er jo vel og greit. 
Men en god trekkhund har de rette 
vinklene og bevegelsene og traver i 
mye høyere hastigheter enn hva vi kla-
rer å jogge lett/sprinte rundt i ringen. 
Man kan med andre ikke bedømme, på 
noen som helst måte, om en hund i 
ringen er en god trekkhund. Da må 
man sette den foran sleden/vogna/
sykkelen og trene/teste over lang tid. 
Har jo mange eksempler fra egne bik-
kjer vi har hatt opp igjennom tiden, 
som har hatt verdens flotteste bevegel-
ser men som ikke har trukket en bie av 
en blomst foran sleden. Her er vi inne 
på noe man aldri kan se i en utstillings-
ring, nemlig trekkhode! Vår beste han-
ne, ser ut som en tønne og beveger seg 
dertil. Men han står på hele tiden, job-
ber med den kroppen han har, og er 
en ærlig hund. Jukser ikke som den 
andre overnevnte hund. Hun gikk 10 
(!) mil kun med linen tilsynelatende 
stram, men når man hang på noe på 
lina, så man fort at her var det juksing 
på gang, og dette var ei flott rasetypisk 
bikkje med gode utstillingsresulteter 

Navn: Lars Kristian Günther 
Kennel Nairebis 
 
Antall hunder: For tiden 17 
 
Driver hovedsakelig med: Hundekjø-
ring/ut på turer, kjører løp med hun-
dene. 
 
En setning om deg/dere med tanke på 
hundebruk: Vi har et varierende antall 
hunder etter behov og ved eventuelle 
valpekull, alt fra 27 og ned til 12. Vi 
har hunder som familiehunder og med 
to små barn har vi (fruen, Camilla Ker-

«Meget lovende. Pent hode og uttrykk. Gode kroppsproporsjoner. Til-
strekkelig vinklet fram og bak. Gode bevegelser. Kunne hatt litt høyere 
ansatte ører. Noe steil i fronten. Noe for bratt i krysset. Ganske bra beve-
gelser fra siden, men ustabil fram og bak». Dette er beskrivelser som alle 
som har stilt ut sin hund har sett eller lest i en eller annen form. Men hva 
forteller egentlig en runde i ringen oss om kvalitetene til en hund som 
opprinnelig er en brukshund i et tøft, arktisk klima? «Bruks og Utstil-
lingshund» er begrep som blir brukt flittig om hunder av samme rasen. Vi 
har spurt en rekke hundeeiere med både mange og få hunder og forskjel-
lige bruksområder et par spørsmål om utstilling. Vi har fått inn mange 
som vi gjengir nedenfor. Tusen takk til alle som svarte. 

Anita H. Engebakken, Kennel Snøfrost 

Lars Kristian Günther, foto: S. Oppegaard 
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Navn: Saskia van Es 
 
Antall hunder: 2 
 
Driver hovedsakelig med: En mild 
blanding av familiehund/turkjøring/
og snart løpskjøring 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Jeg har 2 hunder per dags 
dato og har nylig kjøpt meg en Kickbi-
ke. Jeg planlegger å delta på noen 
sprintløp i sesongen som kommer 
samt noen utstillinger for moro skyld. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Har stilt på Spesialen og skal stille i 
Bergen slutten av måneden, så ikke så 
ofte. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
For moro skyld, møte nye folk og lære 
nye ting. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Hvorvidt den er innen-
for standarden og hva andre synes om 
den. Jeg synes selvfølgelig at de er per-
fekt slik som de er. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Sy-
nes dette er helt greit. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Utstilling 
hjelper oss å fokusere på den opprin-
nelige rasestandarden, og ikke bare på 
løpsresultatene. Det er noe vi ikke må 
glemme helt bort, slik at avlen ikke går 
i ekstreme retninger. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 

og selektert for å 
fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk 
klima. Den var en 
rask og utholdende 
sledehund. På hvilken 
måte synes du de 
opprinnelige kvalite-
tene til SH blir vekt-
lagt i utstillingsring-
en? På spesialutstil-
lingen blir dette vekt-
lagt, men andre utstil-
linger ser ut til å foku-
sere mer på avteg-
ninger og "fluffy" 
pels. Jeg synes mange 
dommere bør ta mer 
hensyn til at det er en 
brukshund og ta hen-
syn til rasestandarden. 
Ikke bare utseendet. 

Navn: Terje Dietrichson 
 
Antall hunder: Har en Hund, Nansen 
1,5 år. 
 
Driver hovedsakelig med: Han er tur-
kamerat. Vi sykler, kløver og snørekjø-
rer med og uten pulk. 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Jeg har en hund, men lå-
ner ofte en til. Har stor nytte og glede 
av fellesaktiviteter i NSHK. Det gir 
meg muligheter til og prøve meg og 
min hund på mange måter. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Har ingen eller liten erfaring med ut-
stilling, har bare deltatt på en utstilling. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine?/
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Deltok på utstillingen 
fordi jeg var nysgjerrig, og det var en 
raseutstilling med fokus på brukshund. 
Utstillingen ga rød sløyfe, og han fikk 
en bra beskrivelse. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Det 
virker litt underlig at det kan være så 
stor forskjell i bedømmelse av samme 
hund, basert på personlige preferanser 
hos ulike dommere. Dette gjør utstil-
ling mer forvirrende en nyttig for meg, 
da det er min hunds funksjonalitet i 
min hverdag som er viktig for meg. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Jeg vet lite 
om avlsarbeid, men antar det er viktig 
for og sikre at det er rasens beste egen-
skaper som føres videre. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-

(fra den gang vi drev med det). Han vil 
nok ikke vare så mange år på ”topp” 
som en som har en bedre kropp med 
bedre vinkler, men sånn er det nå en 
gang. For å avslutte, utstilling for å 
fremme rasen som showhund: OK! 
Utstilling for å fremme rasens som 
trekkhund: Umulig! Hundene må kjø-
res med/trenes med og testes skikkelig 
før man velger å avle på de. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? Fint lite. De fleste utstil-
linger er på sommer/vår/høst, og da 
er enten bikkjene avrøytet eller midt i 
røytinga. Pels i forhold til de polare 
egenskapene er ikke lett å bedømme 
da. I tillegg, hvis man gjør litt research 
på nettet, vil man raskt se at hunder 
som premieres på utstillinger (ikke 
NSHK sin utstilling, selv om det kan 
forekomme der og) ikke er i nærheten 
av å ligne på ”opphavet” sitt. Det man 
vektla før var jo punkter som: 
 
• Klare seg på lite mat 
• Ha gode poter 
• God polar pels 
• Godt gemytt 
• Fungere godt foran sleden 
 
Lista kan bli mye lenger, men for å 
gjøre det relevant til ringen snevret jeg 
det ned til disse. I ringen kan man ikke 
se hvor mye mat bikkja må ha. Gode 
poter kan man heller ikke se før man 
har kjørt langt og lenge med dem. Pel-
sen som omtalt over. Men gemyttet 
kan man bedømme i ringen, og det 
siste punktet sier seg selv. Bikkja må 
foran sleden. 

Saskia van Es, foto: Facebook 

Terje Dietrichson, foto: Johanne Sundby 
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har et problem i forhold til Show-
dommere som kun fører Show-
siberians til topps på utstillinger. Det 
vil igjen si at skulle vi forholde oss til 
disse dommerne så ville egenskapen til 
Siberians som en god trekkhund for-
svinne ganske fort. Heldigvis har vi på 
spesialutstillinger I Sverige og Norge 
gode og pålitelige dommere som setter 
bruksegenskapene høyt, og dømmer 
deretter… Jeg har opplevd at en av 
mine beste hunder har fått gult av en 
dansk Show-dommer på en NKK-
utstilling, og vinneren som måtte løfte 
sin SH opp fra gulvet, for så å løpe 
rundt med den, vant denne NKK-
utstillingen. Min hund ble BIR på spe-
sialutstillingen i Norge noen måneder 
senere. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Som jeg har 
nevnt i spørsmålet ovenfor så mener 
jeg at Norsk Siberian Husky klubb må 
skolere/holde kurs for dommeraspi-
ranter som viser hvordan en SH skal 
se ut, og hvilke egenskaper det kreves 
av den. 
 
Når det er sagt så mener jeg at av 
norske såkalte "Show-hunder" så er 
mange både bruksvennlige, med gode 
bevegelser og har god pels, men mang-
ler det lille ekstra som gjør dem til en 
virkelig god trekkhund. En utstillings-
dommer kan for eks oppdage tannfeil 
(mangler P1) som er arvelig osv. En 
annen sak er at Certet bør gå uteluk-
kende til bruksmeritterte SH. Skulle 
også ønske at bruksmeritteringer kun-
ne bli synlige på NKKs websider, og at 
SH'en må klare å gjennomføre løp 
med godkjent trekkmerittering for å få 
et Championat. 

Navn: Viggo Jørgensen, 
Kennel Rossevangen 
 
Antall hunder: 8 
 
Driver hovedsakelig med: Konkurran-
sekjøring, sprint både sommer 
(barmark) og vinter (slede). Samboeren 
(Tora Kleven) og jeg har åtte siberian 
husky som vi bruker til hovedsakelig 
sprintkjøring, men det er bare fem av 
de åtte som er konkurransedyktig, dvs 
at tre av dem holder ikke mål pga alder 
og dårlig løpshode. På sommeren er 
det hovedsakelig utstilling som gjelder, 
det er en sosial aktivitet bade for hund 
og eier. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Stiller ut hundene stort sett på spesial-
utstillinger og Polarhundutstillingen 
både i Norge og Sverige. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
Det er fordi det er viktig for meg å få 
en bekreftelse på at mine hunder hol-
der rasestandarder som høyde, vinkler, 
pels osv. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Det er vanskelig å kun-
ne gi noe facitsvar på de resultatene 
som man får fra dommere som ikke 
har peiling på hva en Siberian Husky 
skal brukes til, med det mener jeg at vi 

Navn: Kenneth Monsen 
 
Antall hunder: 13 hunder 
 
Driver hovedsakelig med: Hovedsaklig 
løps- og turkjøring 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Jeg har 13 hunder og dri-
ver hovedsaklig med langdistansekjø-
ring 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Er ny i utstillingsgamet, og har bare 
stilt hunder en gang – på spesialutstil-
lingen. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
Stiller hundene for å få en rasetypisk 
bedømming av mine brukshunder.  
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Utstillingsresultatet for-
teller at hunden er rasetypisk, og har 
en funksjonell anatomi. Nettopp der-
for er det viktig å stille i brukshund-
klassen, fordi det er funksjonell anato-
mi jeg vektlegger da hundene mine 
brukes aktivt. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? At 
dommere vurderer såpass ulikt til tider 
er vel et utslag av personlige preferan-
ser hos den enkelte dommer. At det 
kan slå såpass uheldig ut mener jeg er 
en svakhet med hele utstillings-
systemet. At dette kan variere noe 
innimellom er jo greit nok, noe rom 
for tolkninger bør det jo være. Når det 
nå skiller seg ut to grupper i en og 
samme rase (show/brukshund) betyr 

ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? Jeg kan ikke forstå annet 
enn at det legges for stor vekt på en 
rasestandard basert på utseende frem-
for rasens opprinnelige bruksegenska-
per og særegenheter. Dette er også 
vanlig i flere andre raser. Det blir delt i 
show- og workinglinjer. De som har 
hunder fra workinglinjer, og bruker 
hunden aktivt i brukshundarbeid, del-
tar sjelden på utstillinger. Disse hunde-
ne oppfyller sjelden rasestandard når 
det gjelder utseende. Dette mener jeg 
er med på å dele rasene i to, i stedet 
for og finne bedømmingskriterier som 
beskriver rasenes samlede særegenheter. 
 

Viggo Jørgensen og Echo. 
Foto: Tora Kleven 

Kenneth Monsen. Foto: Anita H. Engebakken 
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Navn: Johanne Sundby, 
Kennel Inni Granskauen Kennel 
 
Antall hunder: omkring 12 
 
Driver hovedsakelig med: Jeg driver 
med hundekjøring, langdistanse løp og 
tur. Og ganske mye "artig med hund", 
og en god del "ta med seg ungdom på 
hundekjøring". Og så skriver jeg om 
hundekjøring i bladet Hundekjøring. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Spesielutstillingen. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
Fordi jeg liker miljøet, tenker at en 
hund som det avles på bør være utstilt 
for prinsippets skyld, og fordi jeg sy-
nes løpshunder bør stilles, og da er det 
den utstillingen som yder dem mest 
rettferdighet. 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Ikke mye jeg ikke allere-
de vet. Men det sies av en annen enn 
meg. Jeg liker bedømmelsen, dvs rød/

Navn: Anita H. Engebakken, 
Kennel Snøfrost 
 
Antall hunder: 2 voksne, 2 snart 3 valper 
 
Driver hovedsakelig med: Mesteparten 
av min tid med hundene bruker jeg på 
turer i skog og mark, og innimellom på 
fjellet. Fotturer, sykkelturer, kløving, 
ski og spark. Og snart vogn og slede, 
må bare gro et par valper først. I tillegg 
har jeg utstilling som hobby og stiller 
ut hundene mine mye i løpet av et år. 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Jeg har pr i dag 4 hunder, 
snart 5, som hovedsakelig er fritids-
hunder som er en del turer innom ut-
stillinger i løpet av et år. 4/5-spann til 
tur er under oppvekst. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? I 
snitt rundt en gang i måneden de to 
siste årene. 

for meg at opplæring av dommere ikke 
er god nok. Klubben burde kunne sty-
re de mål en ønsker med rasen, og 
påvirke dommer-standen i den retning 
klubben mener dette burde gå. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Utstillings-
resultat styrer i praksis en del av avlsar-
beidet, dette ser en lett på FINN.no-
annonser der det reklameres med ulike 
utstillingsresultat. Det kan og bør styr-
ke avlsarbeidet, men det er avhengig 
av hva en avler mot. Etter min mening 
styrker mange utstillingsresultat en 
show-versjon, på bekostning av en 
brukshund-versjon. Etter min mening 
blir dette feil retning med avl. Med 
flere dommere med brukshund-
erfaring ville dette kunne styrke avls-
arbeidet, og bør kanskje være noe man 
kan jobbe mot. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? Usikker på hvordan de 
opprinnelige utstillingsresultatene blir 
vektlagt. En showhusky har vel tyngre 
bygning med kortere bein – noe som 
ikke styrker en rask og utholdende 
hund. Slikt sett går man etter min me-
ning bort fra de opprinnelige kvalitete-
ne. En del kvaliteter er det ikke mulig 
å måle i ringen, som trekkvilje/evne til 
å unngå skader osv. Derfor mener jeg 
at siden siberian husky er en bruks-
hund, bør det også være brukshund-
krav til en champion, nettopp for å 
sikre de ikke målbare egenskapene. 

Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
Fordi det er moro for både meg og 
hunden, sosialt og en del av min hun-
dehobby. En mulighet til å omgi seg 
med likesinnede og snakke hund, se på 
hund og lære om hund. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Utstillinger forteller meg 
en del om eksteriøret på min hun i 
henhold til standarden. Selv om det 
meste er ting jeg allerede vet om mine 
hunder så synes jeg det er artig å høre 
andres synspunkter. I tillegg kan man 
bli gjort oppmerksom på feil man ikke 
selv har tenkt over. Et enkelt resultat 
sier ikke mye, men har man stilt en del 
ganger får man et bedre bilde av hun-
dens eksteriøre kvaliteter. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Det 
kan være mange årsaker til at dette 
oppstår. Det kan være dommerens 
tolkning av standarden. Vår rase har 
en veldig åpen standard med mye ord 
som medium, moderat og andre begre-
per som kan tolkes ulikt fra person til 
person. En hund kan ha en feil som en 
dommer ikke vektlegger så mye 
(eventuelt ikke legger merke til), mens 
en annen synes det er en stor feil. 
F.eks. at hunden er for høy, mangler 
en tann, har krøllhale osv. En annen 
ting kan være at hunden kanskje viser 
seg veldig dårlig den ene dagen så 
dommeren ikke har mulighet til å se 
dennes kvaliteter må samme måte. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Utstillinger 
er en «avkomsgranskning» de sier noe 
om hvor nært opp til standarden for-
eldrene til hunden har produsert. Jeg 
mener utstillinger er en del av mange 
faktorer som skal bevare rasen Sibe-
rian Husky. Utstillinger er først og 
fremst et verktøy som er til hjelp med 
å bevare hundens eksteriøre kvaliteter. 
Vil også nevne at man fint kan ha ut-
stilling som (tidkrevende) hobby uten 
at antall bokstaver før hundens navn 
er det som veier tyngst om man skal 
sette hunden i avl heller ikke. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? En utstilling er ikke til for 
å bedømme hundens arbeidskapasitet 
eller evne. Det har man andre tester 
for. Det er helt umulig å si noe om 

hunden er rask og utholdende, har 
«trekkhode» og hvordan metabolisme 
den har osv i en utstillingsring. Det 
dommerne derimot kan gjøre er å sør-
ge for å premiere de hundene som har 
et sunt eksteriør, en korrekt pelsstruk-
tur og at hunden beholder sitt rasety-
piske og polare eksteriør. Så får man 
teste hundens bruksegenskaper og 
helse på andre arenaer. 

Fjellbris i skyggen. Foto: A.H. Engebakken 

Johanne Sundby,. Foto: M. S. Jørgensen 
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Navn: RikkeBergendahl, 
Kennel Nay-La-Chee 
 
Antall hunder: 20, nedadgående 
 
Driver hovedsakelig med: Turkjøring, 
løpskjøring, noe utstilling, oppdrett. 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Har hatt en kennel på ca 

blå osv, men ikke konkurransen i klas-
sene. Den synes jeg blir vel subjektiv 
og avhengig av dagsform. Betyr lite i 
avl det da. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Jeg 
er meget skeptisk til dommere som 
dømmer en så utpreget brukshund 
som SH og som er generalistdommere, 
ikke spesialutdannet. Det er rettet en 
del kritikk mot utstillingers negative 
innvirkning på helse også i utlandet. 

20 hunder i en del år nå til tur og løps-
kjøring, utstilling og oppdrett, men 
aktivitet/antall blir nedadgående frem-
over. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Som regel 2 - 3 ganger i året, dvs nors-
ke og svenske spesialutstillingene, 
NPHK og en sjelden gang en annen 
utstilling om det er vettug dommer. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? Jeg 
ønsker å ha siberians som ser ut som 
siberians slik jeg har oppfattet rasen og 
greit å få mitt eget syn på hvordan de 
skal se ut målt opp mot dommere som 
har en viss peil på SH. Konkurranse-
delen er jo litt spennende og hundene 
får sosialisert seg (det samme får men-
neskene). Synes det er moro når hun-
dene har stabilt bra resultat gjennom 
mange år. De fleste jeg har stilt/stiller 
har fått Ck på spesialutstillinger og det 
synes jeg er greit å ha på merittlisten. 
Men jeg tar utstilling for det det er. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 

om din hund? Sjelden noe jeg ikke 
visste fra før, har drevet med hunder i 
så mange år at jeg vel evner å se hva 
som er positivt og negativt med en 
SHs utseende. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Det-
te er et kjent fenomen i utstilling gene-
relt, og på to-delte (show-bruk) raser 
spesielt. Derfor bør man ta utstilling 
med en klype salt. Mange tar av helt 
om de får EN god bedømmelse og så 
er dommeren ræva om man får en 
dårlig, kanskje var det ikke den dom-
meren som gav den beste bedømmel-
sen som nødvendigvis hadde mest 
korrekt oppfatning? Men hundenes 
dagsform, kondisjon og oppførsel kan 
og variere. Selv har jeg sjelden opplevd 
dette, da jeg stiller ut de hundene jeg 
vet ser skapelige ut anatomisk og type-
messig og bare for dommere jeg vet 
noe om. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Løsrevet 
sett styrker ikke utstilling avlsarbeid, 
men stabile resultater på et visst antall 
utstillinger kan indikere at hunden en-
ten har et utseende showfolk synes er 
optimalt eller som bruksfolk synes er 
optimalt (om det er hunder som gjør 
det bra for bruksdommere). Om folk 
trenger en utstillingsdommer til å for-
telle dem hvordan hunden er bygd og 
om den har rette type, burde de kan-
skje ikke avle på rasen uansett. Med 
hensyn til andre raser har vi sett mange 
eksempler på hvordan oppdrettere 
over tid mister gangsynet med tanke 
på helse, gemytt og funksjonalitet på 
grunn av et ønske om å vinne på utstil-
ling. (Tilsvarende negative ting skjer i 
trekkhundverdenen, også på grunn av 
folks ønske om å konkurrere og vinne. 
Mennesker er seg selv like.) 
 
Avlsarbeid på en rasehund er en kom-
binasjon av mange ting der både ana-
tomi, type, gemytt, bruksegenskaper 
og helse er viktige. For en brukshund 
er type det minst viktige av disse tinge-
ne, men så er det da derfor det finnes 
alaskan huskies, et resultat av den mest 
logiske selekteringen med hensyn til 
trekkhunder. Men siden vi nå driver 
med en rase som har et definert ut-
seende via rasestandard, basert på ra-
sens opprinnelse, synes jeg det også 
bør taes hensyn til i avlen. Om det ikke 
spiller noen rolle hvordan den ser ut 
bare den går bra, kan vi jo like gjerne 
drive med blandingshunder. Det sær-
prregete utseende på SH er det som Rikke Bergendahl. Foto: Johnny Sletner 
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Navn: Kari og Ulf Hope, 
Kennel Snørokk 
 
Antall hunder: 10 
 
Driver hovedsakelig med: Løpskjøring 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Vi har for tiden 10 hunder 
hvorav 5 er unghunder/valper. De unge 
er først og fremst fra egen avl, og vi 
gleder oss til å se om vi har lykkes med 
å få fram gode trekkegenskaper for 
MD/LD. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Kun på spesialutastillinger for polare 
hunder eller der vi er sikker på at dom-
meren kjenner til rasens bruksområde. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? Som 
sagt over- vi stiller ut for dommere vi 
tror kan bedømme hundens anatomi ut 
ifra bruksområde, og det er det samme 
som at vi ikke stiller ut særlig ofte. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg om 
din hund? Utstillingsresultater er ikke 
avgjørende med tanke på hva vi velger 
f.eks. å avle på. Men på den annen side; 
vi stiller ikke ut hunder vi ikke kan ten-
ke oss å avle på. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Dom-
mere vil tolke rasestandard forskjellig, 
og utstilling er til syvende og sist en 
skjønnhetskonkurranse, hvor øyet som 
ser avgjør. Vi har opplevd at egne hun-
der har oppført seg forskjellig fra utstil-
ling til utstilling, så at det er ulikheter i 
bedømming er ikke så rart. Når vi ikke 
stiller på flere utstillinger enn vi gjør er 
det flere grunner til det, men viktigst er 
at mange dommere ikke er flinke nok til 
å se de bruksmessige kvaliteter ved en SH. 
 

