
HUSKYBLADET 

 

Nr 1/2013 - Årgang 37 



2 

HUSKYBLADET 1/2013 

Blaze på sledetur. Foto: Sonja Opsjøn 
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Neste Huskyblad kommer i måneds-
skifte juni/juli. Alle medlemmer opp-
fordres til å fortsett å sende inn stoff 
og bilder. Om bildene ikke er kom-
met med i dette nummeret, kommer 
de kanskje med i neste. 

Dette er det tredje 
bladet fra denne 
redaktørstabens 
hender. Vi synes det 
er moro at så 
mange liker bladet, 
og at det rommer 
noe for enhver 
smak. Foruten det 

dere leser om HD og andre lidelser i 
dette nummeret, vil bladet sette søke-
lys på god helse hos siberians fram-
over. I den sammenhengen vil vi også 
forsøke å lage et tema om avl og opp-
drett, og vi håper at dere som er spurt 
om å bidra gjør det, selv om folk har 
ulike syn på saker og ting. Det er fint 
om vi i NSHK kan finne en form for 
konsensus i noen saker, for eksempel 
avlsstrategi. For å få konsensus må 
man også belyse saker fra flere hold. 

Vi liker også å ha litt humor. Noe av 
det vi fleiper med i bladet er kanskje 
litt internt – morsomst for de som er 
aktive i klubben. Det vi ser, er at det er 
veldig mange gjengangere på klubbens 
aktiviteter: har man kommet EN gang 
kommer man gjerne igjen. Vi forsøker 
å rapportere mye fra klubbens aktivite-
ter, og i vinternummeret er det selv-
sagt fokus på en av hovedaktivitetene: 
nemlig løp. Klubbens medlemmer er 
aktive i løp. 
 
Redaktøren i NSHK sitt blad skal for-
midle klubbstoff. Men som redaktør er 
man likevel fristilt, og kan bestemme 
litt om hva som skal stå. Vi vil gjerne 
ha innspill fra dere der ute- som leser 
bladet: hva vil dere lese? Og har dere 
noe å fortelle? 
 
Johanne Sundby 

Det gleder mitt 
hjerte at så 
mange deltar på 
løp med sine 
siberians. Mange 
gode resultater 
har det blitt 
også, i alle gre-
ner av sporten 
vår. Det er mye 

arbeid løpskjørerne nedlegger for å 
konkurrere med sine hunder. Hundene 
blir grundig testet – både mentalt og 
fysisk – på trening og på løp. En rekke 
andre egenskaper blir også testet ut; 
spiser hundene godt når de blir slitne? 
Hvordan er potene? Holder hundene 
seg skadefrie? Takler de tilskuere eller 
å bli håndtert av funksjonærer, løps-
dommere etc? Hvordan er de i forhold 
til passeringer av andre spann? Dette 
er også egenskaper å ta med seg videre 
i avl – det er ikke bare å komme først 
til mål som gjelder. Jeg vil gratulere alle 
med de gode resultatene. Dere gjør en 
kjempejobb for videre utvikling av 
rasen. 
 
Dørstokkmila ble en suksess med 
utrolig mange startende – 51 stykker. 
Veldig gøy! Selv om dette først og 
fremst er et rekrutteringsløp er det 
moro at så sterkt meritterte hundekjø-
rere som f.eks Lena Boysen Hillestad 
stiller til start. Veldig mange av de star-
tende spurte allerede når løpet skulle 
arrangeres til neste år, så det lover godt 
for dette arrangementet. Det er god 
rekruttering til sporten – mange startet 
i løp for første eller andre gang. I til-

legg gir det penger i kassa. Vi har tidli-
gere samarbeidet med Norsk Alaskan 
Malamutt Klubb om dette løpet, men 
de måtte dessverre trekke seg i år. Da 
kan det bli litt i meste laget på oss som 
enearrangør. Vi bør se oss om etter en 
ny medarrangør dersom de ikke kan 
bli med å arrangere til neste år. 
 
Når dette skrives er det snart vinter-
samling på Grimsbu. Det er en stor 
høydare, og jeg gleder meg like mye 
hvert år. Skravle med gamle og nye 
venner, se på alle de fine hundene, 
konkurrere, høre på foredrag, og kose 
seg med deilig festmiddag. 
 
Styret får mange innspill til saker styret 
skal ta tak i gjennom året. Vi forsøker 
å følge opp de fleste sakene. Men vi 
håper også på forståelse for at vi ikke 
kan være med på eller gjennomføre alt. 
Det er ganske mye å gjøre i styre og 
stell, og alle gjør sitt beste. Styreverv 
gjøres på fritiden – familie og hunder 
skal også ha sitt så det blir alltid en 
balanse mellom det man ønsker å gjøre 
og det man faktisk får gjort. 
 
Til slutt vil jeg oppfordre medlemmer 
til å ta et verv i styre og komiteer. Det 
er veldig artig å være med på å forme 
klubben og rasens fremtid. Kjempe-
godt miljø er det også. Vi har det gøy 
sammen. Med det gode klimaet som er 
i styret i NSHK kan vi være uenige og 
diskutere oss fram til kompromisser 
uten at man føler seg såret. Jeg anbefa-
ler å ta et verv på det varmeste. 
 