I hvilken grad mener 
du utstilling er med 
å styrke avlsarbei-
det? Hadde vi fått 
større gjennomslag 
med tanke på hvilke 
dommere som fikk 
dømme rasen, så 
kunne det kanskje 
gagnet rasen. Slik vi 
ser det i dag er det 
showlinjer som får 
gjennomslag på de 
ordinære NKK ut-
stillingene, og disse 
linjene styrker ikke 
rasen som bruks-
hund. 

får mange til å ønske seg en slik hund. 
Men det avles mye SH er som verken 
er *fugl eller fisk* verken i utstillings 
eller bruksverden. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? Alle detaljene i standar-
den har sin opprinnelse fra rasens his-
torie, helt ned til ørestørrelse, øyenfa-
song, snutelengde. Dessverre vektleg-
ges det i den internasjonale utstillings-
verdenen de mest åpenbare, kosmetis-
ke tingene som er lett å se som hode-
type, tykk pels (som ikke alltid er av 
bra kvalitet selv om den er rikelig) flas-
hy tegninger, tilsynelatende flytende 
bevegelser (som ikke nødvendigvis er 
fuksjonelle i et hundespann). Det er en 
sterk tendens til at malen er ”teddy-
bjørn-liksom-sledehunder” gjelder og 
sånn kommer det nok til å forbli. An-
tallet dommere som har reell forståelse 
for rasens funksjon i selen er forsvin-
nende få i forhold til alle de med over-
flatisk utdannelse og blikk for det som 
er flashy. Jeg synes det foregår mye 
tragisk i utstillingsringen og at feil ting 
blir vektlagt sånn i det store og hele. 
Mange som kun befinner seg i utstil-
lingsverdenen og driver med SH er 
som ikke har vært i reell bruk i genera-
sjoner, har liten forståelse for at man 
faktisk kan overse store ører, lange 
snuter, overhøyde etc i avlen fordi 
man ser ønsker egenskaper som ikke 
kan måles med øyet. Verdien av en 
god lederhund f eks er det vanskelig å 
skjønne om man ikke bruker hundene 
i et spann. Men det å finne det ideelle 
skjæringspunkt med hensyn til kom-
promisser i hundeavl er ikke enkelt 
akkurat. 

Navn: Trond og Siv Hansen 
 
Driver hovedsakelig med: Vi har 30 
hunder og trener for langdistanse løp. 
Vi trener og kjører lange løp, har kjørt 
femundløpet og skal være med på det 
lange finmarksløpet denne sesongen. 
 
Hvor ofte og hvorfor stiller dere ut 
hundene deres? Vi har stilt ut veldig 
sjelden, og kun på Spesialutstilling i 
Norge eller Sverige. Det var mest for 
gøy, og det sosiale med å være på en 
spesialutstilling. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Utstillingsresultater sy-
nes vi sier fint lite om trekk kvalitetene 
til en hund, du kan ikke se om en hund 
har et godt trekkhode. Vi har noen 
hunder som er noen av de beste trekk-
hundene våre, som vi vet ikke ville 
gjort det serlig bra på utstilling ut i fra 
såkalt rasestandard. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Det 
at den samme hunden kan få vidt for-
skjellig resultat av den samme domme-
ren sier bare sitt om at det er veldig 
subjektive meninger som teller inn, og 
at det virker som om de ikke følger de 
samme bedømmingene hver gang. El-
ler så kunne vel ikke dette ha foregått? 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Vi synes 
ikke avlsarbeidet blir styrket av utstil-
linger, i alle fall ikke de som er i NKK 
sin regi. Spesialutstillingene er bedre, 
der er det i alle fall sett mer på hvor-
dan en god løpshund skal se ut. Ikke 
om den er flyffy og stylet. Synes gene-
relt det er vanskelig å si at du får se de 
beste trekkene på en løpshund i en 
utstillingsring i forhold til hvordan de 
opprinnelig var tenkt. Du kan se hun-
der med perfekt bygning, som allikevel 
ikke egner seg som trekkhund. Det må 
sitte i hodet også, så noe fasitsvar tror 
vi aldri at vi får. Kari og Ulf Hope. 

Trond Hansen, foto: privat 
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Navn: Kristin Heltberg Lereng og 
Trond Lereng 
 
Antall hunder: 13 siberian huskyer, 
inkl. 4 valper og 3 Gordon settere. 
 
Driver hovedsakelig med: Løps- og 
turkjøring. 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Vi har pr. i dag 13 Sibe-
rians, og trener nå i første omgang 
med tanke på deltakelse i mellomdis-
tanse. Men målsetningen er etter hvert 
å kjøre langdistanse. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Vi stiller på klubbens spesialutstilling. 
Andre utstillinger kan også være aktu-
elle, men det er avhengig av domme-
rens ståsted. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? Så 
lenge man har valgt å holde på med en 
rase mener vi at utstilling er en viktig 
del av helheten blant annet for å ivare-
ta de rasetypiske særtrekk. Utstilling 
skal bidra til å holde populasjonen in-
nenfor rammene av rasestandarden. 
Og ved å stille ut våre hunder får vi et 
svar på om hundene tilfredsstiller stan-
darden eller ikke. For oss er imidlertid 
en hund uinteressant uansett hvor vak-
ker den er, hvis den ikke også er en 
god brukshund. 
 
Vi har for øvrig lagt merke til at innen 
Siberian Huskymiljøet er det en del 
personer som ikke aksepterer verken 
rasebegrepet, kennelsystemet eller eks-
teriørbedømmelse. Det er jo for så 
vidt greit, man da bør man kanskje ta 
konsekvensen av det og heller gå over 
til Alaska Husky? 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Så fremt dommeren 
dømmer etter rasestandarden forteller 
resultatet i hvilken grad hunden er in-
nenfor standarden. Men det er selvsagt 

avhengig av at dommeren fokuserer på 
sledehundens funksjonelle kroppsbyg-
ning, og polare egenskaper med tanke 
på gode vinklinger, kryss, bevegelser, 
poter, pelskvalitet osv. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Ja, 
det er jo et tankekors at utstillingsre-
sultatet kan variere så mye. Men man 
er avhengig av at alt klaffer. Hunden 
skal ha dagen sin, og det samme med 
utstilleren. Vi som eiere påvirker også i 
stor grad hundens atferd. En av våre 
tidligere hunder fikk Cert en dag, og 
14 dager senere fikk den 2 AK av sam-
me dommer. Hunden hadde selvsagt 
ikke endret seg på disse 14 dagene, 
men miljøet var vesentlig endret. I fra 
en utendørs utstilling til Vikingskipets 
utfordringer med tanke på støy, treng-
sel osv. Hunden trivdes rett og slett 
ikke, og viste seg ikke fra sin beste side. 
 
Men det sier også mye om dommerne. 
Det kan det skille mye i premiegrad i 
fra en “showdommer” til en dommer 
som også ser anatomi og bevegelser 
som er nødvendige for bruksområdet 
– altså den funksjonelle sledehund. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Dette er 
igjen veldig avhengig av dommeren. 
Er dommeren en 
“arbeidshunddommer” som ser etter 
den funksjonelle sledehunden, eller er 
det en “showdommer” som vektlegger 
kosmetiske, ubetydelige detaljer? 
 
Vi kan trekke en parallell til vår venns 
setter. Jakthunder er også hardtarbei-
dende hunder over lang tid. Hunden 
var “stygg som juling, og bygd som en 
sagkrakk”, men med en jaktlyst av en 
annen verden. (God / dårlig jaktlysten 
kan sammenlignes med et godt/ dårlig 
trekkhodet). 
Det ble hev-
det med stor 
sikkerhet at 
det hadde 
intet å si 
hvordan 
hunden så ut, 
så lenge den 
jaktet. Det 
viste seg 
imidlertid at 
over tid 
holdt ikke 
hunden mål i 
forhold til de 
bedre bygde 
hundene. 

Den var dårlig vinklet, hadde en svak 
mellomhånd og var alt for steil i fron-
ten. Dette førte til for lite 
“støtdemping”, og feil belastning. Som 
en følge av det ble hunden stiv, støl og 
etter hvert halt, samt stor slitasje på 
framlabbene. Mens de godt bygde hun-
dene holdt dag etter dag, måtte denne 
hunden ha langt flere hviledager. 
 
Naturligvis vil man ikke avsløre et 
godt eller dårlig trekkhodet i utstil-
lingsringen. Man får heller ikke avslørt 
de mentale egenskapene. Men den 
gode dommeren vil se på anatomi, 
bevegelser og viktige eksteriøre detal-
jer som vinklinger, kryss, labber, osv. I 
det hele tatt vil man kunne avsløre den 
dårlig bygde hunden så lenge man har 
rasens opprinnelige bruksområdet i 
fokus. Slik sett kan utstilling bidra til å 
styrke avlsarbeidet. Men med tanke på 
hvordan mange dommere dømmer 
rasen så bidrar vel heller utstilling til å 
svekke avlsarbeidet, jfr. showlinjene 
kontra arbeidshundene. Men heldigvis 
finnes det likevel en god stamme av 
gode arbeidsdyr i Skandinavia. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? Svaret blir mye av det 
samme som over. Dette er veldig av-
hengig av dommerens ståsted. Det er 
nok av eksempler på Siberians som går 
til topps på utstillinger, men som 
åpenbart ikke er egnet foran en slede. 
Man må ikke glemme at dommerne i 
stor grad er premissgivere for utvikling 
av rasene. Dessverre ser det ut til at 
“arbeidshundommerne” er i mindre-
tall. Med noen unntak er det dessverre 
slik at de opprinnelige kvalitetene til 
sledehunden i alt for liten grad blir 
vektlagt i utstillingsringen. 

Kristin Heltberg Lereng 

Trond Lereng 
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Navn: Malin Sundin, Kennel Ylajärvis 
 
Antall hunder: Runt 30 st. Mest sibe-
rian husky, några alaskan husky och så 
en pensionerad vorsteh. 
 
Driver hovedsakelig med: Har jord-
bruk med mjölkkor och på dagarna 
vintertid jobbar jag och min far med 
turistkörning på Orsa Grönklitt. (ja, 
det blir många arbetstimmar!) Kör 3 
och 6 km turer där gästerna får sitta i 
släden, blir många varv på en dag. Alla 
hundar används inom turistkörningen 
vilket ger mycket bra social träning 
och träning av arbetsmoral. Check-
point-träning får jag "gratis". 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Tävlar så ofta jag kan, det 
blir allt från sprint till medel och lång-
distans. Skolad i nordisk stil men med 
ökat hundantal så har jag lagt skidorna 
på hyllan! Gillar långdistans bäst, ska 
man ändå ut och köra kan man lika 
gärna köra långt! Har i princip tävlat i 
allt man kan tävla i när det gäller drag-
hundsport! 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Jag ställer ut flera gånger om året. All-
tid på norska och svenska rasspecialen. 
Någon SKK-utställning beroende på 
domare och såklart de SPHK 
utställningar som passar i tid för mig 
som bonde. Alla mina hundar är 
utställda minst en gång. De jag tror på 
mer och avelshundar ställs oftare. Har 
haft väldigt bra resultat på mina 
hundar och har flera champions som 
såklart även tillhör de bästa framför 
släden. 
 

Navn: Kari Eldby 
Kennel Karitrestakk 
 
Antall hunder: 12 sibber og 1 engelsk 
springer spaniel 
 
Driver hovedsakelig med: Jeg har en 
kennel med 12 Siberian som handlerne 
mine og jeg kjører løp med. Jeg satser 
på langdistanse og mine handlere kjø-
rer sprint og mellomdistanse med de 
samme hundene. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Av mine 12 hunder så er det bare 5 
som har vært på utstilling. 3 av dem er 
norske utstillingschampioner, og 1 har 
4 cert men mangler NKK cert. Den 5 
er en valp. De 4 hundene har også 
oppnådd å bli Best in Show 4 ganger i 
oppdretterklassen. Jeg deltar ikke på 
utstilling lengre, men handlerne mine 
får lov å delta med hunder dersom de 
ønsker det. Da er det i så fall på NKK 
utstillingen som er i Harstad.  
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? Jeg 
stilte ut hundene mine fordi jeg ønsket 
å vise fram pene arbeidshunder, som 

Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
Mycket för det sociala såklart! Träffa 
likasinnade och titta på andra kennlars 
avelsmaterial. Jag är en tävlingsmännis-
ka och vill tävla året om. Utställning är 
en del av det intresset! Att det sedan 
har gått väldigt bra för mina hundar i 
ringen gör ju såklart inte intresset lä-
gre. Ser alla sorters tävlingar som ett 
sätt att göra reklam för mitt avelsmate-
rial samt att se och jämföra sig med 
andras. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Faktum är att jag oftast 
får det resultat jag själv anser att hun-
den ska ha. I kvalitet, inte alltid i kon-
kurrens. (Gäller polarhundklubbsut-
ställningar) Jag är kunnig i anatomi 
och har med åren lärt mig visa hunden 
från sin bästa sida de få sekunder man 
har på sig att visa hunden. Nästan alla 
individer skall visas olika för att kom-
ma till sin rätt. Jag har mina tricks... 
Ett exempel är min snyggaste hund 
Tasse som det tog år för mig att lära 
mig bemästra i kopplet, mycket svårvi-
sad och glad hund. Fick experthjälp 
och klickade in honom på att "bete 
sig" på teckenkommando, tre raka 
CERT blev resultatet! 
 
Det är alltid intressant att se vad do-
maren tycker om hunden, vissa saker 
vet man om och vissa saker kanske 
man inte har tänkt på. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Det 
har även hänt mig! Alla domare är oli-
ka och har (på gott och ont) olika syn 
på rasstandarden. Några har kanske 
aldrig sett en arbetande husky eller har 
bara sett de storvinnade kontinentala 
huskyna av en annan typ än den jag 
föredrar. Så det gäller ju att välja "rätt" 
domare ställer därför aldrig ut för syd 
eller östeuropeisk domare. En polar-
hund kan också se VÄLDIGT olika ut 
under året. Beroende på päls, hull och 
muskulatur. Anatomin är förstås den-
samma men som sagt domarna är olika 
kunniga om vilka vinkelgrader som är 
optimala för en draghund. 
 
Trots allt så är det ju i mångt och 
mycket en skönhetstävling och 
"smaken är som baken -delad!" 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Genom 
åren så har jag sett mängder med 
hundar på utställning och har lärt mig 
massor om olika exteriörer, typer, lin-
jer och lynnen. Tycker det är bra om 

så många kennlar som möjligt visar 
upp sina hundar. Syns man inte finns 
man inte... Nu använder jag inte 
utställningsresultat som en speciellt 
viktig parameter i min avel men det 
ingår i avelsplaneringen. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? Viktigt att skilja på ras-
klubb (NSHK/SPK) och länsklubb-
sutstälning (NKK/SKK). Domarnas 
kunskaper om rasen ursprung är syn-
nerligen varierad. Det är ju omöjligt att 
få in alla de egenskaper som krävs för 
att en polarhund ska vara just en polar
-hund, i en bedömning på ett par mi-
nuter och dessutom inte ens i sele... 
Men som i allt annat, det är en del av 
en helhetsbedömning och ska även så 
betraktas! Som en del. Inte obetydlig 
och heller inte betyda allt! 

Malin Sundin. Foto: Viggo Jørgensen 

Kari Eldby, Kennel Karitrestakk 
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Navn: Gro og Svein Erik Teslo, vi er 
begge involvert i hundeholdet så der-
for er alle svar gitt av oss begge. 
 
Antall hunder: Akkurat nå har vi 11 
voksne blandingshunder, 4 blandings-
valper på ca. 4 mnd. 3 voksne SH, 3 
SH valper på ca 8 mnd. Og 8 SH val-
per på ca. 4 uker. I slutten av Novem-
ber får vi inn 6 blandingshunder fra 
Kjetil Hillestad 
 
Driver hovedsakelig med: Vi satser på 
sprintløp og deltar tilnærmet bare i det. 
Vi kjører som regel I 6S og 8S. Vi har 
aldri deltatt I barmarksløp, men har 
vært innom tanken. Vi har kjørt et par 
mellomdistanseløp, men ikke noe mer 
en det og har ikke planer om noen 
konkret gjentagelse. 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: All aktiviteten på kennelen 
planlegges med det for øye at vi skal 
ha best mulig hunder til den formen 
for konkurranse som vi bedriver. I 
tillegg skal hundene gjøre det best mu-
lig på løp. Som regel plukker vi ut en-
del løp vi prøver å få kjørt. Av disse 
løpene setter vi gjerne et på topp som 
det viktigste løpet vårt den vinteren. 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 

jeg har oppdrettet selv. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Det å få kvalitetbedømt 
hunden av en dommer er en grei gjen-
nomgang av hunden, sett fra en annen 
person enn deg selv. Jeg har holdt på i 
så mange år, at jeg klarer stort sett å se 
de manglene/feilene mine hunder har. 
Fargen på sløyfen er etter mitt syn ikke 
viktig, jeg synes det som står på kritikk 
skjemaet er det viktige. Dommerne 
legger vekt på forskjellige ting, og 
dømmer mangler/småfeil strengere 
enn andre. Noen er slepphente med å 
dele ut CK mens andre er strengere. 
Derfor kan man få CK av en dommer 
og Gul sløyfe av en annen. MEN du 
har fortsatt en rasetypisk hund. Jeg var 
ringsekretær for en utenlands dommer 
en gang, hun delte ut E (rød) og CK til 
absolutt alle hundene som var inne i 
ringen. Jeg prøvde å forklare henne 
hvordan reglene var i Norge, men hun 
sto på sitt å fortsatte å dele ut rød og 
rosa sløyfer. (NB Det heter ikke lenger 
1, 2 og 3 premie. men e, vg og g) 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? I 
hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Jeg mener 
det at de hundene det avles på må 
være rasetypiske hunder, både vedr. 
trekkegenskaper og eksteriør. For de 
som ikke kjenner rasen fra før er det 
greit å få en dommer til å gi hunden en 
kritikk. Å ta utgangspunkt i hva som 
står i kritikken framfor hvilken farge 
man får på sløyfen. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? Det har vært en stor end-
ring i de seneste årene vedr. utstilling 
og hvilke hunder som oppnår gode 
resultater i utstillingsringen. Stor par-
ten av de hundene som oppnår gode 
resultater i ringen er ikke rasetypiske, 
mener jeg. Jeg tenker i første omgang 
på pelskvaliteten, mange av "Show" 
hundene har en for myk og "ullen" 
pels uten gode dekkhår. Dette vil i 
streng kulde og vind føre til at hunde-
ne vil fryse. Pelsen vil ise og manglene 
dekkhår gjør at det blåser rett inn på 
huden til hunden. Det samme gjelder 
for øvrig også mange typisk 
"Racinghunder", de mangler noen 
ganger god nok underull. Det er mye 
diskusjoner vedr. beinlengden på 

"Show" og "Racing" hunder. Dette 
mener jeg ikke så mye om egentlig. Da 
jeg tror at det viktigste i trekksammen-
heng er det som sitter mellom ørene 
på hundene. Og da kan de i grunnen 
ha så lange eller korte bein de vil. En 
typisk recinghund med lange bein, kan 
være totalt ubrukelig i ett spann, mens 
en hund med litt kortere bein, kan 
være utrolig framfor sleden. 
 
Et hjertesukk fra meg helt til 
sist......NSHK må stille krav til trekk-
hundprøve før det deles ut cert på 
utstilling, samt krav om VG for å opp-
nå trekkhundchampionat. 

Svein Erik Teslo. Foto: Per Sverre Simonsen 

Vi stiller som regel ut de hundene vi 
synes løper penest i spannet. Noen 
ganger også ledere. Gjerne hunder vi 
har tenkt å avle på. En gang stilte vi ut 
en hund fordi det var billigere å få te-
stikkelattest der en hos veterinær. Så 
våre hunder blir sjeldent stilt ut mer en 
et par ganger i livet. De fleste SH'ene 
våre blir aldri stilt ut. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
Det er jo en konkurranseform det og. 
I tillegg kan det være greit å få utstil-
lingsresultatet på bikkjas CV. Så er det 
sosialt, vi treffer nye mennesker, får 
nye venner og det er jo noe vi synes 
veldig om. 
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? Om vi er på riktig kurs 
når vi avler sett i et perspektiv om at 
renrasede hunder som brukes i avl 
også skal se ut som om de kommer fra 
nettopp den rasen. I dette tilfellet SH. 
Ikke bare være gode trekkhunder, men 
begge deler. 
 
Dessuten er det morsomt når vi har en 
hund som vi synes er en god hund og 
en flott hund at en fagperson bekrefter 
at vi har rett. Men vi er stort sett for-
nøyd med rød sløyfe. Dette handler 
veldig mye om tillit til dommeren også 
og den er veldig varierende for vår del. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Det 
tar vi Ganske pragmatisk, det er om-
trent som å ha et godt spann, noen 
ganger går det bra på løp, andre ganger 
ikke så bra. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Generelt 
sett synes vi det er greit å ha en attest 
på at hunden passer inn i standarden 
og har to testikler om det er en hand-
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Navn: Line Løw, Kennel Huskyville 
 
Antall hunder: 14 
 
Driver hovedsakelig med: Løpskjøring 
 
En setning om deg med tanke på 
hundebruk: Jeg har en kennel med 9 
voksne og 5 valper og har hittil kjørt 
hovedsaklig sprint 
 
Hvor ofte stiller du ut hundene dine? 
Jeg stiller dem ut på spesialen, og av 
og til på noen småutstillinger. Stilte ut 
hundene mine oftere før. 
 
Hvorfor stiller du ut hundene dine? 
Synes det er greit å få tilbakemelding 
på om de er innenfor standarden. Lett 
å se seg blind på egne hunder. De er jo 
vakrest uansett  
 
Hva forteller utstillingsresultatet deg 
om din hund? At den er blitt bedømt 
etter standarden, og fått en premiering 
basert på standarden. 
 
Dommere kan bedømme hunden din 
forskjellig - hvordan stiller du deg til at 
en og samme hund kan få rød sløyfe, 
kanskje til og med CK og CERT mm 
den ene dagen, og gul den andre? Jeg 

hund. Ut over det er jeg litt usikker på 
hva du spør etter.  
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? At SH skal ha oppadstå-
ende ører, pels, tenner, 4 bein og alt 
det som star konkretisert i standarden 
klarer de fleste dommerne å få med 
seg, men så begynner det å sprike. Fly-
ten I travet for eksempel kan oppfattes 
veldig forskjellig. Så må jeg nesten 
fortelle om en gang jeg fikk kritikk 
fordi hunden min var “smutsig” på 
nesen. Det var morsomt. 
 
Det meste innen avl handler om kom-
promisser, våre hunder har for eksem-
pel aldri vært en vinter i Sibir, hva som 
er opprinnelig vil for oss alltid forbli 
synsing. SH’n kom til Alaska for å vin-
ne Sweapstake. En periode seinere var 
det viktigst å avle på gode NAC hun-
der og nå vektlegges Iditarod som det 
viktigste. For oss handler det om å 
vektlegge bikkjas vilje til å få oss til 
mål fortest mulig. Utstilling blir bare et 
supplement. Så får vi bare håpe at 
SH’n fortsetter å være en rask og ut-
holdende sledehund det går an å ha 
det gøy med langt inn i framtida.  

mener at dette er et utslag av at mange 
dommere dømmer subjektivt og ikke 
bruker standarden til kvalitetsbedøm-
mingen. At valget av BIR/BIM er sub-
jektivt er forståelig, men ikke kvalitets-
bedømmelsen. Den bør være ganske 
lik to dager på rad selv med to forskjel-
lige dommere. 
 
I hvilken grad mener du utstilling er 
med å styrke avlsarbeidet? Bedømming 
av gode dommere er med på å beholde 
et rasetypisk preg og således viktig i 
avlsarbeidet. 
 
SH er opprinnelig en brukshund avlet 
og selektert for å fungere på best mulig 
måte i et tøft arktisk klima. Den var en 
rask og utholdende sledehund. På hvil-
ken måte synes du de opprinnelige 
kvalitetene til SH blir vektlagt i utstil-
lingsringen? Mange ganger blir ikke de 
opprinnelige egenskapene til SH vekt-
lagt i det hele tatt. Bruksegenskaper 
blir ofte nedprioritert framfor et vak-
kert ytre. Dommere bør la riktige beve-

gelser gå foran riktig øreform og ikke 
omvendt. Jeg mener at det viktigste 
arbeidet med bruksegenskapene, og 
andre opprinnelige egenskaper blir 
best ivaretatt utenfor utstillingsringen.■ 

Et hundeliv er herlig - så helt uten problemer. Foto: Saskia Mämpel 

Line Løw.                       Foto: Birgit Alhaug 
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Dagen etter dugnad i Hamar Trekk-
hundklubb, siste helg i august, dro vi 
nordover. Ferie med åtte siberian hus-
kies krever litt planlegging, særlig siden 
vi skulle kjøre over 300 mil. Det er 145 
mil fra Hamar til Narvik, og ytterligere 
5 til Skjomfjellet. Vi bruker å kjøre 
gjennom Sverige siden veiene der er 
mye mere hundevennlige, det vil si 
bedre veistandard og færre svinger. 

Trening på vei til Nord 
Planen var å stoppe for å trene hunde-
ne underveis, og den lette konkurran-
sevogna ble satt på tilhengeren, og min 
nye sparkesykkel ble hengt på sykkel-
stativet på campingbilen. Første trim-
tur ble tatt da vi villcampet like nord 
om Strømsund. Sparkesykkelen ble 
benyttet, og det var noen elleville hun-
der som jublet over ny og ukjent løy-
pe. Først sparkesyklet jeg med Tanja, 
og hun er stødigheten selv. Så kjørte 
Viggo med Dina og Echo, og det gikk 
dårlig, han krasjet i en trestokk som 
plutselig dukket opp i halvmørket, og 

Treningssamling for hundekjørere i nord 

Høstsamling på Skjomfjellet ved Narvik 

Tekst og foto: Tora Kleven 

tippet og slo venstre kne. Men det var 
ikke så farlig, for han hadde vondt der 
fra før…. 

To dager i tilhengeren 
Morgen etter ble det kort tur i en annen 
retning med de aller ivrigste hundene, 
bare for å være sikre på at de ville sette 
pris på en dag eller to i tilhengeren. 
Deretter ble det to hele dager i tilheng-
eren før vi ankom Viggos mor i Narvik. 

Mosefjernere 
Hun har en stor hage med en gedigen, 
grønn og velholdt gressplen. Det var 
nesten for galt å tjore våre ”grevlinger” 
på den plenen, for det hadde regnet 
mye og bakken var ganske vasstruk-
ken. Men langkjettingen ble spent ut 
mellom klesstativet og syrinen, og 
hundene satt ut. De boltret seg på den 
flotte gressmatta, og startet kjapt sitt 
arbeide med å gjøre om plen til potetå-
ker. Viggos mor bedyret at hun skulle 
fjerne mose fra plenen der hundene 
sto, så de kunne bare grave så mye de 
ville. Vel, vi gremtes i alle fall skikkelig 
ettersom hullene ble dypere og dypere. 

Kaffe og knekkebrød 
Dagen etter kjørte vi inn til Beisfjor-
den der det var en kjempefin trenings-
vei med mange bakketopper og sving-
er. Ikke før hadde vi parkert bilden før 
det dukket opp en annen hundekjører. 
Siden regnet silte ned inviterte vi like-
godt på kaffe og knekkebrød i cam-
pingbilen før vi trente hundene. Viggo 
kjørte vogn og jeg sparkesykkel. 

Høstsamling i Narvik 
Helga etter arrangerte Narvik Hunde-
kjørerklubb høstsamling for hundekjø-
rere i området. Det var påmeldt 23 
personer, men hvor mange vi var vet 

jeg ikke, for noen var en dag, noen to, 
og andre var bare innom en tur og 
trente bikkjer. Noen bodde i telt, noen 
i lavvo, noen i campingvogn og vi i 
bobil. Det var stor spredning i alderen 
på deltakerne, fra under året til eldste-
mann på 64 år.  

Alene med siberians 
Skjomfjellet er et høyfjellsområde inn 
mot svenskegrensa og er perfekt for 
trening av hunder, med grusveier som 
passer både sprint- og langdistansekjø-
rere. Det var hovedsakelig hundekjøre-
re fra områdene rundt Narvik, Harstad 
og Kiruna som møtte opp. Siden den 
andre påmeldte hundekjøreren med 
siberian husky ikke dukket opp, ble 
Viggo og jeg de eneste med siberians. 

Langdistansekjørere 
De aller fleste var langdistansekjørere, 
og Finnmarksløpet var selvfølgelig det 
største samtaleemnet siden det var det 
store målet for de fleste. Så for oss 
sprintkjørere var det veldig interessant 
å høre om deres strategier for lange 
løp. Jeg tror en slik samling på tvers av 
hundekjørermiljøet er nyttig, for sprint
- og langdistansekjørere har utbytte av 
å utveksle erfaringer.  

Verdens raskeste sprintspann 
Fredag kjørte Viggo med vogna og de 
fire raskeste hundene, mens jeg kjørte 
sparkesykkel med to og to. Det var 
utrolig fint å kjøre på fjellet med nysnø 
på de høyeste toppene, og sola som 
skinte gjennom skyene laget en fantas-
tisk belysning. Viggo ble invitert på 
treningstur med et av verdens raskeste 
sprintspann, spannet til Hege 
Ingebrigtsen og Per Sverre Simonsen. 
De holdt en del høyere tempo enn det 
vi er vant til, men så har de kortpelse-

Årets ferieplaner ble lagt tidlig på forsommeren. Vi hadde to planer, å 
besøke Viggos mor på 88 år i Narvik, og i tillegg være med på nord-
norsk treningssamling på Skjomfjellet. Derfor ble ferien lagt til første 
helg i september.  
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de hunder som er spesialavlet for fart. 
Viggo smilte som en sol etter turen. 

Sludd og snø utenfor gapahauken 
Om kvelden var det samling rundt 
bålplassen. Arrangørene hadde satt 
opp en gapahuk som ga ly for vær og 
vind. Det viste seg å være veldig nyttig 
på lørdagskvelden, for da var det null 
grader, sludd og vind, mens vi satt lunt 
inne i gapahuken. Alt jeg hadde med 
av varme klær kom til nytte, inkludert 
dynejakke og vinterbukse. 

Tredje kneskade 
Lørdagen var det nye treningsmulighe-
ter mellom sluddbygene. Viggo kjørte 
ny runde med Echo og Eric, Dina og 
Ylva. Jeg sparkesyklet med Luna og 
Ross, men det var litt i meste laget 
med krefter på de to til sammen, og 
enden på visa ble en gedigen krasj i en 
bratt nedoverbakke med løs grus da 
det kom en bil i mot i full fart. Jeg fôr 
over sykkelen som et prosjektil og lan-
det på høyre kne. Heldigvis ble jeg 
ikke skadet fysisk, men psykisk var det 
et stort nederlag. Jeg har akkurat nå 
blitt så modig at jeg har gått over fra 
en til to hunder foran sykkelen, og da 
var det forsmedelig at jeg ikke taklet 
Luna og Ross.  

Sparkesykkelvrak 
Bilføreren stoppet og spurte om jeg 
behøvde hjelp, men jeg krabbet meg 

opp og smilte fårete og sa ”nei takk, 
dette går bra”. Det jeg da ikke visste 
var at sykkelen ikke var kjørbar. Så jeg 
måtte sette fra meg ”sparkesykkel-
vraket” og begynte å gå. Akkurat da 
angret jeg på at jeg hadde syklet fem 
kilometer innover langs et vann, og 
hadde nå over fire kilometer å gå tilba-
ke. Siden det var kaldt og sludd da jeg 
dro ut hadde jeg godt med klær på, 
men nå dukket selvfølgelig sola opp 
og det ble knallvarmt og svetten silte. 
Men naturen var nydelig der jeg gikk 
langs vannet Ipto, med snøkledte fjell 
rundt, og med fjellet Ippocokka som 
det høyeste med sine 1.732 meter. 
Ikke akkurat hverdagskost for en som 
er bosatt på flate Hedemarken. 

Reddet av ATV 
Etter et par kilometer kom det et 
spann forbi og jeg fikk gitt beskjed om 
at sykkelen måtte hentes. Etter ytterli-
gere et par kilometer kom Viggo med 
Per Sverre Simonsens ATV for å hen-
te sykkelen. Han fikk skrudd sykkel-
styret på plass, men antennen til å hol-
de lina var brukket. Så kunne jeg fort-
sette de siste 500 meterne tilbake med 
Luna og Ross foran. Det gikk virkelig 
fort, for etter å ha gått fire kilometer 
under kommandoen ”fot” var de elle-
ville over å få sette opp farten igjen. 

Punktert sparkesykkel 
Tilbake i campingbilen deppet jeg en 
stund, og tok meg en liten hvil. Høyre-
kneet var ikke godt, så jeg tok en 
smertestillende og begynte å tenke på 
Siri og Tanja som også burde få seg en 
tur. Da jeg kom ut viste det seg at 
sparkesykkelen var punktert, så de to 
siste fikk hver sin fottur på en liten 
runde i fjellet i stedet. Det må være 
mange år siden sist jeg gikk fjelltur 
med en hund, men jeg må si jeg nøt 
hver tur. Da jeg var nesten ferdig med 

siste tur begynte det å sludde igjen.  

155 mil til Hamar 
Søndags formiddag startet vi på tilba-
keturen, vi skulle 155 mil sørover til 
Hamar. Vi hadde nå fått en forsmak 
på vinteren som var i anmars, og det 
var litt rart å komme ned i varmere 
strøk igjen. I Jokkmokk hadde vi fire 
kuldegrader om morgenen, men ved 
middagstider 50 mil lengre sør hadde 
temperaturen steget til 20 varmgrader.  

Takk til Narvik Hundekjørerklubb 
Hundekjørertreff i Nord-Norge er 
absolutt å anbefale. Skjomfjellet er et 
av Norges mest naturskjønne områ-
der, og nordlendinger er som kjent 
gjestfrie og trivelige folk. Tusen takk 
til Narvik Hundekjørerklubb som ar-
rangerte treffet. ■ 
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KENNEL SNØROKK 
 
Det er ingen kennelpresentasjon i 
denne utgaven av Huskybladet, 
men vi kan med glede fortelle at 
Kennel Snørokk har vært flott pre-
sentert i både den engelske og 
tyske utgaven av Huskybladet. 
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4 ekvipasjer med siberian husky stilte til start da Hakadal sledehundklubb ar-
rangerte barmarksløp på Sessvollmoen 16.9.12. Løypa er variert og fin, og byr på 
mange veikryss. Løpet var lagt opp med runde på 6 km, og man kunne velge om 
man ville kjøre en eller flere runder. En del vann i løypa, så både hunder og kjø-
rere byttet farge underveis. Barmarksløp er god trening for hundene!  

BARMARMARKSLØP PÅ SESSVOLLMOEN 

16. september 2012 

DELTAGERE KLASSE TID PLASSERING 
Johanne Sundby 1 2-spann, sparkesykkel 17.50 1/3 
Johanne Sundby 2 2-spann, sparkesykkel  21.08 3/3 
Svein Dufseth 8 spann 20.01 8/14 
Runar Simonsen (7 hunder) 8 spann 22.01 11/14 
 
Komplett resultatliste finnes på: www.hakadalsledehundklubb.no  

Johanne Sundby med 2-spann. Runar Golimo Simonsen og gjengen. 

Svein Dufseth med spannet sitt. 

Gill etter løpet. 

Tekst og foto: Tone B. Hansen 
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Høstsamling på Bjørnfjell september 2012 

Det var meldt sånn passe vær for hel-
ga, men lørdagen var kjempefin med 
nydelige høstfarger i et åpent landskap. 
På formiddagen var det tid til å kjøre 
på en liten ”harry-tur” til Katterjåkk i 
Sverige for å handle litt snop ….. Vel 
hjemme på hytta igjen måtte det en 
matbit til før to spann ble satt opp; et 
4-spann og et 9-spann. Da vi var ute 
med disse to spannene installerte bar-
dufamilien Inger, Dag Rune, Ronja og 
Ola som bor på Setermoen, seg ved 
hytta med sine 9 hunder. 

Regn ute, varmt inne 
Regnet kom da vi (eller les: Dag Rune) 
skulle grille ute, men da hadde vi det 
godt og varmt og koselig inne i hytta 
så det gjorde ingenting. God grillmat 
ble fortært i trivelig selskap. Utover 

PLANER FOR 2013 

Troms Quest 19. - 20.januar 2013, Råvatn i Øverbygd, Målselv, for mer info se: www.tromsquest.no/.  

Når Troms Quest har startet på lørdagen, arrangerer Øverbygd hundeklubb et uhøytidelig snørekjøreløp. 

Her er det viktigst å delta. Informasjon om dette vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside: 

www.overbygdhundeklubb.com/ 

Hinnøy hundekjørerfestival 16. - 17. mars 2013 

Lørdag 16. mars arrangeres løpet i Folkeparken i Harstad og den 17. mars arrangerer lokallag Nord-Norge 

vintersamling, følg med på facebook for mer informasjon. 

Vårsamling i Øverbygd, 31.mai - 2. juni 2013 

Mer informasjon kommer. 

Tekst: Gro Kari Hvideberg Hansen 

Lokallag Nord-Norge fant ut at helga 22.-23. september måtte egne seg 
for høstsamling sammen med malamute-klubben i området. Det vi ikke 
husket på var at da var det utstilling på Sortland….. Men vi var da til sam-
men 7 tobeinte og 22 huskyer + Missi, som fant fram til hytta til Kari Eld-
by, nær riksgrensa til Sverige på Bjørnfjell. 

Flinke hunder venter på seler og kjøring. 
Foto Gro Kari H Hansen 

Hans Magnus kjører med mor Kari i vogna. 
Foto Tore Skadal 

Dag Rune og Ola i kjøring. 
Foto Gro Kari H Hansen 

Hm, hva skjer nå a ? Åå vanning. Storm og 
Chakka med sine 7 valper. 

Foto Gro Kari H Hansen 

Hundene til familien Linna; Storm, Kid, Innaq, Amaroq, Togo, Chakka, Mist, Nanna, Sheeba. 
Foto Gro Kari H. Hansen 

Ronja hjelper til med å holde orden. 
Foto Gro Kari H. Hansen 

Flinke valper. 
Foto Gro Kari H. Hansen 

Gro Kari kjører 4-spann for første gang. 
Foto Kari Eldby 

kvelden ble det selvfølgelig hundeprat 
og utveksling av gode ideer og historier. 

9 siberians og en Troll-vogn 
Søndag morgen var det noe grått ute 
så det ble en relativt lang frokost inne. 
Dag Rune satt opp sine 9 siberans bak 
Troll-vogna og kjørte turer sammen 
med Ola og Ronja. Ola og Ronja er 
kjempeflinke å hjelpe til med vanning 
og holde orden på spannet. De var 
kjempefornøyde med å få muligheten 
til å kjøre de 7 valpene sammen med 
de to voksne hundene sine. 

Trivelig samling 
Det var flere som hadde meldt sin an-
komst til samlinga, men sykdom, reiser 
og utstilling gjorde at vi ikke ble så 
mange, men trivelig var det lell !!!! 
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Sosialt nettverk og felles turer 
Det var Ida Jaklin Johansen og Erik 
Solli Teigen som i samarbeid med un-
dertegnede tok initiativet til etable-
ringen av den nye facebook gruppen. 
Ida og Erik har en ett år gammel sibe-
rian husky tispe som heter Leia, og 
gjennom denne gruppen ønsker de og 
skape et sosialt nettverk/kontaktforum 
for eiere av siberian huskies i Tromsø 
og nærområdene til Tromsø. Dette er 
ikke en "offisiell" Norsk Siberian Hus-
ky Klubb (NSHK) gruppe, alle med 
siberian husky er velkommen med i 
gruppen uavhengig av om de er med-
lem i NSHK eller ikke. Det er i ut-
gangspunktet ikke tenkt at det skal 
arrangere faste ukentlige treff, men 
gruppen er ment som et fleksibelt nett-
verk der huskyeiere kan bli bedre kjent 
med hverandre, og der hver enkelt kan 
ta initiativ til felles turer - både korte 
og lange - sosiale treff etc. Har du lyst 
til å innvitere andre huskyeiere ut på 
tur eller treff, kan du legge dette ut 
som en "event" på fjesboksiden eller 
"poste" invitasjonen direkte på veggen 
til gruppen. 

Første treffet nå i oktober 
Totalt var 7 voksne, 4 barn og 10 sibe-
rian huskies samlet på det første tref-
fet. Vi var ikke veldig heldig med været 
de av oss som la av gårde opp bakkene 
i bjørkeskogen på Håkøya. Men vi var 
godt kledd og utstyrt med hodelykter, 
så tur ble det, og hundene bryr seg 
som kjent ikke om været. Etterpå ble 

Huskytreff  i Tromsø 

I Tromsø har vi nylig etablert en 
fjesbokgruppe for siberian husky 
eiere som har lyst til og dra på 
felles turer og treff i nærområdet. 
Første markaturen gikk av stabe-
len på Håkøya 23. oktober i plask-
regn og bekkmørtna. Det var 
mange glade hunder i lyset fra 
hodelyktene den kvelden. 

det servert nybakte boller og brownies 
hos familien Sundset/Kennel Snyko-
vet, det ble snakket hund, og valpene 
fikk herje videre innomhus. Absolutt 
noe som fristet til gjentagelse. 

Flere muligheter i nord 
NSHK har også et lokallag i Nord-
Norge ledet av Kari Eldby i Harstad. 
Lokallaget arrangerer flere treff i løpet 
året, samt at de arrangerer Harstad 
Hundekjørerfestival i mars. Der kan 
alle være med selv om de har bare en 
eller to hunder, og uansett rase. Lokal-
laget har også ambisjoner om å få ar-
rangert en utstilling for polarhunder.  

Birk koser seg sånn med Katarina i sofaen 

at han nesten slår krøll på seg selv. 

Ida og Erik koser med Vida i hundegården til Kennel Snykovet på Hakøya i Tromsø. 

Erik med tre av valpene fra Tromsøtreffet: 

Smilla, Blue og Lærke. 

Birk og Vida setter pris på besøk i hunde-

gården. 