Line Løw 

FRA REDAKTØREN 
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PÅMELDINGSFRISTER 
Web: 6. mai Forlenget, kun på web: 13. mai (kr 80 eks-
tra). Papirskjema: 29. april (kr 80 ekstra) 
 
Klasser 
Valper 4-6 mnd  
Valper 6-9 mnd  
Juniorklasse 9-18 mnd  
Unghund klasse 15-24 mnd  
Åpen klasse over 15 mnd 
Veteranklasse over 8 år 
Avlsklasse og oppdretterklasse 
Hunden skal bare meldes på i en klasse 

PÅMELDINGSAVGIFT 
Elektronisk: Valp kr 150,-  
JK, UK, AK, CHK, VK kr 320,- 
Manuelt: Valp kr 200,- andre klasser kr 400,-  
50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund fra samme eier 
(gjelder ikke valp). Avls- og oppdretterklasse gratis.  
Ikke-medlemmer av NSHK, en av NKKs medlemsklubber, 
eller samarbeidende utenlandsk organisasjon betaler 
dobbelt avgift. Ved for sen betaling beregnes 50% tillegg. 
Påmeldingen er bindende. 

BARN OG HUND 
Påmelding i sekretariatet for utdeling av startnummer 
før kl. 11. Påmeldingsavgift kr. 50,-. Hunden trenger ikke 
å være påmeldt til den øvrige utstillingen, men det må 
fremvises gyldig vaksinasjonsattest. 
 
OBS ELEKTRONISK PÅMELDING VIA NKKs nettsider.  
Påmelding på samme måte som til NKKs utstillinger: 
www.nkk.no, finn terminliste utstillinger, så NSHK sin 
utstilling og trykk på link som heter ”Påmelding web” 
 
Vanlig papirskjema sendes til NSHK: 
c/o Anita H. Engebakken, Skiensveien 340, 3830 Ulefoss 
Epost: AnitaHE@snofrost.net, mobil: 938 03 809 
Papirpåmeldingsskjema kan hentes på www.nkk.no, 
eventuelt bestilles hos NKK. 
 
Påmeldingsavgift for manuell påmelding sendes: NSHK 
v/kasserer Irene Borgen, Askveien 16, 1482 Nittedal, 
e-post: ibo@zacco.no, mobil: 922 98 605. Betales innen 
29. april 2013 til kontonummer 0530 23 47060 
Husk å merke betalingen med registreringsnr. og navn. 

UTSTILLER MÅ HUSKE 
Gyldig vaksinasjonsattest. Hund under ett års alder må 
være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon. Hund over 
ett år skal være vaksinert ved ca. ett års alder, deretter 
skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år 
siden. Det må gå minst 14 dager fra 1. gangs vaksinasjon 
til hunden møter på utstilling. Ved revaksinering kreves 
det ikke isolasjonstid. Alle hunder født etter 01.01.98. 
må være ID-merket for å kunne delta på utstilling. 
 
Dersom hunden er syk eller har utøy kan den ikke delta, 
ei heller tisper som er mer enn 5 uker drektig eller har 
valper yngre enn 8 uker. 

OVERNATTING PÅ TORPOMOEN 
Enkeltrom m/bad pr pers/dag 350,-  
Dobbeltrom/3-mannsrom m/bad pr pers/dag  250,-  
Tillegg for vask på rom med hund, pr rom 150,-  
Barn under 6 år overnatter gratis om de sover på samme 
rom som foreldrene. Prisene inkluderer sengetøy, hånd-
klær og sluttvask. 
Campingvogn/bobil pr natt + strøm 150,- 
Telt pr natt 50,- 
Tilgang til eget dusjanlegg og strøm til lading av batteri. 

MAT 
Følgende mat kan bestilles sammen med overnatting 
Frokost, inkluderer egg, bacon og drikke 123,- 
Matpakke (maks 5 skiver) 40,- 
Egen termos med kaffe/te 50,- 
Lunsj: koldtbord 195,- 
Middag fredag: biff stroganof 185,- 
Middag lørdag: Tapas 250,- 
 
Merk: 
For hvert måltid forutsettes det minst 20 bestillinger. 
Halv pris for barn inntil fylte 10 år. 
Frokost serveres mellom 07.30 - 09.00 
Lunsj serveres mellom 12.00 - 13.30 
Middag serveres 19.00 
 
VI SPISER FELLES MIDDAG PÅ LØRDAGEN 
 
Bestilling av overnatting og mat til Britt Kristin Hamre, tlf 
96624993/90910339 eller e-post: britt@torpomoen.no. 
Mer info om Torpomoen: www.torpomoen.no 

VEIBESKRIVELSE 
Torpomoen ligger i Ål kommune, mellom Gol og Ål, helt 
inntil riksvei 7, og det er skiltet innkjøring. 

Offentlig transport 
Tog: Nærmeste togstasjon er Ål. 
Buss: Nærmeste bussholdeplass er rett ved innkjøringen 
til Torpomoen, for bussruter se Hallingekspressen, Sogn- 
og Fjordane ekspressen (stopper på Gol). Lokal bussruter 
finner du her: http://bk.reiseinfo.no/ruter/r/330.htm 

GAVEPREMIER, ANNONSERING OG STAND 
Vi setter stor pris på alle bidrag til premier til utstillingen. 
Ønsker du å ha stand på utstillingen? 
Ønsker dere å ha annonse i utstillingskatalogen? 
Kennel/firmaannonse 1/2 side kr. 100,- 1/1 side kr. 200,-. 
Halv pris for medlemmer av NSHK. 
Firma som gir gavepremie til utstillingen får gratis annonse. 
Kontakt Tone Beate Hansen, mobil: 99275260, e-post: 
tone_b_hansen@hotmail.com 

VELKOMMEN TIL NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS 
SPESIALUTSTILLING LØRDAG 25. MAI 2013 

Vårens store begivenhet, Spesialutstillingen, finner sted på Torpomoen, Hallingdalen.  
Dommer: Arvid Göransson, Sverige 
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Styret ønsker med dette å innkalle til Norsk Siberian Husky Klubbs årsmøte. Årsmøtet vil bli avholdt i forbindelse 
med spesialutstillingen helgen 24-26. mai 2013. 
 
Forslag på saker må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før søndag 26. mai 2013. 
 
Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før søndag 26. mai 2013. 
 
Deadline settes til lørdag 27. april 2013. Innmeldte saker og valgkomiteens innstilling vil bli publisert på NSHKs  
hjemmeside senest 4 uker før årsmøtet. Dersom man ikke har tilgang til internett ta kontakt med styret ved  
sekretær Mali Strømsvåg for å få saksliste og valgkomiteens innstilling sendt pr post. 
 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 

INNKALLING TIL NSHKS ÅRSMØTE 2013 

DAGSORDEN 
 
1) Åpning av årsmøtet ved leder Line Løw 
2) Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til tellekorps 
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4) Styrets og komiteenes årsberetninger 
5) Regnskap med revisors beretning ved kasserer Irene Borgen 
6) Saksliste vil bli publisert på NSHKs nettside senest 4 uker før årsmøtet 
7) Valg av representanter til styre og komiteer 
    Valgkomiteens innstilling vil bli publisert på NSHKs nettside senest 4 uker før årsmøtet 
8) Eventuelt 
 
Møte- og stemmerett på årsmøtet har: 
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og personer som har betalt kontingenten  
for det år årsmøtet avholdes. 

 
Nattlig støy 
Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 
07.00. 
 
Avfall 
Hundemøkk, halm og lignende skal samles og kastes på anvist sted. Er 
du usikker på hvor avfallet skal kastes ta enten kontakt med 
sportskomiteen eller stedets eier. 
 
Hilsing 
Forhør deg alltid med hunden(e)s eier før du lar dine hunder hilse på 
andres hunder på kjetting. Dette på grunn av mulig smitte av 
sykdommer (kennelhoste spesielt), lus etc. 
Husdyr/beitedyr 
På samlinger som blir avholdt på et slikt tidspunkt hvor det kan være 
fare for at bufe og/eller husdyr er på beite (eller lignende) skal 
hundene oppstalles forsvarlig enten på kjetting eller wire når de ikke er 
under tilsyn. Dette gjelder spesielt på spesialutstillingen som 
arrangeres om våren, og på høstsamlingen. 
 
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. 

Søndag 26. mai fra 10.00-13.00 på Torpomoen i Hallingdal 

Retningslinjer for hundehold på NSHKs samlinger 

Oliver Myrvang (6 år) og Moritz av Vargevass (14 år) på tur. 
Foto: Birgit Alhaug 

 
Nattlig støy 
Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 
07.00. 
 
Avfall 
Hundemøkk, halm og lignende skal samles og kastes på anvist sted. Er 
du usikker på hvor avfallet skal kastes ta enten kontakt med 
sportskomiteen eller stedets eier. 
 
Hilsing 
Forhør deg alltid med hunden(e)s eier før du lar dine hunder hilse på 
andres hunder på kjetting. Dette på grunn av mulig smitte av 
sykdommer (kennelhoste spesielt), lus etc. 
Husdyr/beitedyr 
På samlinger som blir avholdt på et slikt tidspunkt hvor det kan være 
fare for at bufe og/eller husdyr er på beite (eller lignende) skal 
hundene oppstalles forsvarlig enten på kjetting eller wire når de ikke er 
under tilsyn. Dette gjelder spesielt på spesialutstillingen som 
arrangeres om våren, og på høstsamlingen. 
 
Vis hensyn 
Ta hensyn til samlingens naboer, grunneiere og ikke minst andre 
klubbmedlemmer. NSHK ønsker å bli oppfattet som en inkluderende 
klubb, og som generelt er godt likt de steder vi gjester. 

Retningslinjer for hundehold på NSHKs samlinger 
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Redaksjonskomiteen 
Har du en skribent i magen? Eller er du flink til å finne 
godt stoff? Komiteen har behov for noen som kan lage 
intervjuer, reportasjer, fotografere på samlinger og skrive 
”fagartikler” om avl, genetikk, utstilling, hundekjøring/
konkurransekjøring, trening/utstyr med mere. Eller kan-
skje du liker å designe blad eller ordne med annonser? 
Her får du brukt dine kreative evner. 
 