Tekst og foto: Monica A. Sundset 
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Skogskoier til hundekjørere 
Tidligere tiders skogsarbeidere måtte 
overnatte i skogen hele uka. Derfor ble 
det bygd en rekke skogskoier. Etter 
hvert har tømmerhoggeren med øks, 
barkespade og tigersvans blitt erstattet 
av moderne skogsmaskiner. For å få 
maskinene inn og tømmeret ut av sko-
gen er det bygd et nett av skogsbilveier, 
som skapt for hundekjøring hele året. 

Utleie av koier 
Det yrkesmessige behovet skogskoiene 
hadde er falt bort. Da utviklingen av 

SKAL DET VÆRE EN KOIE? 

moderne skogsdrift gjorde koiene 
overflødige gikk de inn i en periode 
med forfall. Noen ble solgt, men 
mange sto til forfalls. De store bygde-
almenningene eier tusenvis av koier, 
sammen med statsalmenningen og en 
rekke private almenninger. Til sammen 
utgjør det et vell av muligheter, både 
for kortere tids leie og utleie på åremål 
(3-5 år vanligvis).  

Tilgjengelig over hele Norge 
Naturlig nok ligger de fleste koiene i 
de store skogbruksområdene på Hed-

Det er få hundekjørere, meg bekjent, som sikler etter de såkalte ”hytte-
palassene”, hvis standard overgår enhver hundekjørerfantasi. En stakkar 
måtte i så fall ha penger nok til å kjøpe seg fri fra eventuelle saksøkende 
advokatnaboer. Nei, man må være tro mot sin hundekjørersjel og hva pas-
ser vel bedre enn en enkel tømmerhoggerkoie, fjernt fra folk og fe. Hvor 
du en klar høstdag etter å ha trent hunder som seg hør og bør, kan nyte en 
god bok på et solfylt tun, uforstyrrende da stedet ikke har mobildekning, 
strøm eller noe i nærheten av internettforbindelse og nærmeste koienabo 
er 10 km unna. 

Noen nettlinker 
Inatur.no, et nettsted for de fleste na-
turfrelste. Inatur har samlet det meste 
av utleiehytter (korttidsleie) og er lands-
dekkende. Det ligger ute kartreferanse 
og detaljert beskrivelse av hyttene/
koiene. 
 
Rasa.no, Romedal og Stange almenning 
har et stort utvalg av koier for langtids-
leie (åremål). 
 
Løitenalmenning.no, også en stor aktør 
med mange tilgjengelige åremålskoier 
og også noe korttidsleie. 
 
Vangalmenning.no, For de som liker 
jakt, fiske, friluftsliv og den spesielle 
atmosfæren et gammelt skogshusvær 
kan gi, har alle muligheter i Vang Almen-
ning. De tilbyr kortidsleie og åremål. 
Dette er områdene ved Gåsbu hunde-
kjørerarena. 
 
Statskog.no, har mest koier og hytter 
for korttidsleie, men det dukker også 
opp koier på åremålsleie. 
 
Kommuneskog.net, Stor Elvdal kommu-
neskog har bra oversikt og bilder av sine 
utleiekoier. Åremål og korttidsleie. Hundene koser seg utenfor hytta.                                                      Foto: Anne-Katrine Kroken 

Tekst:Anne-Katrine Kroken 

”Less is more”: Gravengkoia i Stor Elvdal kommune. Kommunen har bra oversikt og bilder 
av utleiekoier på nettsidene sine.                                                       Foto: Stor-Elvdal kommune 

marken, men det finnes muligheter i 
hele vårt langstrakte land. 

Hyttedrøm til leie 
De utvalgte nettsidene i spalten til 
høyre er bare et lite knippe av det som 
finnes. Koie/hyttedrømmen kan reali-
seres for de fleste, selv de med litt 
skranten lommebok. For å gi bikkjene 
maks variasjon (og deg selv ) kan dere 
farte fra sted til sted og fra koie til koie 
gjennom hele høsten og vinteren, fri 
som fuglen og fri fra forpliktelser som 
følger med et eierskap.  

Foto: Anne-Katrine Kroken 
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Stine er klubbens duracellkanin. Mel-
lom to filmfestivaler sender hun kilo-
vis av blader ut til medlemmer og ikke 
medlemmer som kan bli medlemmer 
mens hun debatterer på Facebook og 
kjører Kickbike med bikkjene og pus-
ser opp kjøkken og oppdrar tenårings-
døtre. Godt hun har en sindig husbond. 

Tekst: Johanne Sundby 

(sannhetsgehalten i disse kommentarene kan ikke garanteres, og for de 
som har injuriesøksmål kan vi opplyse om at vi har en fet forsikring og 
også er medlem i hundekjørerforbundet, der ingen er enige i noe som 
helst. Bilder er stort sett hentet fra Facebook.) 

Det ryktes at opp til flere av klubbens 
småbarnsforeldre har dilemmaer om 
hva som er viktigst: bikkjer eller bleier. 
Camilla har løst den floken, hun er 
klubbens eneste småbarnsmor til to 
som likegodt melder seg på Femund-
løpet mens minsten er så liten at hun 
fremdeles har permisjon og får trent 
bikkjene. 

Det går rykter om at Kari i nord har 
flyttet til et eller annet sted der drøm-
mer blir til, og at hun skal ha seg en 
miniponni. Ja ja, det er mange dyr som 
kan brukes foran i spannet. 

Snørokk kennel er behørig presentert i 
internasjonale tidsskrifter (les engelske 
og tyske huskyblader). Siden det enda 
ikke er utstillingskrav for husky-
EIERE, er vi glade for at det er en av 
de mer representative kenneleierne 
som står fram. Ikke mer skjegg og kniv 
i beltet, men feminint håndverk og 
style i norsk hundekjøring! 

Line har fått en valp som heter Fin-
land. Flere kenneler har fått valper 
som f eks kunne hete Gol eller Sarps-
borg. Å gi navn til en valp er ikke lett. 
Yvonnes siste heter Kost og Klut. De 
bader! Antagelig søker de sterk spon-
sorstøtte fra enten Zalo eller Ajax. 
Good Luck! 

Huskyeiere elsker å diskutere gener og 
linjer og gamle døde superhunder på 
nett. Det finnes minst fire Face-
bookgrupper bare for det. Bare man 
nevner ordet på Z går det ild gjennom 
bredbåndet. Sanne har behørig kom-
mentert dette på sin blogg: ”jammen 
jeg liker alaskahuskier jeg”.. 

Løse rykter og usaklig sladder 

Tana har kontakter i filmbransjen og 
NRK. Hun har tjent mange blå lapper, 
antagelig er dette svart arbeid, for du 
har vel ikke begynt med selvangivelsen 
enda, Tanana? Eller har det gått til 
forutgifter? En stjernehund må jo ha 
dyrt og fint for og en rekke pelspro-
dukter. Slikt koster. 

Gitte (Alhaug) er tidenes yngste vete-
ran i Femundløpet. Tidenes yngste 
påmeldte sågar. Kanskje hun ble lei av 
farens utallige treningsturer og ambi-
sjoner. Her tar jenta sledebøylen i egne 
hender og lar det stå til. Det er ikke 
lenge siden hun var en av deltagerne i 
Norsk Siberian Husky Klubb sine bar-
neløp. Tida flyr! 

Har du et kull valper kan du få mange 
former for tannpine…… Line Løw 
måtte til veterinær med valper tre 
ganger på ei uke. Tannfelling! Hva 
valper spiser vet bare valpene. Når et 
helt kull feller tenner samtidig kan det 
bli mye såre gummer! 
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Jeg opplevde konferansen som fantas-
tisk. Kanskje følte jeg det slik fordi jeg 
ikke hadde forventet meg noe spesielt. 
Alle foredragsholderne fremla vesentli-
ge og interessante ting. Det var selv-
sagt ting i presentasjonene som jeg 
ikke var helt enig i. Likevel synes jeg at 
alle foredragsholderne fikk frem sine 
hovedbudskap. Det er også alltid posi-
tivt at folk er villige til å forberede og 
presentere et foredrag. Det ligger som 
regel et godt stykke arbeid bak et fore-
drag. 

Viktig å delta på avlsseminar 
Det er synd at ingen i Norsk Siberian 
Husky Klubbs ledelse hadde anledning 
til å delta på konferansen. Etter min 
mening er det viktig at en klubb som 
har det kynologiske ansvaret for en 
rase deltar på avlsseminarer i et nabo-
land der viktige tema for rasen blir 
presentert og diskutert. Det kynologis-
ke ansvaret innebærer en bevaring av 
siberian huskyens egenart ut fra de 
begrensninger dette gir genetisk sett 
basert på kun de opprinnelige hunder 
som ble registrert i AKC. Samtidig 
forplikter man seg til å bidra til at opp-
dretterne gjennom selektiv avl utvikler 
hunden som løpshund. Med andre ord 
er ikke Norsk Siberian Husky Klubb 
en sosial klubb for eiere av siberian 
huskyer. Dette setter krav til de som 
påtar seg styreverv. Styrevervet blir 
derved ikke en ren hobby, men mer et 
”kall”.  

Krav til seleksjon av avlsdyr 
Når det gjelder arbeid med og ambi-
sjoner med egne hunder så kan man 
velge å ha dette som en hobby eller å 
fokusere sterkt på konkurransekjøring. 
Imidlertid synes jeg at dersom man 
driver oppdrett for salg så bør man 
sette høye krav til seg selv når det gjel-
der seleksjon av avlsdyr. Og da blir det 
egentlig ikke ren hobby lenger. Så nes-
ten hvordan enn snur og vender på det 
så er arbeid med siberian husky en 
seriøs aktivitet. 

Arvelig polynevropati 
Karin Hultin Jäderlund fra Norges 
Veterinærhøyskole holdt en foreles-
ning over emnet arvelig polynevropati 
hos alaskan malamute. Selv om denne 
lidelsen ikke har vært påpekt i siberian 

husky, så synes jeg det er på sin plass å 
nevne. Hovedsymptomene er gradvis 
nedsatt bevegelsesevne, muskelsvek-
kelse og unormale lyder fra luftveiene 
som følge av dårlig nervefunksjon. 
Affiserte hunder finnes både i Sverige 
og Norge. De første sykdomstegn inn-
treffer i 7 til 18 måneders alder. En 
skandinavisk forskergruppe er etablert 
for å kartlegge og bedre forstå denne 
nervesykdommen hos alaskan mala-
mute. Dette er jo svært trist, spesielt 
for en rase som burde kjennetegnes 
med evne til høy fysisk aktivitet. Mer 
info er tilgjengelig på nettsidene til 
NAMK. 

Siriuspatruljen på Øst-Grønland 
Mads Pedersen hold et fengslende fo-
redrag om Siriuspatruljen på Øst 
Grønland. Siriuspatruljen er det dans-
ke forsvarets sledehund patrulje som 
overvåker den lite bebodde Atlanter-
havskysten av Grønland. Mads beret-
tet om stell og trening av Grønlands-
hunder illustrert med fine bilder fra en 
lang tur som startet i Øst Grønland og 
endte i Thule i Nordvest Grønland.  

Regelverket i Svensk Kennel Klubb 
Annica Upström talte med stor glød 
om regelverket i Svensk Kennel 
Klubb. Da dette er spesifikt for Sveri-
ge så tok jeg ingen notater. 

Praktisk avl av polarhunder 
Ingvild Svorkmo Espelien holdt to 
forelesninger. Først en presentasjon av 
grunnleggende genetikk med hensyn til 
polarhundavl generelt. Deretter snak-
ket hun om praktisk avl av polarhun-
der med vekt på helse og funksjon. 
Ingvild er utdannet cellebiolog og er 
lektor på en videregående skole i Sør 

Trøndelag. Jeg synes at Ingvilds fore-
drag var informativt, og jeg foreslår 
derfor at Huskybladet inviterer henne 
til å skrive en generell artikkel om ge-
netikk og avl. 

Lite genmateriale for samojed 
Samojed er Ingvilds polarhundrase. 
Hun er bekymret for rasens fremtid i 
Skandinavia. Sammenlignet med de 
Samojedhunder hennes oldeforeldre 
tok inn til Fredrikstad fra Sibir i begyn-
nelsen av forrige århundre så er typen 
markert forskjellig. Den gamle typen 
hadde ikke så ”fluffy” pels, snuten var 
lengre og den hadde ikke særlig mar-
kert stopp. I følge Ingvild er genmate-
rialet til dagens Samojed i Skandinavia 
altfor liten. Dette er selvsagt intet nytt 
problem innen raseavl. Når det gjelder 
Samojed så er det dessuten altfor få av 
oppdretterne som er opptatt av å teste 
avlsdyras slede-/trekkhundegenskaper. 
Dette er trist. I hvilken grad Samojed 
oppdrettere er villige til å importere 
hunder for å få større heterogenitet i 
genmaterialet vet jeg ikke. 

Større stamme av siberian husky 
Til sammenligning har siberian husky 
siden ”eksplosjonen” i antall siberians 
fra og med opprettelsen av Norsk Si-
berian Husky Klubb i 1972 bidratt til 
en langt større stamme av denne rasen. 
I den korte perioden for siberian hus-
ky som jeg har kjennskap til, nemlig 
fra 1958 til 1990, ble det importert 42 
hunder til Norge som var registrert 
som siberian husky. Alle ble tatt inn 
fra topp racingkenneler. 

Anadyrhysteri på syttitallet 
Fra Bowlake Kennels (Earl Snodie og 
Leonhard Seppala) ble det tatt inn en 

Tekst: Christen Rose-Anderssen 

SPHKS AVLSKONFERANSE 

Fredag den 10. til søndag den 12. 
august 2012 avholdt Svensk Polar-
hund Klubb en avlskonferanse på 
Marieborg Folkehögskola i Norr-
köping. 
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hund. Dette var egentlig ikke en typisk 
Seppala da Bowlake var basert på noe 
Seppala og noe New England. Fra 
Bryar’s ble det tatt inn tre hunder. Dis-
se var vesentlig Seppalas. Fra Anadyr 
(Norris’) ble det tatt inn hele 12 hun-
der. I den forbindelse opplevde jeg et 
slags Anadyrhysteri tidlig på syttitallet. 
Derfor argumenterte jeg for import av 
hunder fra andre ”proffe” racing ken-
neler. Fra Kolyma (van Leeuwen) ble 
det tatt inn fire (vesenlig Anadyrhun-
der, men også Igloo Pak). Fra Na-
tomah (Art Allen) ble det tatt inn fire 
hunder. Fra Arctic Trail (Lloyd og 
Winnie Slocum) ble det tatt inn tre 
(disse var vesentlig basert på Igloo 
Pak). Fra Markovo (Stuckey) ble det 
tatt inn en (en Seppala). Fra Tofty en. 
Fra Uelens en (en Seppala). Fra Igloo 
Pak en. Chatanga (Ernst Scmid) en. 
Fra Zero ni (Dunlap). De fleste av 
Zeroimportene inngikk i alaskan avl. 
Selv om en del av importene var litt 
beslektet på tvers av eksportkennelene, 
så ga de nok et bredere avlsfundament 
enn hva dessverre er tilfellet for Samo-
jed i dag. 

Polare egenskaper 
Ingvild stilte spørsmål ved ivaretakelse 
av de polare egenskaper i dag; har man 
bruk for dem? For hennes og mannens 
aktive friluftsliv i fjellet så blir de pola-
re egenskapene hos Samojed viktig. Vi 
vet også at de som kjører i toppen i 
langdistanse i dag har begynt å fokuse-
re på polare egenskaper i sine alaskans. 
Når det gjelder siberian husky så er de 
polare egenskaper en essensiell karak-
teristikk i standarden for rasen. 

Hundehold på Grønland 
Marit Holm, Alaska på tvers heltinnen, 
delte med oss sine erfaringer med fem 
år som veterinær for Siriuspatruljen, og 
sin streben etter å bedre det generelle 
hundeholdet på Grønland. 

18 hunder fra Grønland 
For å returnere til Ingvilds bekymring 
angående et for snevert genmateriale 
for Samojedhund så har jeg for så vidt 
oppfattet at også Grønlandshund har 
en liten populasjon i Skandinavia. Der-
for er det flott at Marit har tatt med 
seg 18 hunder fra Grønland. Dette er 
hunder som hun har brukt på sine 
lange turer i isødet. 

Trist virkelighet på Grønland 
Marit berettet ellers om en svært trist 
virkelighet for mange hunder på 
Grønland. Forhold som hun anmeldte, 
og der hun noen ganger tok med seg 
politi for at hundens eier skulle forstå 
alvoret. I tilegg til at hunder ble kor-
porlig avstraffet, så var utsultede hun-
der vanlig. I de verste tilfelle avlivet 
hun hunder på stedet. 

Med ski og pulk på Grønland 
Et mer hyggelig innslag var Marits for-
telling om en skikkelig jentetur med ski 
og pulk på Grønland. Her fikk jentene 
virkelig prøvd seg i det ukjente. Var 
der farbar is på fjorden, og hva med 
sprekker over breen? Jentene kom 
omsider frem til målet. 

Manitou Crossing Kennel, Minnesota 
Blake og Jennifer Freking er eierne av 
Manitou Crossing Siberian Husky ken-

nel i Finland, Minnesota. De berettet 
om sin erfaring med siberian husky. 
Blake har hatt det raskeste siberian 
spann i Iditarod. Han vant John 
Beargrease Championship i 2004. Han 
kommer fra en gård på slettelandet i 
Minnesota. Han har vært handler hos 
Earl og Natalie Norris. Jennifer startet 
opp med sin mors gamle lederhunder. 
Hun er utdannet veterinær fra Univer-
sity of Minnesota i 2004. 

Veien til suksess 
For å oppnå suksess fokuserer de på 
utstyret, trening, foring og appetitt, og 
det genetiske. De har følgende mål; 
sunne hunder, glade hunder med per-
sonlighet, mentalt tøffe hunder, og 
bevaring av rasen siberian husky. De 
fokuserer på følgende fysiske karakte-
ristika i hundene; kroppsbygning, gode 
poter, tilstrekkelig pels (hverken for 
kort eller for lang), godt vinklet front. 

Høye avlskriterier 
Deres avlskriterier for selektering av 
avlsdyr er som følger; ingen genetiske 
defekter, utmerkede bevegelser, avls-
dyrene må ha utmerket seg foran sle-
den, de foretrekker å avle på hunder 
som har utmerket seg som ledere, hun-
dene må tilfredsstille rasens standard, 
hundene må være sosiale og arbeide 
godt sammen med andre hunder. De 
parrer hunder som utfyller hverandres 
sterke sider. De prøver å nå sine mål 
ved å linjeavle eller krysse ut mellom 
de genetiske linjene de har i kennelen. 
De liker sine Northome og Anadyr 
krysninger. Noen av Kodiak linjene 
har vært fine innenfor deres avl. 

Siriuspatruljen på Grønland. Foto: Mads M. Pedersen 
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Festival i Harstad 
Jeg møtte Stine Oppegaard “in person” 
første gang, da hun kom nordover 
sammen med Johnny Blingsdalen som 
“utskremt medarbeider” fra NSHK 
“sentralt”, for å hjelpe oss med Har-
stad Hundekjørerfestival mars 2012. 
Det er av mystiske årsaker flere sibe-
rian huskies i og rundt Oslogryta enn 
det er her nord for polarsirkelen, og 
dermed også naturligvis en viss over-
vekt av ”søringer” i klubben 
”sentralt”. Stine og Johnny leder hver 
sin komite i NSHK: Arrangementsko-
miteen og sportskomiteen. Og de had-
de erfaring i bøtter og spann med vaf-
felkakesalg, pølsekoking og tidtaking. 
Dessuten viste de seg og være utrolig 
likandes folk disse to søringene. Og 
akkurat like entusiastisk opptatt av 
siberian huskies som meg! NSHK føl-
tes med ett så mye nærmere – og plut-
selig har jeg selv fått et lite verv i klub-
ben som medlem av redaksjonskomi-
teen for Huskybladet. 

Mange jern i ilden 
Stine er aktiv ”innkaster” for klubben. 
Hun jobber målbevisst og intensivt 
med å rekruttere nye medlemmer. Bå-
de gjennom klubbens nettsider og på 
fjesboka. Treffer hun en Siberian Hus-
ky, gir hun seg ikke før eieren er opp-
sporet og innmeldt i klubben! For nye 
medlemmer er NSHK identisk med 
Stine Oppegaard. Hun gir råd til valpe-
kjøpere. Og informerer om rasen. Hun 
gjør en fantastisk innsats med design 
og utforming av Huskybladet som 
”uoffisiell medlem” av redaksjonsko-
miteen. Som leder av arrangementsko-

I pølseboden på Grimsbu.I pølseboden på Grimsbu.  
Foto: Saskia MämpelFoto: Saskia Mämpel  

Styrker og svakheter i spannet 
De forsøker å identifisere styrke og 
svakheter i spannene og korrigerer 
avlen basert på de refleksjoner de der-
ved gjør. De tester mentale holdninger 
i forbindelse med: utmattelse, vind, 
regn, tung snø, åpen sjøis, og brøyting 
av løype. 

Stamhunder 
Stamhundene i deres avl er: Alaskan;s 
Nicholas of Anadyr, Alaskan’s Splat-
ters of Anadyr, Northomes Lefty, 
Moonshaddow Bilko of Jedey, 
Alaskan’s Soldotona of Anadyr, 
Alaskan’s Balto of Anadyr, Northomes 
Maggie, Sheggeman’s Jordan, 
Moonshaddows Naoki of Jedey 

Spesielle hunder 
Spesielle hunder: Alaskan’s Nicholas 
(Alex) of Anadyr og Kodiak’s Kandle 
var ekseptionelle ledere. Alaskan’s Ni-
colai II of Anadyr ligger tungt bak de-
res avl. Deuce of Jedey (Alaskan’s Bal-
to of Anadyr x Alaskan’s Splatters of 
Anadyr) var en fantastisk leder. Han 
hadde stor suksess i løp, mil etter mil. 