Sportskomiteen 
Kjempesosial og inkluderende komite. Det er en del job-
bing på selve samlingene men så å si ingenting utenom 
dem. Dette er trolig den komiteen hvor man blir best 
kjent med de andre i komiteen. I tillegg blir man fort 
kjent med andre medlemmer av klubben da arbeidet i 
denne komiteen er meget utadvendt. Intens, morsom og 
lærerik komite!  
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen 
Dette er en komite som omhandler mye! Bruksmeritte-
ring, valpeformidling, spesialutstilling, retningslinjer for 
avl osv. I denne komiteen ligger mange utfordringer og 
mye spennende arbeid for å bevare rasens bruksegenska-
per, sunne fysikk og gode gemytt. 
 
Arrangementskomiteen 
I likhet med sportskomiteen er denne komiteen også me-
get sosial og tidsbegrenset. Høydepunktet er høstsamling 
i oktober, høstsamling på snø i desember og vintersam-
lingen i februar. Komiteen har også ansvaret for klub-
bens tilstedeværelse på Dogs4All og Villmarksmessen. 
Denne komiteen kunne trenge noen som har lyst til å 
både finne på nye aktiviteter samt å skape entusiasme på 
samlingene. 

Oversikt over de som er på valg, uten hensyn til hvem som 
ønsker å fortsette eller ikke. 
 
Styreverv 
Leder Line Løw På valg 
Nestleder Ivar Hordnes På valg 
Kasserer Irene Borgen Ikke på valg 
Sekretær Mali Strømsvåg Ikke på valg 
 
Redaksjonskomiteen 
Medlem Johanne Sundby Ikke på valg 
Medlem Anne-Katrine Kroken På valg 
Medlem Yvonne Rinne Dåbakk Ikke på valg 
Medlem Monica A Sundset Ikke på valg 
Medlem Saskia Mampel Ikke på valg 
 
Sportskomiteen 
Medlem Johnny Blingsdalen På valg 
Medlem Camilla Kerler-Günther På valg 
Medlem Anders Kohler Fugelli Ikke på valg 
Medlem Terje Dietrichson Ikke på valg 
Medlem Per Tore Hove På valg 
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen 
Medlem Tone Beate Hansen På valg 
Medlem Rikke Bergendahl På valg 
Medlem Ivar Hordnes På valg 
Medlem Kari Solvang Hope Ikke på valg 
Medlem Kari Eldby På valg 
Medlem Anita H Engebakken På valg 
Medlem Lina Stabbetorp Ikke på valg 
Medlem. Hågen Bjørgum (valpeformidler)  Ikke på valg 
 
Arrangementskomiteen 
Medlem Stine Oppegaard På valg 
Medlem Elin Ingstad Ikke på valg 
Medlem Siv Hansen (materialforvalter) Ikke på valg 
Medlem Fred O Johansen Ikke på valg 
Medlem Geir og Toril Johansen På valg 
Medlem Jon Bakke På valg 
Medlem Mette Ellefsen På valg 
Medlem Sigmund Alhaug Ikke på valg 
 
Valgkomiteen 
Birgit Alhaug, e-post: kaasia@online.no, tlf: 905 39 766 
Kenneth Monsen, e-post: kenneth@ulvhild.no, tlf 909 21 654 
Tora Kleven, e-post: vjorg@online.no, tlf: 62 59 84 26 

Er dette noe for deg eller ønsker du å anbefale 
noen? Ta kontakt med valgkomiteen! 

TID FOR VALG OG EN GYLLEN MULIGHET FOR SOSIALT SAMVÆR 

Det er tid for valg til diverse tillitsverv i klubben vår. Dette er en kjempefin sjanse til å gjøre en innsats for rasen 
samtidig som man har det hyggelig og sosialt. Ved å ta verv blir du fort kjent med mange andre hvis du er ny i 
miljøet. For de som har lang fartstid i klubben kan det være hyggelig å lære andre folk å kjenne enn de man all-
tid er på samling med. 

På skitur med Nayla og Ilipsis 
Foto: Elisabeth Sundsdal  

Styret og komitéenes arbeidsinstrukser er tilgjengelig 
på klubbens nettsider: www.siberian-husky.net 
 
Regnskap, budsjett og valgkomitéens innstilling blir 
publisert på klubbens nettsider og sendt ut som e-post 
til alle klubbens medlemmer 3 uker før årsmøtet. 



7 

  1/2013 HUSKYBLADET 

Styremøter 
Styret har hatt 4 styremøter i perioden. 
Styremøtene har blitt avholdt privat og 
på samling. En del korrespondanse har 
også blitt gjort på epost. 

Hjemmesiden 
Styret har laget ny hjemmeside for 
klubben i samarbeid med Rikke Ber-
gendahl (webredaktør) og Runar Goli-
mo Simonsen (webmaster). Styret er 
veldig fornøyd med den nye hjemme-
siden. Den har blitt mer levende og 
oppdateres ofte. Mange har vært del-
aktige i å få til den nye hjemmesiden. 
Forbedringer foretas stadig vekk, både 
gjennom diskusjon i styret og tips fra 
medlemmer. 
 
Samarbeid med Norsk Alaska Ma-
lamutt Klubb (NAMK) 
Dette samarbeidet har fungert veldig 
bra. To løp har blitt avviklet i løpet av 
året., Sykkel- og vognløpet på Mangen 
– det såkalte Halloweenløpet og moro 
og rekruttløpet Dørstokkmila. 
 
Halloweenløpet ble avviklet for tredje 
gang med mange startende. God stem-
ning og uhøytidlig ramme på løpet. 
Dørstokkmila ble arrangert for andre 
gang. Med enda flere deltakere enn 
første året. Dessverre måtte NAMK 
trekke seg fra Dørstokkmila på grunn 
av uenighet i sitt styre. Vi håper allike-
vel at det gode samarbeidet vil fortset-
te i fremtiden. 
 
Samarbeid med Norsk Kennel Klub 
Klubben har noen utfordringer i sam-
arbeidet med NKK. I forbindelse med 
Trekkhundprøvene opplever vi stadig 
vekk forsinkelser med å få resultatene 
registrert i Dogweb p.g.a. manglende 
kapasitet hos NKK sin IT-avdeling. 
Mye av arbeidet som er lagt ned i ABU
-komiteen med elektroniske spann-
opplysningsskjema, kan dessuten ha 
vært forgjeves fordi NKK nå sier at 
alle resultater må registreres manuelt i 
Dogweb, når denne tjenesten en gang i 
fremtiden blir klar for Trekkhundprø-

vene. På dialogmøte med NKK i no-
vember ble det konstatert at NKK har 
over 150 liknende oppgaver uteståen-
de, og Trekkhundprøvene står langt 
bak i køen. 
 
Registreringsavdelingen i NKK har vi 
hatt et godt samarbeid med. Kasserer 
Irene Borgen og leder Line Løw har 
deltatt på NKKs organsisasjonskurs. 
Leder av arrangementskomiteen Stine 
Oppegaard, og nestleder Ivar Hordnes 
har deltatt på dialogmøte. Styret har 
også forsøkt å henvende seg til NKK i 
forbindelse med nye importregler som 
har vært ute på høring i mattilsynet, 
men ikke til medlemsklubbene i NKK. 
Her har vi ikke fått svar. 

Messer 
Styret har bistått arrangementskomi-
teen på DOGS4ALL 2012, og skal 
bistå på Villmarksmessen 2013. Ar-
rangementskomiteen gjør en fantastisk 
jobb med å utvikle NSHKs messe-
stands. De har blitt veldig profesjonel-
le. De er godt besøkte (DOGS4ALL 
over 18 000 folk), og er god reklame 
for rasen vår. 

Helseundersøkelsen 
Det arbeides fortsatt med helseunder-
søkelsen. Styret håper å sende den ut i 
løpet av våren 2013. Her er det leder 
som må ta ansvaret for at ikke helse-
undersøkelsen allerede er sendt ut. 
Grunnen er at det har blitt foretatt 
endringer i skjemaet, samt at det har 
vært en dialog med NKK i forbindelse 
med Rasespesifikke Avlsstrategier. 
Dette er et videre arbeid som vil bli en 
videreføring av helseundersøkelsen. 
Helseundersøkelsen retter seg mot 
oppdrettere i første omgang, men vil 
gjennom et samarbeid med Norges 
Veterinær Høyskole også rette seg mot 
siberian huskyeiere i neste steg. 

Samlinger 
Samlingene har vært avholdt etter pla-
nen. Vi har registrert at det har vært 
godt fremmøte på alle samlingene, og 

at spannene som deltar på løpene blir 
bedre år for år. Erfaring med høstsam-
ling på Sataslåtten camping i Halling-
dal har vært god, og vi ønsker å fort-
sette med dette. Vintersamlingene på 
Grimsbu fungerer også veldig bra, 
men vi ser her at det er noe begrenset 
kapasitet etter hvert som flere med-
lemmer ønsker å komme på samling. 
Fordelen med Grimsbu er den gode 
servicen vi får fra vertskap og løype-
kjører. 

Jubileumsåret 2012 
Styret har arbeidet med diverse jubile-
umsaktiviteter som jubileumsmiddag 
på høstsamlingen. Det vil også bli laget 
en DVD med den gamle filmen om 
Seppala med mer. Gammelt og nytt 
materiale er sendt til bearbeiding. Den-
ne DVD’en vil bli gitt til medlemme-
ne. Mer informasjon vil komme på 
hjemmesiden og i Huskybladet. 

Ny lovmal 
Styret har arbeidet med den nye lov-
malen fra NKK. Våre gamle formåls-
paragraf, og andre særegenheter for 
vår rase har blitt innarbeidet i den nye 
lovmalen. De nye lovene ble vedtatt på 
ekstraordinær generalforsamling holdt 
i forbindelse med høstsamlingen 
 
Oslo, 11.2.2013 
 
For styret 
 
Line M. Løw og Ivar Hordnes 

Redaksjonen er helt ny. Den består 
nesten 100% av DRIFTIGE DA-
MER. Da vi byttet redaksjon valgte 
vi et nytt layout på bladet, og dess-
uten et nytt redigeringsprogram. Vi 
satser på reportasjer og en del mer 
fagstoff. Noe skriver vi selv. Tilfang-
et på stoff er bra. Kvaliteten på bil-
dene – nå også mange i farger – kan 
bli bedre. Bladet er dyrt å lage, siden 
det er fyldig , men vi får inntrykk av 
at det blir vel mottatt der ute, selv 
om ikke alle er enige i alt som står 
der. Vi mangler annonser, og en an-
nonseansvarlige. 
 