Tro på fremtiden 
Retningslinjer: Å lese en stamtavle 
handler om kjennskap til hver hund i 
stamtavlen. Å avle siberians handler 
om en langtidsplan. Blake og Jennifer 
har tro på fremtiden til siberian husky. 

Styrking av ulike muskelgrupper 
De har tro på å bruke ulike seler for å 
styrke ulike muskelgrupper. De ønsker 
å styrke hundens poter ved å trene 
både med og uten sokker. Klør må 
holdes korte for å unngå feilbelastning 
av poter. 

Forstal Siberian Husky Kennel 
Sally Leich er sammen med søsteren 
Sheril og Ali Koops eier av Forstal 
Siberian Husky kennel i Norfolk, Eng-

land. Hun begynte å kjøre med sibe-
rians i 1970. Foreldrene tok med seg 
to gammeldags showhunder fra USA 
da familien flyttet hjem til England. 
Gammeldags i den forstand at de ikke 
var så ufunksjonelle som nåtidens 
showhunder. I begynnelsen var moren 
Liz primus motor i kennelen. Deres 
avl har i vesentlig grad vært basert på 
Anadyrhunder med litt tilskudd fra en 
Seppalahund. Denne kombinasjonen 
har fungert bra for dem i mange år. De 
har alltid ligget på toppen i de korte 
vognløpene i England. 

Vellaget film til foredraget 
Sallys hovedbidrag på konferansen var 
en meget vellaget film. Der så vi et 
relativt stort spann løpe foran en ATV 
uten motor. Sally beskrev bevegelsen 
til de hundene vi så. Bakerst i spannet 
løp to hunder som hadde vanskelighe-
ter med å yte. De hadde stadig slake 
liner og var ikke i balanse. Filmsekven-
sen ble avsluttet med at Sally viste de 
to ”problem”-hundene i ”ringen” sam-
men med to utmerkede hunder fra 
spannet. Det var litt vanskelig å se in-
effektive bevegelser på de to 
”problem”-hundene. Problemene viste 
seg kanskje først når hastigheten ble 
høy. Det jeg imidlertid savnet var ty-
piske ”stayer” egenskaper i disse to 
hundenes bygning. Det vil si at jeg 
hadde ønsket hundene mer rektangu-
lære og litt mer luftige. Sally prøvde så 
å prate litt om noen arvelige lidelser, 
men dette ble dessverre avbrutt fordi 
tidsskjemaet for konferansen ikke 
holdt. Det var synd. ■ 

Ali Koops var dommer på NSHKs spesialutstilling i mai 2012. Her med Anne Guri Moum (fra venstre) 
med årets BIM Kefeus Gwahri Mithrilog Eveline Koch med BIM Vienna av Vargvass. 

Foto: Anita E. Engebakken 

Vår alles kjære Stine 
Tekst: Monica A. Sundset 

Stine er klubbens primus motor. 
Hun arrangerer, rekrutterer, kom-
muniserer, kokkelerer, inviterer, 
informerer og aktiverer. Stine er en 
av klubbens viktige ansikter utad 
og ofte den første nye siberian hus-
ky eiere kommer i kontakt med. 
Hun gir råd til valpekjøpere og ver-
ver nye medlemmer. Her kommer 
du litt tettere på Stine. 

Bok om siberian husky 

Sally har skrevet en bok om siberian husky. Den 

kan være interessant for leserne av Huskybladet. 

Send forespørsel til forstalsiberians@tiscali.co.uk  
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På tur i Gardeskogen ved Hovseter .                                                   Foto: Benedikte Lindbeck 

miteen i NSHK, deltar Stine på de 
faste samlingene til NSHK som Vin-
tersamlingen på Grimsbu, Spesialen, 
Høstsamlingen og Syningen, og er an-
svarlig for klubbens tilstedeværelse på 
Dogs4All og Villmarksmessen. Hun 
baker kaker til Halloweenløp i oktober 
og Dørstokkmila på Hamar i januar og 
så sant hun ikke er på jobbreise deltar 
hun på de faste tirsdagsturene i Oslo 
og omegn. 

Jobb, familie og hunder 
Stine har vært ansatt i Norsk filminsti-
tutt siden hun startet som vikar for 
over 26 år siden, og har full jobb som 
utenlandsansvarlig for norske spillefil-
mer, noe som medfører mye spennen-
de reiseaktivitet gjennom hele året. 
Hun er gift med Geirr, har to døtre 
Andrea og Martine, og familien har tre 
siberian husky tisper: Nuna av Bratta-
lid (8 år), hennes datter Najak av Brat-
talid (5 år) og Nunas halvsøster Alasuq 
(4 år). Det er et mysterium for meg 
hvordan hun rekker over alt arbeidet 
med NSHK på toppen av dette. 

Oppvokst i nærheten av Brattalid 
Hvordan startet så Stine sin pasjon for 
denne hunderasen? 
- Jeg vokste opp på Vettakollen i Oslo, 
mer eller mindre ved siden av Brattalid 
Kennel (Helge Ingstad), hvor jeg til-
bragte mye tid både med å leke med 
barna til Edwin og Benedicte Ingstad, 
være barnevakt og ikke minst, kose 
med alle hundene i hundegården. Og i 
1974 klarte jeg å overtale mor og far til 
at også vi skulle ha en liten valp. Vi 
fikk vår første (og eneste, trodde jeg) 
Najak av Brattalid. Litt morsomt at 
også Elin Ingstad, som i dag har Mo-
linka av Brattalid, moren til Nuna og 
Alasuq, også hadde en husky fra det 
samme kullet, og vi var sammen på en 
del samlinger på midten av 70-tallet. 

Fra sykehjem til Frankrike til film 
Etter videregående ble det 1 1/2-års 
arbeid som nattevakt på sykehjem, så 1 
1 1/2 år i Frankrike etterfulgt av ett år 
på den nyopprettede datalinjen på 
Handelsgym, før jeg begynte som vikar 
på Filminstituttet, og har siden blitt 
der. 

Nuna til låns ble tre hunder på to år 
Høsten 2006, etter å ha vært uten 
hund siden 1984, kom det plutselig en 
forespørsel fra Benedicte Ingstad - 
”Kan dere passe Nuna i 6 måneder 
mens jeg er på reise?” Jeg som alltid 
har sagt til barna at vi ikke kan ha 
hund pga min allergi (og det har jeg, 
men ikke for huskyer!) nølte ikke, og 
det gjorde heller ikke Geirr eller jente-
ne. Samme kveld kom Nuna inn av 

døren, og hele familien har siden gle-
det seg over både Nuna, som har bodd 
fast hos oss siden november 2011 og 
de to andre. 

Familiehunder som liker seg inne 
Hundene er familiehunder og får gjer-
ne sove i senga hos mor på natta, men 
har også direkte utgang til hundegård 
via hundeluke i husveggen, og egne 
senger i stua. De lever med andre ord 
et ordentlig luksusliv, og får turer med 
kickbike, kicksled eller gåturer i nær-
området. Vi deltar på de faste tirsdags-
turene med lokallaget. Vi pleier også å 
gå på halvårskurs i hverdagslydighet, 
hvor vi tar med oss 1-2 hunder pr 
gang. Fint både for sosialisering med 
andre raser, og ikke minst, de får løpe 

løse ute de siste 15 minuttene! 

Nok av oppgaver 
Verken jeg eller hundene drømmer om 
Finnmarksløpet eller overnatting ute. 
Det gjør at jeg heller kan stille opp og 
gjøre en innsats på klubbens samling-
er, hvor hele familien deltar i arbeid 
med pølsebod, organisering av lodd-
salg, fellesgrill, for ikke å snakke om 
Dogs4All og Villmarksmessen. Det er 
gøy å møte klubbens medlemmer, og 
ikke minst, få med oss de nye husky-
eierne. Mange er som oss, som forblir 
eier av noen få hunder, mens andre 
raskt øker antallet og begir seg ut på 
løp og annen aktivitet. Selv er jeg opp-
tatt av å vise at klubben er til for alle, 
også de med ”bare en hund”. ■ 

Påsken på Skåbu, Vestre Gausdal.                                       Foto: Andrea Oppegaard Jakobsen 
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Camilla i farta på samling.  
Foto: Kari Hope 

I kennelen er det 17 bikkjer. De yngste 
er 1 år og den eldste rundt 6-7- de aller 
eldste er gitt bort til valpekjøpere. 

Erfaring fra løp 
Camilla har vært med i sportskomiteen 
i Norsk Siberian Husky Klubb i flere 
år. Løp har hun og kjørt; Rjukanløpet 
og Huskyløpet. Men så startet - og 
fullførte - gemalen Lars Femund 400. 
Hun var handler. 

Påmeldt til Femundløpet 
Og i år skal hun selv kjøre Femundlø-

pet. Hvorfor det? spør vi- 
Ja, jeg er ikke noen Lars Monsen akku-
rat, men da jeg handlet på Femundlø-
pet skjønte jeg at dette jo på mange 
måter har preg av å være et etappeløp, 
ikke ”alene i villmarka”. Dessuten vil 
jeg litt vekk fra den altoppslukende 
mammarollen, ut i skauen, trene…… 

3 timer daglig på hundestell 
Er det deg som har treningen i år da? 
Ja, 90 % av hundestellet er mitt. Lars 
stiller opp for barna. Men om jeg en 
dag er lei, tar han gjerne en trenings-

Camilla og Lars har drevet kennelen Nairebis i Østfold siden 2005. Camil-
la selv er 32 år, og mor til to svært små barn: Odin Alexander på 1 og Nora 
Emelie på 3. Hun jobber også skift ved Borregaard fabrikker i Sarpsborg , 
hvor hun begynte som lærlig i 1998 og tok fagbrev i kjemiprosess i 2000. 
For noen år siden flyttet hun og gemalen inn i et ”nytt” hus ved et vann, 
med stor tomt – men dette huset må bygges på….. det også! 

Småbarnsmor og hundekjører: 
CAMILLA KERLER-GÜNTHER 

Camilla er medlem av Sportskomieten. 
Foto: Stine Oppegaard 
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økt. Jeg bruker ca 3 timer hver dag på 
dette, stell, kos, foring, trening. 

Trening 4-5 dager pr uke 
Hvor mye trener dere da? 
Vi trener 4-5 dager per uke. Høsttre-
ning er mørkt og kaldt. Vi trener et 
større spann enn de 8 som trengs i 
løpet. 

Kjøre bedre enn Lars 
Du har fått startnummer 28. Har du 
noen strategi for løpet? 
Jeg skal ikke bli siste siberianspann, og 
jeg skal ikke bryte. Frykten er at noen 
blir syke. Man vet jo aldri. Jeg skal 
oppleve naturen, kanskje se nordlys. 
Og så skal jeg kjøre bedre enn Lars. 
Jeg har mer konkurranseinstinkt enn 
han har. 

Avler til eget bruk 
Dere har brukt litt tid på å bygge opp 
et spann. Avlet litt og byttet litt ut…. 
Jeg ser progresjonen i spannet fra da vi 
begynte. Det er bra. Da blir det spen-
nende hva de kan prestere. Vi har kun 
avlet for eget bruk egentlig (og så har 

Foto: Linda Ellingsen 

Foto: Stine Oppegaard 

redaktøren fått en av det siste kullet, 
noe vi er superglade for, red.anm). Vi 
liker litt store hunder da. 

Mye logistikk i hverdagen 
Hva er styrkene og utfordringene dine 
da, som småbarnsmor og tøff jente? 
Jeg er ikke så redd av meg. Jeg og Lars 
har en felles lidenskap for bikkjer og 
friluftsliv, det hjelper bra. Lars skal 
handle, det er fint, og Kjell, vår nabo 
med siberian. De har vært til mye 
hjelp: de trapper ned og vi trapper 
opp. Vi har til og med kjøpt bilen til 
Kjell og Anne (Trøbråten). Men beva-
res, dette er ikke noe hokus-pokus, 
det er mye logistikk som skal gå opp i 
hverdagen. Heldigvis har jeg tøffe og 
robuste unger som liker å være med i 
hundestellet og ute-i-skogen livet. 

Lykke til med Femundløpet 
Da ønsker vi Camilla lykke til i løpet. 
Hun får konkurranse - eller følge - av 
flere andre kvinnelige siberiankjørere. 
Dette blir spennende. Men Camilla er 
en annerledes småbarnsmor, det er 
iallfall sikkert! ■ 
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Bondejenta 
Tanita er 23 år gammel og bor sam-
men min sin far på en gård på øya 
Smøla i Møre og Romsdal. Tanita fikk 
sin første Siberian Husky i 2009: hann-
hunden ”Cammo” fra Kennel Ulve-
blikk i Trondhjem. I dag har hun 9 
hunder totalt, 8 Siberian huskies and 1 
border collie, i alderen 5 måneder til 5 
år. I tillegg til hundene har hun intet 
mindre enn 1 katt, 6 Chinchilla, 2 ka-
nin, 20-30 høns, 10-20 ender og flere 
villsauer som hun steller med. Hun har 
med andre ord dagene fylt, og har for 
tiden ikke jobb eller studier ved siden 
av gårdsdriften. Tanita jobber stort 
sett alene med hundene sine, men får 
hjelp når hun skal på utstilling og av 
og til med spanntreningen, eller der-

som hun trenger avløsning ved reiser. 
I tillegg til spanntreningen, trener hun 
også lydighet med hundene, og hun 
trener gjeterhunden Chiva sammen 
med sauene. Border collien Chiva går 
faktisk som lederhund i spannet til 
Tanita! Chiva fungerer som 
”vaktmester” i hundegården, og passer 
på at ingen krangler. Hun tror nok at 
hun selv også er en siberian husky, og 
har virkelig satt seg i respekt hos res-
ten av flokken. 

Det bare ble sånn 
Cammo fra Kennel Ulveblikk er nå blitt 
4 år, og han er Tanita`s favoritt. Han 
er hovedleder i spannet, kan gå løs 
stort sett overalt, og er en enkel og 
stille hund. De to neste hundene, Ri-

kissia (3) og Kenny (2), er fra showlinjer 
og ble importert fra Annemonens 
Husky i Sverige. Rikissia er den staeste 
av Tanita´s hunder og den sterkeste i 
spannet. Kenny er også en super spann-
hund, kanskje den vakreste av hunde-
ne til Tanita, og den sterkeste. Han er 
dominerende og leken, men matmor 
sin kosehund. Deretter kom det tre 
hunder fra samme kull hos oppdretter 
Anna Ölén fra Skorped, Västernorr-
lands Län i Sverige: Heida, Geyfa og 
Andri (2). Heida er en herlig, sterk, en-
kel tispe som går i led. Geyfa er den 
raskeste og mest energiske hunden i 
spannet. Andri fra samme kull fikk 
Tanita kjøpe senere da Anna sluttet 
med hundekjøring. Han har supert 
gemytt og går godt i spannet. I løpet 
av kort tid hadde Tanita utvidet 
flokken med hele fire hunder. Dette 
høres kanskje ut som et travelt år? 
Men Tanita syns ikke det! Det bare ble 
sånn! Og så er det jo alltid koselig med 
flere hunder. Det siste året er det kom-
mer to hunder til. Mocca (1) fra Nor-
dens Skogul, er nå under opptrening, 
har et herlig gemytt, og er en flott og 
fokusert arbeidshund. Siste skudd på 
stammen er Stinger (5mnd) fra 
oppdretter Joakim Adolfsson i Sverige. 
Hun er en kullsort, vakker tispevalp 

Ung og entusiastisk 
Tekst: Monica A Sundset, foto: Magnus Hagen 

Hun er en tøff, ung dame med masse guts. Hun har allere-
de ”en haug med hunder”, og vil bli hundekjører. Hun er 
aktiv på nett, både på Facebook og på NSHK´s nettverk, 
hun har egen blogg og nettside. Hun er en dreven fotograf 
og tar fantastiske bilder av både egne og andres hunder. 
Hun er nysgjerrig, og har masse spørsmål og utallige 
drømmer. Mange lurer på hvem hun er, denne Tanita 
Hakkebo Rangnes? 

Tanita på treningstur med hundene sine.                                 Foto: Magnus Hagen 
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fra trekkhundlinjer. 

Valg av oppdretter 
”Som fersk siberian husky kjøper had-
de jeg ikke peiling!”, forteller Tanita, 
når jeg spør henne om hva som var 
viktig for henne i valg av oppdretter. 
Men, sier Tanita, jeg var heldig som 
valgte Kennel Ulveblikk i Trondhjem, 
og har siden skjønt hvor viktig dette 
med valg av riktig oppdretter er. De 
fleste av mine hunder kommer fra Sve-
rige. Jeg har Siberians fra både show 
og løpslinjer, da jeg til og begynne med 
ikke forstod hvor ulike disse linjene er. 
Jeg brukte lang tid før jeg bestemte 
meg for Annemonens Husky Kennel, 
som oppdretter showlinjer, og som 
også driver hundekjøring. Tanita me-
ner at hennes hunder fra showliner er 
like gode som hundene fra brukslinjer, 
men foretrekker løpslinjene, da hun 
har lyst til og satse på konkurranse / 
hundekjøring. I valg av oppdretter har 
hun vektlagt gemyttet til foreldrehun-
dene, at foreldrene er trekkhunder og 
går som ledere. Alle valpene hun har 
kjøpt kommer fra oppdrettere som 
driver hundekjøring, men det er bare 
Cammo fra Ulveblikk som er fra 
"langsdistanse linjer", resten av flok-
ken karakteriserer hun som ”sprint 
typer”. Tanita var ivrig etter og bygge 
opp sitt eget spann, og kjøpte søstrene 
Geyfa og Heida til redusert pris / kvan-
tumsrabatt hos en oppdretter uten 
kennelnavn fordi hun tok to fra sam-
me kull. Den siste valpen hadde hun 
planlagt og kjøpe fra en oppdretter 
som hadde gått mange løp, men denne 
gang var det ønsket om en kullsort 
hund som ble avgjørende! Hun plan-
legger egne kull om noen år, og ønsker 
da og beholder noen valper selv.  

Inspirert av Kennel Ulveblikk 
Hva var det som gjorde at du startet 
med Siberian Huskies? Den gode kon-
takten med Renathe Moholdt på Ken-
nel Ulveblikk, diskusjoner om konkur-
ranse og løp, gjorde at jeg ble bare mer 
og mer interessert i rasen forteller Ta-
nita. Renathe lærte meg mye om denne 
flotte hunderasen, og gav meg mange 
gode tips og råd, slik at jeg ble mer og 
mer fasinert av hundekjøring. Tanita er 
døv, men ser ikke på dette som et han-
dicap i forhold til hundene og hunde-
kjøringen. Hun forteller at det eneste 
”hindret” hun har, er at hun ikke er 
flink til ”å lese på munnen” til folk. 
Det at hun ikke har bil er heller ikke 
noe problem, for hun kan jo ikke reise 
så langt av sted når hun har så mange 
hunder! Dessuten har hun en herlig 
sjåfør som stiller opp og hjelper hen-
ne! Tanita mål er og bli en god hunde-
kjører og en god oppdretter. Hun har 

deltatt i mange utstillinger med hunde-
ne sine og syns at dette er viktig, både 
som miljøtrening for hundene, og for 
og vise fram særlig løpslinjene av ra-
sen. Hun hadde planlagt og delta i 
løp / konkurranse sist vinter, men ble 
dessverre alvorlig syk og innlagt på 
sykehus like før Harstad Hundekjører-
festival der hun var påmeldt. Nå satser 
hun for fult og vil delta i mellomsdis-
tanseløp kommende vinter. Det blir 
spennende og følge henne videre.  

Tanitas blogg: http://greenhusky.blogg.no 

Tanitas nettside: www.123.hjemmeside.no/

greenhusky 

Tanita med Chanti (på besøk), border collien Chiva og hennes første siberian husky 

Cammo fra Kennel Ulveblikk. 
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Hamar Hundekjørerfestival, i januar. 
Dette er et løp for de som liker å kjøre 
i trygt terreng med gode løyper som er 
godt merket. Hamar Hundekjører-
klubb har en landsarena for kjøring, og 
løypene går på kryss og tvers i et myr 
og skogsterreng, uten store utfordring-
er på vær, vind og bakker. Det er en 
stor variasjon i både distanser (sprint 
og mellomdistanse, opp til 4 mil) og 
spannstørrelse. Noen hunder blir litt 
lei av de samme løypene om man har 
trent mye på den arenaen, men for de 
som skal kjøre fort og kort er det su-
pert der oppe. Ofte har de egne klasser 
for renrasede bikkjer, og egne løp for 
juniorer. Det er kort vei fra parkering 
til start, og ofte et yrende liv på are-
naen. Vil man kjøre løp på Hamar må 
en enten finne et sted å bo i Hamar, 
campe, eller kjøre til og fra på dagen. 
Arrangør er Hamar Trekkhundklubb. 

Vikerfjellløpet, også januar. 
Dette er et mellomdistanse – og kort 
langdistanseløp. Distansene er fra 
rundt 4 mil til 2x7 mil. Mange ulike 
spannklasser. Kan kjøres med ned til 4
-spann. Det er også kortere distanser 
for juniorer, og av og til renrasede 
klasser. Det er et uformelt løp i skogs-
terreng med litt fjellpreg. Siden det går 
tidlig på året, i januar, kan løypene 
være litt løse, og noen ganger har mer-
kinga vært litt forvirrende. Løpet er 
veldig sjarmerende. Det starter fra par-
keringen på Tosseviksetra, en bratt 
bakke opp i Vikerfjellene (bomvei). 
Det er ikke overnattingsmuligheter der 
oppe, men enkelte kommer kvelden 
før og sette opp lavvo. Langløpene 
bruker natta også. Det er Ringerike 
Trekkhundklubb som arrangerer dette 
løpet. Løpet har ofte svært fine pre-

mier. Men har man bikkjer som over-
hode ikke klarer passeringer i sporet 
er dette ikke løpet for det spannet. På 
den annen side kan man få masse 
løps-og passeringslæring, siden løpet 
ikke er av det strenge slaget. 