I skrivende stund har vi laget to og 
et halvt blad. 
 
Johanne Sundby 
Redaktør 

Årsrapport fra styret 2012-2013 

Årsrapport fra redaksjonen 

Freke og Fjellbris. 
Foto: Anita H. Engebakken 
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Komiteen har i styreåret bestått av:  
Konstituert leder Tone Beate Hansen 
Valpeformidler Hågen Bjørgum 
Kari Eldby 
Anita H. Engebakken 
Rikke Bergendahl 
Ivar Hordnes  
Lina Stabbetorp 
Kari Hope 

Spesialutstillingen 
Komitéen avviklet spesialutstillingen 
på Åstjern 26. mai 2012 med britiske 
Ali Koops som dommer. Kari Eldby 
var ringsekretær. 83 voksne hunder og 
2 valper deltok, i tillegg til avl og opp-
dretterklasser. 

Leder av ABU-komitéen 
På generalforsamlingen den 27.5.2012 
ble det ikke valgt inn noen leder av 
ABU-komitéen, og styret vedtok at 
komitéen kunne konstituere seg selv. 
Tone Beate Hansen ble konstituert 
leder av ABU-komitéen. 

ABU-komitémøter 
Det er avholdt et møte i ABU komi-

téen, under NSHKs høstsamling, hvor 
6 saker ble behandlet. Ellers har kom-
munikasjonen pågått per mail.  

Godkjenning av utstillinger 
Anita H. Engebakken har besvart hen-
vendelser fra hundeklubbene om å ha 
med rasen vår på utstilling. Det er tid-
ligere sendt ut skriv med anbefaling 
om hvilke dommere som er ønsket, og 
en spesifisering på hvilke land vi ikke 
ønsker dommere fra. Noen utstillings-
søknader for 2014 er avvist med 
grunnlag i sammenfallende dato med 
egen spesialutstilling, bruk av uønsket 
dommer/ikke avklarert dommer i 
2014, eller fordi det rett og slett er for 
mange utstillinger i samme område på 
for kort tidsperiode eller samme helg. 
Det følges med på dommervalg videre 
i 2013 med tanke på godkjenning eller 
avvising av utstillinger for 2015, og vi 
håper dette vil stimulere til bruk av 
mer ønskede dommere på vår rase i 
fremtiden. Anita H. Engebakken hol-
der oversikt over utstillingsresultater 
og presenterer disse i Huskybladet.  

Årsrapport 2012 Avls-, bruks-, og utstillingskomiteen 

Trekkhundprøvene 
Ivar Hordnes er fortsatt hovedansvar-
lig for trekkhundprøvene, med hjelp 
fra Kari Hope og Lina Stabbetorp 
samt konstituert leder. Arbeidet invol-
verer blant annet mottak av påmel-
dinger og behandling av prøveresultat. 
I møte med NKK ble det klart at pre-
sentasjon av resultater på Dogweb 
ligger et stykke inn i fremtiden. Inntil 
videre vil resultater fra trekkhundprø-
vene presenteres via NSHK, i Husky-
bladet og på hjemmesiden. Det vil bli 
gjort et arbeid våren 2013 slik at resul-
tatene skal foreligge per hund.  

Utstillinger i 2013 og 2014 
Planlegging av utstilling 2013 og 2014 
er i gang. Utstilling 2013 vil arrangeres 
på Torpomoen Leir, Ål 25 mai 2013. 
Dommer er Arvid Göransson 
 
For ABU 
Harestua, 14.02.13 
Tone Beate Hansen (sign) 

Årsrapport fra Sportskomitéen 

Sportskomiteen har, siden siste årsmø-
te, bestått av: 
 
Johnny Blingsdalen (leder) 
Terje Dietrichson 
Anders Kohler Fugelli 
Per Tore Hove 
Camilla Kerler 

Hovedoppgaver for Sportskomitéen 
Arrangere slede- og snørekjøringsløp 
på Vintersamlingen, dvs Huskyløpet 
(50 km), sprint (10km) og rekrutte-
ringsløp (10 km) 
Arrangere uformelt barmarksløp selv-
valgte klasser på Høstsamlingen 
Arrangere uformelt barmarksløp selv-
valgte klasser på Mangen, Halloween-
løpet. 
Arrangere uformelt slede- og snørekjø-
ringsløp, Dørstokkmila på Gåsbu 
Bidratt til gjennomføringer av trekk-
hundtester 
 
Sportskomiteen har ikke avholdt egne 
møter, men har kommunisert via e-
mail, telefon og på samlingene.  
 
Dørstokkmila på Hamar hundekjø-
rerarena 15. januar 2012 
NSHK har sammen med NAMK, ar-
rangert dørstokkmila for første gang, 
et løp som lederen Line Løw har fått i 
stand sammen med Norsk Alaskan 

Malamute Klubb (NAMK) v/Petter 
Ringerike. Det deles i A, B og C klas-
ser på 8 og 12km løyper. 38 deltakere 
fordelt på 15 klasser deltok. 
Dette er et ”lavterskel” løp, med for-
mål at nye hundekjørere skal få prøve 
seg i konkurranse, og ha en hyggelig 
sosial opplevelse som gir mersmak. 
 
Vintersamling, Grimsbu, 23. - 26. 
februar 2012 
Også i år var vintersamlingen lagt til 
Grimsbu Turistsenter i Folldal. Her 
ble vi i år som sist år, svært godt ivare-
tatt av vertskapet. Løypene var kjem-
pefine takket være den lokal scooterfø-
reren, som hadde kjørt alle løypene i 
flere uker.  
Deltakelse: 46 deltakere fordelt på 17 
klasser 
Løypene var som sist år.  
 
Høstsamlinga på Sataslåtten, 5–7. 
oktober 2012 
Vi fortsatte å avholde Høstsamlingen 
på Sataslåtten i Hallingdal, som sist år. 
Her er det en runde på 4,8 km som er 
perfekt for løpsarrangering, ingen mø-
teproblematikk, og ingen venting på 
spann som skal komme tilbake etter å 
ha snudd. Vi hadde engasjert Geir 
Wiik som holdt foredrag om Skade på 
hund, og forebyggende tiltak for å 
unngå skader. Middagen var samtidig 

hovedfeiringen av klubbens 40-års 
jubileum, og var sponset av klubben, 
med de samme innleide gourmetkok-
ker som sist år. 
Det var god deltakelse med klasser for 
vogn, sykkel, kickbike og løping, til-
sammen 39 deltakere fordelt på 11 
klasser. Det var et kjempefint vær for 
hundekjøring, og ikke for kaldt for 
publikum. 
 
Halloweenløpet på Mangen 28. ok-
tober 2012 
Osloavdelingen av NSHK har nok en 
gang arrangert Halloweenløpet sam-
men med NAMK. 31 deltakere fordelt 
på 16 klasser kjørte den 6,6 km lange 
turen, der det er snuplass med pause 
etter 3,3 km 
 
I tillegg har lederen bidratt med inn-
samling og logging av trekkhundprø-
ver, for sist sesong. 
 
Nok en gang, takk til de ildsjeler som 
alltid stiller opp for å hjelpe Sportsko-
mitéen i alle sammenhenger, spesielt 
nevnes Line Løw, Ivar Hordnes og 
Stine Oppegaard. 
 
Oslo, 18.01.2013 
For Sportskomitéen 
Johnny Blingsdalen  
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Årsrapport fra Arrangementskomitéen 

Arrangementskomitéen har bestått av: 
Stine Oppegaard, leder 
Elin Ingstad 
Siv Hansen (materialforvalter) 
Fred O. Johansen 
Geir og Toril Johnsen 
Jon Bakke 
Mette Ellefsen 
Sigmund Alhaug 

Klubbens faste aktiviteter 
I løpet av ett kalenderår gjennomfører 
klubbens en rekke faste samlinger, løp 
og deltar på messer. Arrangementsko-
mitéen er mer eller mindre involvert i 
alle de forskjellige hendelsene. Vinter-
samlingen på Grimsbu og de to messe-
ne klubben deltar på, Villmarksmessen 
(april) og Dogs4All (november) krever 
en del forberedelser på forhånd. På 
samlingene hjelper de av komitemed-
lemmene som er tilstede til der det er 
behov for det. På de to messene er vi 
så heldige at mange av klubbens med-
lemmer stiller opp og hjelper til, både 
på stand, med hundekjøring, på rase-
parader og valpeshow. Uten så mange 
medlemmer som stiller opp, hadde det 
ikke vært mulig for klubben å være 
tilstede på disse to messene.  

Villmarksmessen og Dogs4All 
Norsk Siberian Husky Klubb har opp-
arbeidet seg gode avtaler med de to 
arrangørene; Villmarksmessen og Nor-
ges Varemesse. Vi betaler lite for selve 
standen, men må leie utstyr som disk, 
teppe, strøm mm. På Dogs4All arrang-
erer vi hundekjøring for besøkende de 
to dagene messen pågår. Villmarks-
messen finner sted i løpet av fire da-
ger. Mye av jobben består av å sørge 
for at standene er bemannet med en 
god kombinasjon av medlemmer som 

har kunnskaper og erfaringer med 
mange hunder og hundekjøring, til 
noen som kan besvare spørsmål fra de 
som ”kun” har familiehunder, er nye 
siberian husky-eiere eller vurderer å 
skaffe seg en siberian husky.  

Vintersamlingen 
På Vintersamlingen har vi ansvaret for 
kiosksalg, loddsalg med gevinster, 100 
meter sprint med løs hund, og ellers 
hjelper vi til der det måtte være behov 
for det. 

Komitéen har deltatt 
En eller flere medlemmer av komitéen 
har vært representert på alle klubbens 
samlinger og messer, i tillegg til Dør-
stokkmila og Halloweenløpet. 

Rapporter 
Fyldige rapporter fra alle samlingene er 
å finne i tidligere utgaver av Huskybla-
det og i den enkelte komités årsrap-
port. 