Rjukanløpet, i mars 
Dette er et mellomdistanse fjelløp på 
våren. Start og mål er på Rjukan 
Fjellstue hvor man innlosjeres med 
full forpleining. Deilig mat og god 
stemning. Det er om våren og går i 
høyfjell, så det KAN være værutsatt, 
og man kan møte noen arge skiløpe-
re, men ellers er det ofte et løp medd 
svært god stemning. Uhøytidelig løp, 
men man bør ha 6-8 bikkjer for å 
kjøre de seks drøye milene. Løpet ble 
ikke arrangert i 2012. Dette løpet er 
en hel weekendpakke, og har Norges 
beste premiebord og Norges best 
kledde (i bunad) kvinnelige løpsar-
rangører, en av dem fra NSHK: Kari 
Hope. Arrangørklubb er en lokal av-
deling av mushplaner for 2013. 

Dørstokkmila og Huskyløpet 
Se egne invitasjoner i bladet. ■ 

Morsomme løp for begynnereMorsomme løp for begynnere  

Noen har etterlyst en kort beskrivelse av løp som begynnere kan ta fatt 
på. Her er noen. Løp i Nord 

Troms Quest 19. - 20.januar 2013 
Råvatn i Øverbygd, Målselv, for mer 
info se: www.tromsquest.no/.  
Når Troms Quest har startet på lørda-
gen, arrangerer Øverbygd hundeklubb 
et uhøytidelig snørekjøreløp. Her er 
det viktigst å delta. Informasjon om 
dette vil bli lagt ut på klubbens hjem-
meside: 
www.overbygdhundeklubb.com/ 

Hinnøy hundekjørerfestival 
16. - 17. mars 2013 
Lørdag 16. mars arrangeres løpet i Fol-
keparken i Harstad og den 17. mars 
arrangerer lokallag Nord-Norge vinter-
samling, følg med på facebook for mer 
informasjon. 

Vårsamling i Øverbygd 
31.mai - 2. juni 2013 
Mer informasjon kommer. 
 
Følg med på Lokallagets Facebookgruppe. 

Tekst: Johanne Sundby. Foto: Stine Oppegaard 

Rune Sundset og Birk på Harstad Hundekjø-
rerfestival 2012. Foto: Stine Oppegaard 
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5. - 8. januar 2013 
Hamar Hundekjørerfestival 

11. - 12. januar 2013 
Vikerfjelløpet 

12. - 13. januar 2013 
Gausdal Maraton 

13. januar 2013 
Dørstokkmila 

18. - 20. januar 2013 
Hallingen 

31. januar - 3. februar 2013 
Femundløpet 

Februar 2013 
Amundsen Race 

9. - 10. februar 2013 
Rørosløpet 

21. - 24. februar 2013 
NSHK vintersamling 

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 

Følg med på klubbens nettsider for 
oppdateringer:  
www.siberian-husky.net 

Foto: Kari Hope 

Vildmarksracet 
19-20 januar 2013 (120 km) 
Nordnas i Sverige (ca 8 mil nordøst for Trysil) 
Klasser: A,B,C og Duo 
 
Det kjøres 2 sløyfer, hver på 60km. Obligatorisk 4 timer stopp. 
Start, checkpunkt og mål skjer på samme område, lett tilgjengelig til parkering 
og overnatting. 
Åpen start mellom 09.00-11.00 
Mer info på hjemmeside: www.vildmarksracet.se 
 
Mush Synnfjell  
4. - 6. januar 2013(170 km) 
Start og målgang ved Spåtind helsehotell i Nord Torpa, Valdres. 
Ingen klasseinndeling. 
170 km med 2 stopp på 4 timer.  
Mer info på hjemmeside: www.mushsynnfjell.blogspot.no/  

Nye løp i 2013 

Syningen 2012. Foto: Kirsten Ribu 

http://www.vildmarksracet.se
http://www.mushsynnfjell.blogspot.no/
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Tekst: Anita H. Engebakken og Stine Oppegaard 

Norsk Kennel Klub (NKK) hadde 11. 
november 2012 et dialogmøte hvor 
Ivar Hordnes og Stine Oppegaard 
også deltok fra NSHK. Et av temaene 
var blant annet antall utstillinger/cert 
muligheter som rasehunder har i dag. 
En egen komite under ledelse av An-
ders Tunold-Hanssen, som også er 
leder av Autoriserte Hundedommeres 
Forening, la frem et forslag med diver-
se endringer som skal diskuteres videre 
i NKK. 

650 cert-givende utstillinger pr år 
Komiteen mener at dagens utstillings-
struktur ikke er forenlig med NKKs 
formål. Det har de siste årene vært en 
inflasjon i antall utstillinger arrangert i 
Norge, og ikke minst i antallet 
raseklubber/hundeklubber som ar-
rangerer flere-rasers utstillinger. Med 
over 650 cert-givende utstillinger i året 
får certifikatet liten verdi. For mindre 
kunnskapsrike hundeeiere kan det bli 
vanskelig å se forskjell på gode hunder 
og mindre gode hunder når alle er 
champions. 

Raseklubbene kan regulere 
Raseklubbene har i dag forvaltningsan-
svaret for sin rase, herunder også mu-
ligheten til å regulere hvor mange ut-

NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive ak-
tiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 
behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rase-
nes sunnhet. 

INFLASJON I UTSTILLINGER 

stillinger deres rase skal delta på og 
derigjennom hvor mange cert som 
skulle kunne deles ut. Komiteen anbe-
faler at NKK tar grep for å hjelpe 
raseklubbene med å styre antallet cert 
og derigjennom antallet utstillinger 
gjennom en reduksjon av antallet cert 
per rase per år. 

56 cert til siberian husky i 2012 
Siberian Husky er en rase med ganske 
gode registreringstall (323 nyregistre-
ringer i 2011), men er en rase med lav 
deltagelse på utstillinger. I 2012 hadde 
Siberian Husky 72 cert-muligheter, 49 
av disse ble benyttet. Gjennomsnittet 
av hunder på mulige utstillinger var 
3,89 eller 5,71 dersom man kun tar 
med de utstillinger hvor det faktisk 
møtte opp en representant for rasen. 
Det ble totalt delt ut 56 cert til rasen, 
25 til hanner (av 132 utstilte) og 31 til 
tisper (av 148 utstilte). Dommerne 
hadde muligheter til å dele ut 40 cert 
til hanner og 36 til tisper basert på 
hvor mange utstillinger de ulike kjøn-
nene deltok på. 

Innstramming i 2014 
NSHK vil redusere antallet utstillinger 
rasen kan delta på noe fra 2014 på 
bakgrunn av signaler fra NKK og med 

bakgrunn i at en god del utstillinger 
ikke har noen påmeldte individer av 
rasen. Når NSHK velger å akseptere 
eller avslå søknader om å ha med rasen 
på utstilling i 2014 og fremtidige år ser 
vi da på en historikk over de dommere 
de ulike klubbene har benyttet på ra-
sen, samt geografisk beliggenhet. Dette 
er for å sikre så langt som mulig at 
rasen blir dømt av dommere som kan 
rasen. NSHK har allerede sendt signa-
ler til arrangerende klubber om at vi 
helst ser at det brukes dommere fra 
Norden eller UK, eller rasespesialister 
uavhengig av nasjonalitet. 
 
Vi bor i et land med store avstander på 
kronglete veier og ønsker fortsatt at 
siberian husky eiere over hele landet 
skal få muligheten til å delta på utstil-
ling med sin hund. Den største inn-
skjerpingen vil derfor bli synlig på Øst-
landet, da det er her de fleste utstilling-
er ligger. Mens de nord, midt og vest i 
landet ikke har så mange utstillinger i 
utgangspunktet og endringene vil der-
for være minimale. ■ 

Shaman Free Bonfire Night. Foto: Anita H. Engebakken 
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NYE UTSTILLINGSRESULNYE UTSTILLINGSRESULTATERTATER  

Dato: 1. juli 2012 

Sted: Trondheim 

Arr: Norsk Kennel Klub 

Dommer: Frank Christiansen 

SE53457/2010 

Annemonens Husky’s Drive All Night 

0.UK 

DK11141/2010 

Packice Blaze Of Glory 

Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BHK 

R.CACIB 

S61994/2008 

Aslakkgårdens Mysiga Midas 

VG.AK 3.AKK 

NO39175/10 

Isslottett’s Ozzy 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB 

BIM 

NO37905/11 

Trap Line Just For Fun Ivrig 

VG.JK 2.JKK 

SE29650/2011 

Wolfmark Call Me Classy 

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BTK 

NO59074/10 

Kari Trestakk’s Embla 

Exc.AK 2.AKK CK 4.BTK 

AKCWS35406001 

Kristari’s Where Dreams Begin Atlib 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK R.CACIB 

NO50073/10 

Varga 

VG.AK 3.AKK 

SE14187/2010 

Annemonens Husky’s Rikissia 

KIP 

S40004/2009 

Bedarra Kat Von D 

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR 

 
Dato: 7. juli 2012 

Sted: Leirfjord 

Arr: Ytre Helgeland Hundeklubb 

Dommer: Hanne Laine Jensen 

DK11141/2010 

Packice Blaze Of Glory 

Exc.AK 

NO59074/10 

Kari Trestakk’s Embla 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

Dato: 7. juli 2012 

Sted: Vestnes 

Arr: Vestnes Hundeklubb 

Dommer: Helge Lie 

SE11917/2011 

Andri 

VG.UK 

SE53457/2010 

Annemonens Husky’s Drive All Night 

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE14187/2010 

Annemonens Husky’s Rikissia 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

 

Dato: 14. juli 2012 

Sted: Vålerbanen 

Arr: Åsnes og Omegn Hundeklubb 

Dommer: Per-Harald Nymark, Norge 

VDH/DCNH SH 15076 

Hightower’s Freke Winter Spirit 

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIR 

SE62227/2010 

Bedarra Enter Sandmand 

Exc.UK 2.UKK 

S50901/2005 

Heidiburghs Eric 

Exc.AK 2.AKK CK 3.BHK 

S69244/2006 

Heidiburghs Ghost Echo 

Exc.AK 3.AKK 

S47991/2007 

Chilliway’s Never Compete With Me 

Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK 

SE60307/2010 

Zaltana Laughing Out Loud 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 

AKCWS33663502 

Kristari’s Sesame 

Exc.AK 2.AKK 

Dato: 15. juli 2012 

Sted: Vålerbanen 

Arr: Norsk Eurasierklubb 

Dommer: Leni Finne, Finland 

SE62227/2010 

Bedarra Enter Sandman 

VG.UK 1.UKK 

S47991/2007 

Chilliway’s Never Compete With Me 

VG.AK 1.AKK  

SE60307/2010 

Zaltana Laughing Out Loud 

VG.AK  

AKCWS33663502 

Kristari’s Sesame 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

 

Dato: 28. juli 2012 

Sted: Råde Idrettspark 

Arr: Moss og Omegn Hundeklubb 

Dommer: Arne Foss 

NO46838/11  

Carillo Spirit O’Harmony 

G.JK 

AKCWS33663502 

Kristari’s Sesame 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

 
Dato: 4. august 2012 

Sted: Nesbyen 

Arr: Norsk Terrier Klub 

Dommer: Terje Lindstrøm 

NO46838/11  

Carillo Spirit O’Harmony 

S.JK 

VDH/DCNH SH 15076 

Hightower’s Freke Winter Spirit 

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIR 

Annemonens husky`s Drive all night, BIM, Excellent,Cert, CK. 
Foto: Magnus Hage 

Zaltana Laughing Out Loud, SE, BIR på NKK i Oslo i august. Polsk 
avl fra to canadiske hunder.                        Foto: Anita H. Engebakken 

Isslottet’s Ozzy BIM i Trondheim.                Foto: Anita H. Engebakken 
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NO55027/09 

Carillo Speed Boy 

G.AK 

 

Dato: 5. august 2012 

Sted: Nesbyen 

Arr: Irsk Ulvehundklubb Norge 

Dommer: Freddie Klindrup, Danmark 

VDH/DCNH SH 15076 

Hightower’s Freke Winter Spirit 

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIR 

16192/07 

Run Roy’s Lucky You Illipsis 

VG.AK 1.AKK 

 

Dato: 25. august 2012 

Sted: Drammen travbane 

Arr: Norsk Leonberger Klubb 

Dommer: Marianne Holmli 

AKCWS33663502 

Kristari’s Sesame 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

 

Dato: 26. august 2012 

Sted: Drammen Travbane 

Arr: Klubben for Gårds– og fjellhunder 

Dommer: Antonio Di Lorenzo, Norge 

AKCWS33663502 

Kristari’s Sesame 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

Dato:2. september 2012 

Sted: Tromsø 

Arr: Tromsø Hundeklubb 

Dommer: Marianne Holmli 

NO54890/11 

Snykovet’s Viljar 

Exc.JK 2.JKK 

NO54892/11 

Snykovet’s Vebjørn 

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO43908/11 

Run Roy’s I Can Fly Loke 

G.JK 

NO33885/11 

Birk Av Brattalid 

Exc.AK 1.AKK 

SE56344/2011 

Carillo Spirit’o The Wild 

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO56936/11 

Rj Leia 

VG.JK 4.JKK 

NO48513/11 

Run Roy’s After Rain Noor 

Exc.JK 3.JKK 

NO54897/11 

Snykovets Vida 

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

 

Dato: 2. september 

Sted: Tromsø 

Arr: Norsk Kennel Klub 

Dommer: Pekka Teini, Finland 

NO54892/11 

Snykovet’s Vebjørn 

VG.JK 1.JKK 

NO54890/11 

Snykovet’s Viljar 

VG.JK 2.JKK 

SE59945/2010 

Lapicum One Way To Heaven 

Exc.UK 1.UKK CK CERT 2.BHK R.CACIB 

S49819/2008 

Breda Blickens Atle 

Exc.CHK 1.CHKK 1.BHK CACIB BIM 

NO56936/11 

Rj Leia 

G.JK 

NO54896/11 

Snykovet’s Vigdis 

Exc.JK 3.JKK 

NO54897/11 

Snykovets Vida 

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BTK 

SE56344/2011 

Carillo Spirit’o The Wild 

Exc.JK 2.JKK CK 

NO54894/11 

Snykkovet’s Vaar Ahsoka 

VG.JK 4.JKK 

NO54895/11 

Snykovet’s Vega 

KIP 

S41489/2009 

Arctic Power Storm Warning 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

SE55998/2010 

Chiliway’s Freyja 

Exc.AK 2.AKK CK 4.BTK 

NO47267/09 

Roxy 

Exc.AK 4.AKK 

NO36995/09 

Kari Trestakk’s Frigg 

VG.AK 4.AKK 

NO47268/09 

Vilja 

VG.AK 

07016/07 

Carillo Supergirl 

G.CHK 

SE23283/2010 

Wolfmark Silver Bullet Baby 

Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 

 

Dato: 8. september  2012 

Sted: Steinkjer 

Arr: Steinkjer Hundeklubb 

Dommer: Marianne Holm 

SE53457/2010 

Annemonens Husky’s Drive All Night 

VG.AK 1.AKK 

DK11141/2010 

Packice Blaze Of Glory 

VG.AK 2.AKK 

SE29650/2011 

Wolfmark Call Me Classy 

VG.JK 1.JKK 

NO59074/10 

Kari Trestakk’s Embla 

Exc.AK 2.AKK CK 4.BTK 

SE14187/2010 

Annemonens Husky’s Rikissia 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO45367/09 

Run Roy’s After Eight Iza 

VG.AK 2.AKK 

S40004/2009 

Bedarra Kat Von D 

Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 

 

Dato: 15. september 

Sted: Orre 

Arr: Norsk Kennel Klub 

Dommer: Ligita Zake, Latvia 

VDH/DCNH SH 15076 

Hightower’s Freke Winter Spirit 

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIR 

CACIB 

NO54329/10 

Akela 

VG.AK 1.AKK 

VDH/DCNH 14842/09 

Hightower’s A Dream Comes True 

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM CACIB 

 

Dato: 22. september 

Sted: Sortland 

Arr: Bjerke Hundeklubb 

Dommer: Annika Ulltveit Moe 

NO54892/11 

Snykovet’s Vebjørn 

VG.JK 1.JKK 

SE59945/2010 

Lapicum One Way To Heaven 

VG.AK 1.AKK 

 

 

Valp: Libesol Not a Queen A Khaleesi BIR. Foto: A. H. Engebakken 

Nuch Bederra Kat Von D., BIR, BIG 1 og BIS 4 
Foto: Anita H. Engebakken 
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Dato: 23. september 

Sted: Sortland 

Arr: Bjerkvik Hundeklubb 

Dommer: Arne Foss 

NO54892/11 

Snykovet’s Vebjørn 

Exc.JK 1.JKK 

SE59945/2010 

Lapicum One Way To Heaven 

VG.AK 1.AKK 

 

Dato: 29. september 

Sted: Bergen 

Arr: Bergen Selskaps– og BHKlubb 

Dommer: Arne Foss 

NO54967/11 

Absolutt Lurvelegg 

G.JK  

 

Dato: 6. oktober 

Sted: Bergen 

Arr: Norsk Polarhundklubb 

Dommer: Annica Uppström, Sverige 

01759/05 

Nay-la-chee’s Cool Rascal Idefix 

VG.AK 2.AKK  

NO53801/09 

Kvitten Av Vargevass 

VG.AK 1.AKK 

NO40171/11 

Run Roy’s Dance For Me Vivi 

0.JK 

9652/07 

Kira 

Exc.AK 3.AKK CK 3.BTK 

NO45367/09 

Run Roy’s After Eight Iza 

VG.AK 

SE59432/2010 

Artic Howler’s Northern Light 

G.AK 

NO49043/10 

Vienna Av Vargevass 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO46240/10 

Run Roy’s Black Magic Tanja 

VG.AK 4.AKK 

NO41732/11 

Norden Skogul’s Birk Mocca 

VG.JK 1.JKK 

SE11917/2011 

Andri 

VG.UK 1.UKK 

17394/06 

Ylva Lettfot 

Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK 

 

Dato: 6. oktober 

Sted: Letohallen 

Arr: Norsk Dobermann Klub 

Dommer: Maria Cecarelli, Italia 

DK11141/2010 

Packice Blaze Of Glory 

VG.AK  

 

Dato: 7. oktober 

Sted: Letohallen 

Arr: Norsk Dobermann Klub 

Dommer: Nils Molin, Sverige 

DK11141/2010 

Packice Blaze Of Glory 

VG.AK 1.AKK 

SE33075/2011 

Kalypso 

VG.UK 1.UKK 

 

Dato: 13. oktober 

Sted: Hamar 

Arr: Norsk Kennel Klub 

Dommer: Paula Rekiranta, Finland 

NO54892/11 

Snykovet’s Vebjørn 

VG.JK 1.JKK 

SE62227/2010 

Bedarra Enter Sandman 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB 

BIM 

DK11141/2010 

Packice Blaze Of Glory 

VG.AK 2.AKK 

NO46840/11 

Carillo Sprit O’ Black Magic 

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR  

NO44921/12 

Libesol Black Swan 

Exc.JK 2.JKK CK R.CERT 2.BTK 

 

Dato: 20. oktober 

Sted: Letohallen 

Arr: Norsk Miniatyrhund Klubb 

Dommer: Csaba Zsolt Lokodi, Roma-

nia 

S47991/2007 

Chiliway’s Never Compete With Me 

Exc.AK 1.AKK 

 

Dato: 21. oktober 2012 

Sted: Letohallen 

Arr: Norsk Papillon– og Phalene 

Klubb 

Dommer: Anatoli Zhuk, Russland 

S47991/2007 

Chiliway’s Never Compete With Me 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

 

Dato: 11. november 2012 

Sted: Kongsberg 

Arr: Kongsberg Hundeklubb 

Dommer: Marie Petersen, Danmark 

NO46840/11 

Carillo Spirit’O Black Magic 

Exc.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIR 

NO45383/11 

Salsa 

G.UK 

 

Dato: 10. november  2012 

Sted: Orkdal 

Arr: Orkdal Hundeklubb 

Dommer: Per-Harald Nymark 

NO44919/12 

Libesol The Ladiesman 

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BHK 

DK11141/2010 

Packice Blaze Of Glory 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

SE14187/2010 

Annemonens Husky’s Rikissia 

VG.AK 1.AKK 

NO46241/10 

Run Roy’s Black Magic Dakota 

VG.AK 2.AKK 

 

S59594/2008 

Wild Tribe’s Skade 

VG.AK 3.AKK 

 

Dato: 10. november  2012 

Sted: Stord 

Arr: Fitjar-Stord Hundeklubb 

Dommer: Kresten Scheel, Danmark 

NO54967/11 

Absolutt Lurvelegg 

VG.JK 1.JKK 

 

Dato: 24. november  2012 

Sted: Lillestrøm 

Arr: Norsk Kennel Klub 

Dommer: Renée Sporre-Willes, Sverige 

FI56977/11 

Arctic Power Deep Blue Sky 

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

FI42226/11 

Merrick Bonusround 

Exc.JK 2.JKK 

NO31834/12 

Carillo Speed Zone 

VG.JK 3.JKK 

DK12803/2011 

Pawfections Son Of A Bitch 

Exc.UK 1.UKK 

VDH/DCNH SH 15076 

Hightower’s Freke Winter Spirit 

VG.UK 2.UKK 

Annemonens Husky’s Rikissia: BIR, Cert, CK.Annemonens Husky’s Rikissia: BIR, Cert, CK.   
Foto: Anita H. EngebakkenFoto: Anita H. Engebakken  

Hightower’s Freke Winter Spirit ble BIR på NKK Rogaland i septem-
ber og BIM NKK Bø, Lillesand og Oslo. Tyskavlet og norskeid. 

Foto: Anita H. Engebakken 
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S69244/2006 Heidiburghs Ghost Echo (S)POLAR)CH Trahimus Sudden x Unisak's Towa)  
Eier: Viggo Jørgensen 
Oppdretter: Lars og Kerstin Gustafsson, Sverige 
 
Echo har oppnådd certifikat på følgende utstillinger:  
SPHK Gävle Dala 23.5.2009, dommer: Jahn Stääv 
SPHK Mälardalen 2.6.2011, dommer: Robert Sellevik 
SPHK Rasklubben för SH 15.9.2012, dommer: Erna-Britt Nordin 

S39310/2009 

Okami’s Magic Moments 

Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK CACIB 

NO44920/12 

Libesol Not A Queen A Khaleesi 

Exc.JK 1.JKK 

NO31837/12 

Carillo Sansa 

VG.JK 2.JKK 

FI42228/11 

Merrick Barbie Girl 

VG.JK 3.JKK 

NO46840/11 

Carrillo Spirit’O Black Magic 

Exc.UK 1.UKK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

SE33075/2011 

Kalypso 

VG.UK 2.UKK 

S25977/2008 

Okami’s Just Talk About Alva 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB 

BIR 

SE23283/2010 

Wolfmark Silver Bullet Baby 

Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BTK 

DK10402/07 

Bedarra I Scream For Ice Cream 

Exc.CHK 2.CHKK 

IS10324/07 

Hulduheim’s Lucy In The Sky 

VG.CHK 4.CHKK 

NY SVENSK UTSTILLINGSCHAMPION 

HEIDIBURGHS GHOST ECHO  

FI15028/10 

Arctic Power Silver SelectExc.CHK 

3.CHKK ■ 

 

Pawfections Son of a Bitch, DK: BIR på NKK Drammen i juni. 
Foto: Anita H. Engebakken 
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S(Polar)CH Putin av Vargevass 
Høyde: 61cm 
Født: 03.12.2002 
 
Putin av Vargevass er en godt voksen 
og svært erfaren hannhund på ti år. 
Putin er som sist presenterte hann-
hund, sønn av USA importen Alaskan 
Ping Ping of Anadyr ”Ash”. 
 
Oppdretter Karsten Grønås har svart 
på spørsmål vedrørende Putin. 
 
Oppdretter: Karsten Grønås, Kennel 
Vargevass 
Eier: Kristin og Trond Lereng, Ken-
nel Jotneheimen  

Litt om hundene bak 
Putin er av ca. 50% Anadyrlinjer og 
50% New England/Igloo Pak med litt 
Seppala. Mor Tellervo av Vargevass, er 
mest New England. Far Ping Ping 
”Ash” er oppdrettet av Anadyr kennel. 

Tellervo av Vargevass 
Tellervo har vært hovedleder på 
spannet fra 1994-2000, hun gikk som 
leder på det vinnende Pirena spannet 
i 1998 og på mitt første Femundløp i 
2000. Telle var en meget snill hund 
og ansvarsfull leder, bra bygd med en 
eksepsjonelt bra front. Hun var ut-
holdende og rask. Hennes far Kermit 
var likedan og kanskje min beste 
hund gjennom tidene. 

Ping Ping ”Ash” 
Ping Ping ”Ash” importerte jeg fra 
Norris kennel i 2001. Han var da 8 år 
gammel og hadde gått Iditarod 
(delvis som leder) 2 ganger og var 
leder på vinnerspannet i Russiske 
Hope Race. Han var en rolig og stille 
hund som man ikke la merke til i 
kennelen. I begynnelsen hadde han 
dårlig appetitt, men etter at jeg satte 
ham sammen med en unghund lærte 
han fort at det var best å spise. 

Leder av Femund 300-spann 
”Ash” hadde god lengde i kroppen 
og var den letteste i sitt kull. Han 
hadde allerede et kull i Alaska og av-
kommene likte jeg svært godt. Far 
Stormy var også en bra leder og har 

også gått flere Iditarod. Sannsynligvis 
pga alderen var ”Ash” ikke blant de 
raskeste på mitt spann. Jeg lånte han 
ut til et annet spann som kjørte Fe-
mund 300 med mine hunder i 2002, 
han gikk da som leder fra start til 
mål. 

Gemytt 
Putin er en trivelig gutt som gjerne 
vil ha kontakt. Han er den blideste i 
kullet og er lik sin mor. Han har en 
tendens å legge ørene flate når man 
prater til han eller vil ta bilder av han. 
Han er ikke dominant, heller ikke alt 
for smart. Egentlig en veldig ukom-
plisert hund 

Pels og kroppsbygning 
Putin har bra pels av normal lengde. 
Bra kroppsbygning med meget bra 
skuldervinkling. Kunne ønsket litt 
mer lengde i brystkassen.  

Egenskaper som trekkhund 
Putin er rask og liker å drive opp far-
ten. Han er veldig intens i selen og 
gir alltid 100%. Kan gå som leder-
hund, men er best på bra spor. I hans 
yngre år, var han en av de raskeste 
hundene på spannet.  

Negative sider 
Hans intensitet i selen gjør at han kan 
ta seg helt ut og ikke holde over 
lengre distanser nå på sine eldre da-
ger (kanskje er det forkalkning). Han 
kan være litt småspist på trening, 
men på løp har han alltid spist bra. 

Meritter 
Putin har gjennomført flere langdis-
tanse løp, blant annet Femundløpet 

HANNHUND PORTRETT 

Med dette håper vi å rette oppmerksomhet mot hannhunder som har vist 
seg som gode trekkhunder først og fremst og som ellers fremstår som 
rasetypiske. Det kan være hanner som har prestert godt i konkurranse-
sammenheng, har interessante stamtavler, har gitt gode avkom eller sum-
men av alt dette og i det hele en hund som viser seg som en ypperlig re-
presentant for trekkhundrasen Siberian Husky. Vi setter pris på hint og 
tips og hvorfor og hvem. Mail oss på: huskybladet@gmail.com. 

Karsten Grønås på Vintersamling 2005 med 

Putin og Eddie i lead. 

Foto: Mads Peder Vilhelsmen 

Putin av Vargevass bor nå på Kennel Jotneheimen.                                   Foto: Kristin Lereng 

Tekst : Anne-Katrine Kroken 
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600. Han gikk i spannet da vi satte 
siberian husky rekord på Finnmarkslø-
pet 1000 km i 2006. Han kom til mål 
sammen med blant annet sine 2 kull-
brødre. Han gikk som leder på WSA 8
-spann sprint (verdens)mesterskap, 
bronse medalje i 2008. En drøy uke 
senere gikk han inn til førstplass på 
Polar Distans 160 km. Han gikk som 
leder i Polar Distans 180 km i 2010, da 
spannet kom inn til førstplass av 17 
startende. Ellers har han gått diverse 
småløp i Norge og Sverige, inklusive 
vintersamlingen til Norsk Siberian 
Husky Klubb i 2005. 

Utstillingsresultat 
På utstilling har han fått flere CK. Han 
ble andre beste hannhund på Svensk 
spesialutstilling i 2005, bak sin kullbror 
Sujozov av Vargevass. På Norsk Sibe-

rian Husky Klubbs spesialutstilling i 
2012, ble han beste veteran med CK. 

Avkom 
Putin har 5 kull etter seg og mange av 
hans avkom har blitt aktivt brukt og 
har gått videre i avl. 

Gode resultater for avkommene 
Ett kull med Luna eid av Tom Arne 
Kristiansen, hvor paringsvalp Dante 
har blitt SUCH, NO UCH og Svensk 
(Polar) CH. Dante har alltid gått til 
mål. Et kull med Evita av Vargevass. 7 
valper, 3 hannhunder og 4 tisper. Alle 
tisper har gått i avl enten hos oss eller 
på andre kenneler. Her har vi Ulva og 
Isa på kennelen. Isa er SUCH, NUCH, 
S(Polar)CH og har gått flere Femund-
løp.  

Avkommende har deltatt i flere løp 
Putins sønner Raggen og Spotted av 
Vargevass, er nå hos Trond og Kristin 
Lereng. Spot har vært en ”hjørnesten” 
på spannet og fullført Femund600 og 
2x Amundsen Race og var med på 
sølv spannet NB IFSS VM2011. Et 
kull med Lulu av Vargevass hvor dat-
ter Elite er hos Isabelle Travadon i 
Frankrike og var med på hennes spann 
i La Grande Odysee. Hun har igjen 1 
eller 2 kull etter seg hos Isabelle. På 
Leif Herleiksplass sitt spann i Finn-
marksløpet 500 2012 (beste SH-
spann), gikk det 3 Putin avkom. 

Tisper som kan passe til Putin 
Tispene som passer best til Putin er av 
mindre størrelse og skal ha bra lengde i 
bryst og kryss. Putin har en meget bra 
front, så tisper med ikke så bra front 

S(Polar)CH 
Putin av Vargevass 
17552/03 

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 

Tellervo av Vargevass 
20351/93 

Kermit av Vargevass 
08434/83 

Yeso Pac`s El Diablo 
S60647/76 

Ylva av Vargevass 
11926/76 

Finnemarka`s Hippu 
18384/90 

Kawaka v Skåholten 
05382/79 

Igloo Pac`s Daisy 
SF88881/81 

Karsten Grønås fra Finnmarksløpet 2006 

med Putin i point.    Foto: Annica Uppström 

Putin av Vargevass.          Foto: Eveline Koch 

Kennel Jotneheimen 
Kristin og Trond Lereng 
Telefon: 99289936 
Email: tr-leren@online.no 

Linker av interesse: 
www.jotneheimen.net 
www.vargevass.com 
www.isabelle-travadon.com 

kan med fordel pares med ham. 

Bor på Roa, nord for Oslo 
Putin av Vargevass holder til på Roa, 
noen mil nord for Oslo. ■ 
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Nye registreringer 

Foto: Oda Ingstad 

Kull 1 Import, født 17.5.2006 

S48393/2006 Arktisk Storm Fjun 

Mor: S52978/97 Vindsnabbe’s Dixie 

Far: 10612/01 Isslottett’s Zeb 

Kull 2 Import, født: 4.5.2008 

S39461/2008 Huskylyan Bacardi 

Mor: S19242/2005 Snow Tribe’s Kayo 

Far: S51993/2004 Trahimus Tiny Tim 

Kull 3, født 24.2.2009 

NO48498/12 Isslottett’s Svarten 

NO48499/12 Isslottett’s Svarta 

NO48500/12 Isslottett’s Tittilure 

Mor: 09353/08 Isslottett’s Pepsi 

Far: 07685/08 Isslottett’s Pjotr 

Kull 4 Import, født 20.1.2010 

SE64028/2010 Indian Tribe Husky’s Twana 

Mor: S18647/2008 Napapijri Dakota 

Far: S59832/2008 Jedeye Hirvi Of Manitou 

Kull 5, født 4.3.2010 

NO53641/12 Jack 

NO53642/12 Darwin 

NO53643/12 Snurre 

NO53644/12 Schelmish 

NO53645/12 Honda 

NO53646/12 Rotax 

NO53647/12 Flecha 

Mor: NO34319/10 Atv 

Far: 02330/03 Iso 

Kull 6, født 20.6.2010 

NO52328/12 Isslottett’s Togo 

Mor: 09353/08 Isslottett’s Pepsi 

Far: 17901/02 Nathan Av Vargevass 

Kull 7, født 24.9.2010 

NO49442/12 Kamatz 

NO49443/12 Tasja 

NO49444/12 Ulva 

NO49441/12 Vargen 

Mor: 11126/06 Vierma 

Far: 03399/04 Vargteam’s Zordo 

Kull 8, født 26.4.2011 

NO53300/11 Balto 

NO53299/11 Klaus 

NO53303/11 Korse 

NO53301/11 Pippi 

NO53302/11 Ronja 

Mor: NO34340/10 Leeloo 

Far: 25344/08 Albin 

Kull 9, født 26.4.2011 

NO53306/11 Kjapp 

NO53305/11 Knerten 

NO53304/11 Kompis 

Mor: 17742/04 Kvikki 

Far: NO34237/10 Melvin 

Kull 10, født 21.10.2011 

NO51780/12 Breaking Dawn 

NO51781/12 Eclipset 

NO51779/12 Evening Twilight 

NO51777/12 New Moon 

NO51778/12 Vampire Cullen 

Mor: KCAG01496406 Wildenfree Cheeky Moo of Greentrail 

Far: KCAH0902895 Shjegge Mann’s Price Eward of Green 

Kull 11, født 16.11.2011 

NO48501/12 Isslottett’s Balder 

NO48503/12 Isslottett’s Lajka 

NO48502/12 Isslottett’s Mica 

Mor: 07688/08 Isslottett’s Peia 

Far: NO38705/10 Isslottett’s Keiko 

Kull 12, født 22.11.2011 

NO47739/12 Balto 

NO47740/12 Katie 

NO47737/12 Stjerne 

NO47738/12 Togo 

Mor: NO40933/10 Varghaugens Masi 

Far: 25804/05 Vikerkollen’s Ms Bachao 

Kull 13, født 2.1.2012 

NO44921/12 Libesol Black Swan 

NO44917/12 Libesol In It To Win It 

NO44920/12 Libesol Not A Queen A Khaleesi 

NO44922/12 Libesol Rock Solid 

NO44918/12 Libesol Storm The House 

NO44919/12 Libesol The Ladiesman 

Mor: AKCWS33663502 Kristari’s Sesame 

Far: AKCWS34310101 Kristari’s Chip And Dip 

Kull 14, født 7.1.2012 

NO43594/12 Strykers Delta 

NO43596/12 Strykers Koira 

NO43597/12 Strykers Lava 

NO43598/12 Strykers Måne 

NO43593/12 Strykers Vinter 

NO43595/12 Strykers Yr 

Mor: 15296/08 Kamo 

Far: 12616/07 Ivo 

Kull 15, født 15.1.2012 

NO42907/12 Strykers Camaro 

NO42906/12 Strykers Charlie 

NO42905/12 Strykers Dis 

NO42908/12 Strykers Eira 

NO42909/12 Strykers Mila 

Mor: 06559/07 Nay-La-Chee’s Yinca Tesslin 

Far: 12616/07 Ivo 

Kull 16 Import, født 2.2.2012 

SE20233/2012 Bedarra Oh Show Pretty 

Mor: S32854/2007 Bearra Bellatrix Lestrange 

Far: S14880/2007 Hank De Ciukci 

Kull 17, født 23.2.2012 

NO35628/12 Mb Ajak 

NO35629/12 Mb Akila 

NO35627/12 Mb Aragon 

NO35626/12 Mb Arn 

NO35630/12 Mb Azita 

Mor: S53388/2008 Nymånens Maia 

Far: 25804/05Vikerkollen’s Ms Bachao 

Kull 18, født 20.3.2012 

NO37254/12 Gelido Vento Candy Girl 

NO37256/12 Gelido Vento Chontal 

NO37255/12 Gelido Vento Cimon 

NO37253/12 Gelido Vento Coral Azul 

Mor: PKRV16671 Arnika Eskimoski Domek 

Far: PKRV16670 Zorro Eskimoski Domek 

Kull 19, født 1.5.2012 

NO44635/12 Vesterelva’s Anton 

NO44638/12 Vesterelva’s Della 

NO44633/12 Vesterelva’s Donald 

NO44637/12 Vesterelva’s Madam Mim 

NO44636/12 Vesterelva’s Magica 

NO44634/12 Vesterelva’s Skrue 

Mor: NO41350/09 Varghaugens Mocca 

Far: 17550/03 Sujozov Av Vargevass 

Kull 20, født 6.5.2012 

NO44640/12 Bolt Av Viddashusky 

NO44644/12 Cruella Av Viddashusky 

NO44639/12 Dodger Av Viddashusky 

NO44645/12 Lady Av Viddashusky 

NO44643/12 Nanny Av Viddashusky 

NO44642/12 Penny Av Viddashusky 
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NO44641/12 Perdita Av Viddashusky 

Mor: FIN28941/08 Vauhtitassun Hippa 

Far: 17550/03 Sujozov Av Vargevass 

Kull 21, født 8.5.2012 

NO45592/12 Fifi Av Viddashusky 

NO45594/12 Klara Av Viddashusky 

NO45588/12 Langbein Av Viddashusky 

NO45590/12 Mikke Av Viddashusky 

NO45593/12 Minni Av Viddashusky 

NO45589/12 Pluto Av Viddashusky 

NO45591/12 Tipp Av Viddashusky 

Mor: S48393/2006 Arktisk Storm Fjun 

Far: 05192/06 Robert Av Vargevass 

Kull 22, født 17.5.2012 

NO51469/12 Kazan 

NO51470/12 Mira Estelle 

Mor: 24505/03 Raya 

Far: S66695/2008 Hill Striker Kipp D’amundsen 

Kull 23, født 20.5.2012 

NO44420/12 Run Roy’s Dance With Wolves Alpha 

NO44421/12 Run Roy’s Dance With Wolves Astro 

NO44424/12 Run Roy’s Dance With Wolves Emma 

NO44422/12 Run Roy’s Dance With Wolves Fang 

NO44425/12 Run Roy’s Dance With Wolves Fariba 

NO44423/12 Run Roy’s Dance With Wolves Tsergo 

Mor: 26234/08 Alpha 

Far: SE20793/2010 Candyman’s Malte 

Kull 24, født 27.5.2012 

NO44828/12 Vikerkollen’s Djs Ivo 

NO44827/12 Vikerkollen’s Djs Mico 

NO44829/12 Vikerkollen’s Million Dollar Baby 

Mor: 17553/03 Snilla Av Vargevass 

Far: 20166/04 Vikerkollen’s first Duke Jr 

Kull 25, født 30.5.2012 

NO47523/12 Ask Av Finnsibir 

NO47524/12 Flekken Av Finnsibir 

NO47525/12 Sasha Av Finnsibir 

NO47521/12 Thor Av Finnsibir 

NO47520/12 Ulven Av Finnsibir 

NO47522/12 Willow Av Finnsibir 

Mor: NO53935/10 Noaidi Av Finnsibir 

Far: FIN17494/08 Polar Speed Ahti 

Kull 26, født 4.6.2012 

NO47519/12 Askeladden Av Finnsibir 

NO47515/12 Blue Av Finnsibir 

NO47517/12 Blå Av Finnsibir 

NO47514/12 Bølla Av Finnsibir 

NO47518/12 Grå Av Finnsibir 

NO47516/12 Svart Av Finnsibir 

Mor: 10513/08 Katia 

Far: NO50349/09 Varghaugens Kaia 

Kull 27, født 7.6.2012 

NO45677/12 Huskyville’s Skjelbreia Bandit 

NO45681/12 Huskyville’s Skjelbreia Birchcoulee 

NO45679/12 Huskyville’s Skjelbreia Colt 

NO45678/12 Huskyville’s Skjelbreia Kentucky 

NO45682/12 Huskyville’s Skjelbreia Mustang 

NO45680/12 Huskyville’s Skjelbreia Pioner Elsa 

NO45675/12 Huskyville’s Skjelbreia Remington 

NO45676/12 Huskyville’s Skjelbreia Winchester 

Mor: NO49635/09 Mel 

Far: 25767/08 Finnemarka’s Jarvi 2 

Kull 28, født 1.7.2012 

NO49185/12 Andrej Av Urhunden 

NO49187/12 Angel Av Urhunden 

NO49184/12 Istvan Av Urhunden 

NO49186/12 Jurij Av Urhunden 

NO49188/12 Laika Av Urhunden 

NO49189/12 Lucy Av Urhunden 

NO49190/12 Olga Av Urhunden 

Mor: 06917/06 Sasja Av Urhunden 

Far: 11660/01 Kinak Av Urhunden 

Kull 29, født 11.7.2012 

NO52543/12 Nay-la-chee’s Corvus Frøya Chanel 

NO52537/12 Nay-la-chee’s Corvus Korp 

NO52539/12 Nay-la-chee’s Corvus Kraaken 

NO52540/12 Nay-la-chee’s Corvus Nayak 3 

NO52542/12 Nay-la-chee’s Corvus Sakura 

NO52538/12 Nay-la-chee’s Corvus Xavi Rascal 

NO52541/12 Nay-la-chee’s Corvus Ørnulf 

Mor: 11892/08 Nay-La-Chee’s Vyla Nayak 

Far: 01757/05 Nay-La-Chee’s Cool Rascal Ravn 

Kull 30, født 12.7.2012 

NO50330/12 Hawk Eye Frost Av Ulveblikk 

NO50325/12 Hawk Eye Ghost Av Ulveblikk 

NO50329/12 Hawk Eye Isa Av Ulveblikk 

NO50328/12 Hawk Eye Kaisa Av Ulveblikk 

NO50326/12 Hawk Eye Misha Av Ulveblikk 

NO50324/12 Hawk Eye Nanok Av Ulveblikk 

NO50327/12 Hawk Eye Smilla Av Ulveblikk 

NO50331/12 Hawk Eye Øye Av Ulveblikk 

Mor: 18820/05 Shasa 

Far: 10184/08 Ulveheia’s Nasse 

Kull 31. født 16.7.2012 

NO50415/12 Akutsima Av Vargevass 

NO50412/12 Anvik Av Vargevass 

NO50416/12 Elim Av Vargevass 

NO50414/12 Laika Av Vargevass 

NO50413/12 Marion Av Vargevass 

NO50411/12 Rohn Av Vargevass 

Mor: NO53803/09 Molly Av Vargevass 

Far: 11487/05 Peikon Av Vargevass 

Kull 32, født 26.7.2012 

NO53149/12 Erasmus Av Vargevass 

NO53155/12 Florence Av Vargevass 

NO53153/12 Loke Av Vargevass 

NO53151/12 Lorentz Av Vargevass 

NO53156/12 Maria Cuire Av Vargevass 

NO53154/12 Orhy Av Vargevass 

NO53152/12 Rago Av Vargevass 

NO53150/12 Voltaire Av Vargevass 

Mor: SE54608/2010 Arktisk Storm Zelly 

Far: 22168/06 Dante 

Kull 33, født 30.7.2012 

NO53620/12 Casper 

NO53619/12 Chico 

NO53621/12 Cita 

NO53622/12 Clara 

NO53624/12 Connie 

NO53623/12 Cora 

NO53618/12 Eros 

Mor: NO50946/09 Ariel 

Far: 25803/05 Vikerkollen’s Ms Borriz 

Kari Hope sosialiserer valpene. 

Foto: Oda Ingstad 

Kull 34, født 31.7.2012 

NO50210/12 Run Roy’s I Can Play Arjo 

NO50213/12 Run Roy’s I Can Play Amigo 

NO50209/12 Run Roy’s I Can Play Frost 

NO50212/12 Run Roy’s I Can Play Hector 

NO50214/12 Run Roy’s I Can Play Mon Ami 

NO50211/12 Run Roy’s I Can Play Pinto 

Mor: 21096/08 Run Roy’s After Midnight Oprah 

Far: SE20793/2010 Candyman’s Malte 

Kull 35, født 6.8.2012 

NO50927/12 Baby Mutteplutt 

NO50928/12 Beautiful Miracle 

NO50930/12 Berta Blåkrøll Lærke 

NO50929/12 Bjørn  

NO50931/12 Blue Survivor 

NO50926/12 Bottlenose 

Mor: 12916/07 Maina 

Far: KCAL004835202 Greentrail Porthos 

Kull 36, født 12.8.2012 

NO52694/12 Okla Sjå Av Amarok 

NO52695/12 Okla Skar Av Amarok 

NO52696/12 Okla Sjoa Av Amarok 

Mor: 30156/10 Symra 

Far: 23663/07 Messom Slogan Av Amarok 

Kull 37, Import, født 10.9.2012 

SE56968/2012 Awanga’s Isabelle Petsjenga Bella 

Mor: S16861/2006 Awanga’s Narnias Lucy 

Far: S67561/2004 Awanga’s Mega-Megabite 

Kull 38, født 17.10.2012 

NO57431/12 Sarek 

NO57432/12 Simba 

NO57433/12 Stonga 

NO57434/12 Sara 

NO57435/12 Stina 

Mor: NO41695/09 Carillo Sing A Long 

Far: NO55025/09 Carillo Speedy Blue 
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Heldigvis er historien også dynamisk, 
ting endrer seg over tid. Og noen saker 
blir man aldri ferdig med. For å forstå 
hvor Huskyklubben er i dag og ta valg 
framover, må vi kikke på historien, på 
godt og vondt: Hva var lurt og hva 
skapte stagnasjon? 

Ta vare på historien 
Jeg håper mine små turer inn i gamle 
Huskyblad først og fremst vil skape 
nysgjerrighet, slik at flere går til ulike 
kilder og tar vare på vår unike lille his-
torie. Vi er en knøttliten ”sekt” i det 
store bildet. Men det er det vi er. 

Hva skjedde i 1985-86 
Her er noen smakebiter fra 1985 og litt 
ut i 1986. 
 
1985 var det året da man godkjente at 
alle hunder kan gå løp! 
 
I nr.1 1986 forsøkte man å minske 
formatet på medlemsbladet til A5. An-
tagelig slo det ikke an, for allerede i nr 
2 var man tilbake til A4. På starten av 
året så det ut til at man hadde en liten 
krise i klubbens styrende organer. Det 
ble hevdet at få av de tillitsvalgte møt-
te opp og gjorde jobben sin. 
 
Det ble kjørt løp på Røros: Røros 
Open. Da var det kaldt, minus 30. Ik-
ke så mange som stilte der. 15 stk så 
jeg på lista. 
 
Man hadde en dommer fra USA for å 
dømme på Spesialen: Vincent Buoniel-
lo. Man reklamerte også for seminar 
med Charles Belford, på Randsverk. 
Men før det: En rekke løp rundt om-
kring. 

Blad for resultater eller reportasjer 
Og i nummer to er det en diskusjon 
om Huskybladet skal være et blad for 
løpsresultater, som det var mange av i 
nr en, eller om man skal ha et rase-
hundblad med reportasjer. Generalfor-
samling skal holdes, og ”mannefallet” i 
styreverv er et tema. Avlsrådet har 
jobbet med noe de kaller Sepp-testen. 

Kennelbesøk hos Trond og Titti Borg 
Bladet er på kennelbesøk hos Trond 
og Titti Borg som sier de har 4 AH, 6 
SH og noen fuglehunder. De sier: mye 

sykdom, dårlig råd…ikke så mye løp 
på dem i år…. 

Flott reportasje fra Hardangervidda 
Derimot er det en flott reportasje fra 
en tur på Hardangervidda, med biff og 
konjakk, Nansenslede og 6-spann. Og 
et skarpt leserbrev klager på Husky-
blad nr 1. Og bakerst i blad nr 2: en 
lang liste over alle medlemmer… 

Nye retningslinjer fra avlsrådet 
I nr 3 er det nytt fra avlsrådet: De vil 
arbeide etter andre retningslinjer enn 
de forrige råd. De prioriterte egenska-
pene ble listet opp: Arbeidsvilje, Polar-
hunden, Kroppsbygning, andre egen-
skaper. Sitat ”En meget god arbeidsvil-
je bør være et kjennetegn på rasen. 
Mye av rasens problemer ligger nett-
opp i at denne egenskapen er for lite 
befestet”. 

Hundehold om sommeren 
Kennelbesøket er hos Karsten Grønås 
og det er en lang beskrivelse av kenne-
lens set-up. Tema for besøket er hun-
dehold om sommeren. Glade hunder 
får man ved å la dem leke i hundegår-
den minst en time per dag om man 
ikke trener, sier de. På denne tiden var 
Vargevass en kort-distansekennel, hev-
des det, så de besøkte også en langdis-
tanse kennel: Runar Tømte. Han tre-
ner hele sommeren, også han oppstal-
ler hundene i små kenneler og har stor 
løpegård for felles sosialisering. 

Trening av valper 
Jan Reinertsen snakker om trening av 
valper, sosialisering og lett lydighet. 
For eksempel innkalling. Sitat ”Jo 
bedre kontakt jeg får med hundene, jo 
bedre blir samarbeidet når den virkeli-
ge treningen begynner”. Christen Rose 
Andersen er valpedommer på Spesia-
len, og sier han var rimelig fornøyd 
med det han så. 

Småbjeff 
Bladet har en spalte som heter 
”Småbjeff” som er rykter og spøk, 
nyheter og fleip i en salig blanding. I 
bladet er det også reportasje fra semin-
aret med herr Belford, der det visstnok 
møtte for få. Han snakket om foring, 
om innavl og outcross, Han hadde 
kontroversielle meninger om dette, og 

sa ”SH i dag har en tendens til innavls-
depresjon”. Nå ja, konklusjonen hang 
vel litt i luften. Resten av nr 3 var viet 
løpsreportasjer og resultat. 

Test av siberianegenskapene 
Nummer 4 har mer nytt fra avlsrådet: 
”løp under 20 km er helt uinteressant 
for å teste de virkelige siberianegenska-
pene” sier de. Rasens standard fra 
1930 blir sitert….. 

Brev fra Norges Hundekjørerforbund 
Norges Hundekjørerforbund har et 
brev til kjørere og klubber etc. De sier: 
Tinget vedtok i juni en av de reformer 
som særlig nomekjørerne har kjempet 
for: At alle hundekjørerkonkurranser 
skal være åpne for alle hunder, også 
ikke-renrasede. Så vet vi når det ble 
slik! 

Snøanker på barmarksdoning 
Bladet besøker Seleverkstedet til Jan 
Reinertsen og kennelen til Kjetil Hille-
stad. Kjetil har med snøanker på bar-
marksdoning! Man besøker også 
Fosum sledemaker. Fine reportasjer. 

Rasekonferanser 
Så rapporteres det fra rasekonferanser. 
Sepp-tester ble diskutert men det var 
liten iver for det i Skandinavia sies 
det…. 

Usikkerhet rundt Zero-linjene 
I nummer fem sier noen at det er solgt 
for dårlige SH avkom til nord. Man 
kritiserer ”salgskull” og sier at i den 
økende konkurransen med AH må en 
stadig forbedre avlen på SH. Avlsrådet 
har en svært lang artikkel om ulike 
linjer i omgang. Man kommer også inn 
på showlinjer. NSHK sier: på grunn av 
at man legger mer vekt på bruks- enn 
utstillingsresultater, har avlsrådet fra 
slutten av 1970 årene arbeidet bevisst 
for å forhindre for stor utbredelse av 
denne linjen. Avlsrådet sier om Zero: 
Usikkerhet om linjens renhet medfører 
at avlsrådet ikke kan la være å ta hen-
syn til at ledende oppdrettere rundt 
om i verden ikke ser denne linjen som 
sikkert renraset. 

Dansk intervju med Charles Belford 
Kennelbesøk hos Anders Haugen og 
hos Ola Kjøsnes. Mange av de som 
drev med siberians på den tiden er ute 
av bildet nå. Bladet besøker Anders og 
Torgeir, Håvard, og Georg Sørmo. Og 
så har man sakset et intervju fra dansk 
blad, med Charles Belford. Dette er et 
navn vi ikke hører mye lenger. Interv-
juet er mange sider langt og handler 
veldig mye om ulike avlsstrategier. 

Historiske tilbakeblikk basert på gjennomgang av eldre utgaver av Huskybladet 

Klippet og limt av Johanne Sundby 

Det er interessant å lese gamle medlemsblad når en ikke har vært med fra 
tidenes morgen, og kan se utviklingen av klubbdiskusjoner og aktiviteter 
både litt over langs, og i ettertidens skjeve lys. Det er klart at et medlems-
blad ikke forteller den hele sannhet, men det er en kilde til å fortelle sma-
kebiter fra en unik historie. De som var med fra begynnelsen kan utfylle, 
korrigere og nyansere. Det synes jeg er spennende. 
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Felles blad med Polarhundbladet 
I siste nummer i dette året 1985 har 
man felles blad med Polarhundbladet. 
For husky er det et interessante leser-
innlegg overfor avlsrådet. Zero-
diskusjonen står i forgrunnen. Flere er 
meget kritiske til avlsrådets anbefa-
linger. Mange er veldig indignerte og 
spør” hvordan kan NKK akseptere 
denne formen for ryktespredning”. 
Diskusjonen er meget het. 

Endring av rasen 
I en annen artikkel sier man at man vil 
se på ”sibirhundene” slik de var før 
rasen SH ble registrert. ”Hva er igjen 
av den unike siberianhunden og hva er 
ikke igjen?” 

Forskjeller mellom SH og AH 
Stein Håvard Fjestad, hundekjøringens 
filosof, sier lakonisk: ”je parkerer 
spannet på tunet og eter dugurd”. Han 
har i 1985 både SH og AH. Det kan 
være større forskjell mellom SH’ene 
mine enn mellom en SH og en AH, 
sier han. Om en svenske og en nord-
mann dro til Pakistan så ville ikke no-
en pakistaner kunne si at vi var av ulik 
rase……. Ja ja. Som vi ser av bladet 
1985 så manglet man ikke diskusjons-
temaer. ■ 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Norsk Siberian Husky Klubb har pr 01.01.2013 460 medlemmer fordelt i 
alle typer kategorier. 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. 

Aguilar, Camilla, 2350 Nes på Hedmark 
Alvarez, Inairis Aviles, 5355 Knarrevik 
Bakken, Vilde Bjørnødegården, 1621 Gressvik 
Borge, Gerry, 5918 Frekhaug 
Borgen, Kajol, 0790 Oslo 
Borgen, Parth, 0790 Oslo 
Borgen, Sunniva Margareth, 0790 Oslo 
Dalby, Rune Harald, 1555 Son 
Edvardsen, Lisbeth Wanczyckyj, 1482 Nittedal 
Efjestad, Kari, 3550 Gol 
Elsås, Anette, 3048 Drammen 
Frøyen, Kaja, 2240 Magnor 
Helland, Vibece Hjelen, 7372 Glåmos 
Herland, Marion, 6800 Førde 
Hope, Hein, 3656 Atrå 
Hope, Tuva, 3656 Atrå 
Huglen, Kåre, 9017 Tromsø 
Ingstad, Oda, 1165 Oslo 
Ingstad, Vilde, 1165 Oslo 
Iversen, Kjersti Røraas, 3355 Solumsmoen 
Johansen, Ida Jaklin, 9016 Tromsø 
Johansen, Trude Holhjem, 3946 Porsgrunn 
Kroeze, Melissa, 2890 Etnedal 
Larsen, Lasse, 3748 Siljan 
Lindgård, Anita Claudia, 2407 Elverum 
Lundekvam, Wibecke, 5184 Olsvik 

*Noen av personene på listen er ikke nye 
medlemmer, men personer som tidligere 
har vært en del av et familiemedlemskap, 
uten eget medlemsnummer i klubben 

Løvberg, Tone, 9024 Tomasjord 
Mitchell, Marellen, 2580 Folldal 
Monsen, Anna, 2967 Lomen 
Monsen, Jan, 2967 Lomen 
Monsen, Marta, 2967 Lomen 
Myrann, Geir Olav, 3950 Brevik 
Sandnes, Onar, 1458 Fjellstrand 
Sara, Marie Louise, 1275 Oslo Storslett 
Skarseth, Gro Britt, 1395 Hvalstad 
Strand, Veronica, 3716 Skien 
Vikane, Lise, 5363 Ågotnes 
Wanvik, Line, 3300 Hokksund 
Warvik Gravvold, Vibecke, 6650 Surnadal 
West, Tom D, 9151 Storslett 
Wæhle, Marius, 5173 Loddefjord 
Aastrsøm, Magnar, 6689 Aure 

Et medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) inkluderer også automatisk medlemskap i Norsk Kennel Klub 
(NKK). Et vanlig medlemskap koster kr 460 pr kalenderår, inklusive kr 160 som går til NKK. Man får 4 Huskyblader pr 
år i tillegg til 10 Hundesport fra NKK. Er det flere i familien som også eier hunder, lønner det seg å tegne eget husstands-
medlemskap pr person. Det koster kr 50 pr år, knyttet opp mot et hovedmedlem på samme adresse. Man får da sitt eget 
medlemsnummer i NSHK/NKK og tilsvarende rabatter i forhold til utstillinger og andre arrangementer. Alternativt kan 
man tegne familiemedlemsskap som koster kr 510 pr år, og da får man ett felles medlemsnummer 
Medlemsskap kan enten ordnes via nettsidene til NKK (www.nkk.no) eller send en mail til stine@nfi.no. Faktura kommer 
fra NKK, eller man kan gå direkte inn på ”min side” på www.nkk.no og betale med en gang over nettbank. 

Hvordan blir man medlem av Norsk Siberian Husky Klubb? 

Foto: Anne-Ktrine Kroken 
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Pristilbud på annonser i Huskybladet  

Gjelder fra 1.1.2013 
 
Format Svart/hvitt Farge* 
1/1 side  kr 1000,-  1500,- 
1/2 side kr 750,-  1000,- 
1/4 side kr 500,-  700,- 
 
*Fargeannonser forutsetter minimum en helside 
med fargeannonser 
 
Rabatt for flere innrykk:   5 % 2 ganger 
 10 % 3 ganger 
 20 % 4 ganger 
 
For å få rabatt må avtale om antall innrykk gjøres 
på forhånd. 
 
Alle annonsene må betales på forskudd. 
 
Send mail til Huskybladet@gmail.com dersom du 
er interessert i annonsering i Huskybladet. Bladet 
kommer ut 4 ganger i året, i et opplaget på 500 eks. 
Bladet blir delt ut til interesserte på Dogs4All og 
Villmarksmessen på Lillestrøm og sendt ut til alle 
nye Huskyeiere i tillegg til klubbens medlemmer. 
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Medlemspriser NSHK (*inkl 160 kr til NKK) 
Hovedmedlem* 460 kr 
Husstandsmedlem med eget medlemsnummer 50 kr 
Familiemedlemskap (kun ett medlemsnummer)* 510 kr 
Ungdomsmedlem* 310 kr 
Medlemskap utland* 560 kr 
Abonnement Huskybladet innland/utland 200/250 kr 
 
Annonsepriser Svart/hvit Farge 
1/2 side 1000 kr 1500 kr 
1/2 side 750 kr 1000 kr 
1/4 side 500 kr 700 kr 
Linjeannonse fra 100 kr 
Kennelannonse pr år 250 kr 

Ansvarlig redaktør: Johanne Sundby 
 
Utforming: Stine Oppegaard 
 
Trykk: Arkan Kopi & Digitaltrykk 
 
Opplag: 500 eksemplarer 
 
Ansvarlig utgiver: 
Norsk Siberian Husky Klubb 
Postgirokonto: 0530 23 47060 
IBAN: NO79 0530 2347 060 
SWIFT/BIC: DNBANOKK 

Informasjon og korrespondanse  
til styret, kontakt Mali Strømsvåg 
 
Medlemsregistreringer 
Adresseforandringer eller 
Har ikke mottatt Huskybladet 
Kontakt: Stine Oppegaard 
stine.oppegaard@nfi.no 
Mob: 908 59 638 
 
Medlemmers e-post 
Alle medlemmer oppfordres til å 
oppdatere sin e-post-adresse på 
www.nkk.no/minside. Informasjon 
fra NSHK sendes til tider ut på e-post 
til alle medlemmene. 
 
KJØPE SIBERIAN HUSKY 
Vi henstiller til at klubbens 
medlemmer aktivt bruker våre 
nettsider til å annonsere valper og/
eller omplassering av hunder. Vi er 
mange som får spørsmål fra folk som 
er interessert i rasen, og det vil lette 
oversikten dersom vi vet at alle til-
gjengelige valper finnes på klubbens 
egne nettsider fremfor å måtte lete 
rundt på finn.no, nettsider, NING, 
Facebook mm. 
 
Kjøp/salg av valper 
Kontakt: Hågen Bjørgum 
74827098 / 951 01 034 
valpeformidler@siberian-husky.net 
 
Omplassering av registrerte hunder 
Fyll ut skjema fra nettsidene. 
Tjenesten er gratis og tilgjengelig for 
alle så lenge hunden er registrert i 
NKK eller tilsvarende internasjonale 
organisasjoner. 
 
Utsending av Huskybladet 
Bladet sendes ut til alle medlemmer 
som har betalt for årets medlemskap 
til den adressen som er registrert hos 
NKK. Får NKK eller vi blader i retur, 
sperres adressen inntil korrekt adres-
se blir registrert. 
 
Nye medlemmer får forrige blad 
(dersom fortsatt tilgjengelig) sammen 
med det nyeste bladet ved ordinær 
utsending. Vi har dessverre ikke kapa-
sitet til å sende ut Huskybladet uten-
om de faste utsendingene 4 ganger 
pr år. Eldre bladet vil så langt lageret 
rekker også være tilgjengelig på klub-
bens samlinger i tillegg til Dogs4All og 
Villmarksmessen. 

STYRET OG KOMITEER 

Forsidebilde: Johanne Sundby 

Baksidebilde: Juluss. Foto: Oda Ingstad 

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 siberiansleddogs@hotmail.com 

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 G. 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, Åmot, 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 Bergendahl, 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 

REVISOR 

Kirsten Ribu, Gartnerveien 27, 1555 Son 416 48 686 kirsten.ribu@hioa.no 

UTGIVELSESPLAN FOR HUSKYBLADET 
Deadline Utgivelse Innhold 
Nr 1 - 1. februar Mars Referat fra Vintersamling - Innkalling til generalforsamling -  

Årsrapporter fra komiteene - Invitasjon til Spesialutstilling 
Nr 2 - 1. mai Juni Referat fra generalforsamling - Resultater fra Spesialutstilling -  

Invitasjon til Høstsamlingen, Villmarksmessen 
Nr 3 - 1. august September Referat fra Høstsamling - Invitasjon til høstsamling på snø 
Nr 4 - 1. november Desember Referat fra høstsamling på snø - Invitasjon til Vintersamling - Informasjon 

om generalforsamling - Dogs4All 

HUSKYBLADET 

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 kildehenvis-
ning, eller kun med forfatters godkjennelse. 

Nr 4/2012 - Årgang 36 

Hjemmeside: www.siberian-husky.net 
Følg med på nettsider for informasjon og oppdate-
ringer om lokale arrangementer 
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Glade søsken i løpegården: Andri, Heida og Geyfa. 
Foto: Tanita Hakkebo Rangnes 

Johannes Sundby.                                                     Johannes Sundby.                                                     Foto: Saskia MämpelFoto: Saskia Mämpel  

Imo er en flott gutt på 2 år som liker seg i fjellet.Imo er en flott gutt på 2 år som liker seg i fjellet.  
Foto: Wenche Kristine R. RøstaFoto: Wenche Kristine R. Røstadd  

Otilie med valpen Anana.                              Foto: Sandra C.H. Hove 

Johanne Ranem Rønstad med AH Balder og deres nye SH Sesi. 
Foto: Kristin Ranem Rønsdal 

Praktisk med noen ekstra hundekrefter på bilfri øy.Praktisk med noen ekstra hundekrefter på bilfri øy.   
Foto: Andrea Oppegaard JakobsenFoto: Andrea Oppegaard Jakobsen  

Neste nummer av Huskybladet kommer i mars 2014. Send gjerne 
inn bilder til huskybladet@gmail.com. På gjensyn! 

Foto: Terje Dietrichson 

Bonfire.                                                Bonfire.                                                Foto: Anita H. EngebakkenFoto: Anita H. Engebakken  



BLADRETUR/
ADRESSEENDRING: 
Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Juluss. Foto: Oda Ingstad 