Presse 
Leder av arrangementskomitéen er 
også utpekt til å være klubbens presse-
kontakt. I forkant av Vintersamlingen, 
Spesialutstillingen og Høstsamlingen 
er det blir det sendt ut pressemeldinger 
om klubbens aktiviteter. Det har ført 
til noe lokal pressedekning. Det bør 
være mulig å få mer pressedekning, 
men da må vi bli flinkere til å selge inn 
historier på forhånd. Medlemmene 
oppfordres til å sende oss tips om per-
soner eller hendelser vi kan gi videre til 
pressen. 
 
Oslo, 1. april 2013 
 
Stine Oppegaard 

Økning i både medlemsantallet og antall valper pr år 
De siste årene har klubben aktivt fulgt opp både nye valpekjøpere og andre som 
har vist interesse for klubben. Det har ført til en økning på 137 medlemmer de 
siste fem årene, og vi nærmer oss nå 500 medlemmer (455 pr 1. april 2013). I 
2012 mottok klubben for første gang over 100.000 kr i medlemskontingent. An-
tall valper har økt de siste årene, og ligger nå rundt samme nivå som på midten 
av 80-tallet. 
 
Utvikling av medlemsantallet og antall valper fra 2008 til 2012 
År 2008 2009 2010 2011 2012 
Antall medlemmer* 301 323 368 388 438 
Innbetalt kroner 74800 79250 91675 97950 111350 
Antall registrerte valper:  195 273 365 323 339 
 
Økning i antall medlemmer fra 2008 - 2012: 45,51 % 
Økning i innbetalte kroner fra 2008 - 2012: 48,86 % 
Økning i antall registrerte valper fra 2008 - 2012: 73,85 % 
 
*antall medlemmer inkluderer hovedmedlem, husstandsmedlemmer og familie-
medlemskap. Kilde: Norsk Kennel Klub (NKK) 

NSHK er Grasrotmottaker. 
Siden Norsk Tipping ble etablert har 
hele overskuddet gått til samfunnsnyt-
tige formål. Du kan velge hvilket lag 
eller forening som får fem prosent av 
din spillerinnsats. Det vil si at dersom 
du spiller Lotto for hundre kroner, går 
fem kroner til din grasrotmottaker. Og 
best av alt; din innsats, premie eller 
vinnersjanse vil ikke reduseres! 
 
Registrer NSHK som mottager 
Du kan enten registrer NSHK som 
mottager av din grasrotandel på Norsk 
Tippings nettsider, eller neste gang du 
leverer inn en kupong i butikken. Be 
dem knytte kortet ditt opp mot Norsk 
Siberian Husky Klubb, Org.nr: 
898611752. 
 
Hvor mange spillere får vi 
For øyeblikket er det kun tre spillere 
som har registrert NSHK som motta-
ger av Grasrotandelen. Hvor mange 
spillere kan vi få i løpet av året?  

Valpeformidlerens betraktninger 
I fjor ble det formidlet 15 kull på 
NSHK sine nettsider. 
 
Nye hjemmesider med bilder 
Etter at NSHK fikk ny hjemmeside 
med mulighet til å legge ut bilder av 
foreldre og valper, har det kommet 
flere gode tilbakemeldinger fra poten-
sielle valpekjøpere. Klubbens sider er 
ett godt alternativ til finn.no. 
 
Ukentlige henvendelser 
Jeg får henvendelser ca 1 gang i uken. 
Det er spørsmål om jeg vet av noen 
oppdrettere som har kull på gang. Og 
mange førhører seg om siberian husky 
er riktig rase for dem. Jeg har også 
noen triste telefoner og mailer fra folk 
som har betalt mye for en valp, men 
de får ikke stamtavle fra oppdretteren. 
Det er dessverre mye som selges på 
finn.no som ikke nødvendigvis er bra 
valper eller seriøse oppdrettere. 
 
Anbefaler bruk av klubbens sider 
Jeg anbefaler både medlemmer av 
klubben og potensielle valpekjøpere 
om å bruke NSHK sine valpesider. 
 
Mange trivelige mennesker 
Som klubbens valpeformidler kommer 
jeg i kontakt med veldig mange triveli-
ge mennesker. 
 
Hågen Bjørgum 
Valpeformidler 
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DØRSTOKKMILADØRSTOKKMILA  
Søndag 13. januar 2013Søndag 13. januar 2013  

Etter drøye tre timer ankom vi Hamar 
hundekjørerarena, der det allerede var 
masse mennesker og ikke minst hun-
der i alle farger og fasonger. 

Kjempefin arena 
Det er første gang vi er på arenaen. 
Det er en kjempefin plass og kjenner 
jeg er litt misunnelig på de heldige som 
kan reise hit og trene. Flott klubbhus 
har de også, og det er bra for ute er det 
bitende kaldt. 

Alle får delta 
Inne på klubbhuset sitter Johnny 
Blingsdalen og sliter med datamaskiner 
som ikke vil samarbeide, og det går 
nok en smule varmt for han. Men med 
flere gode hjelpere får alle meldt seg på 
og får ett start nummer. 

Fra slede til snørekjøring med tre 
Vi hadde bestilt slede og hadde håpet 
den var kommet før løpet, men det var 
den ikke så jeg skulle snørekjøre med 
tre hunder. Fikk noen rapporter om at 
løypa var hard. Ikke noe særlig og try-
ne da, så jeg krysset fingrene for at jeg 

klarte å holde meg på beina. 

Snitt på 21,4 
Siden jeg var en av de siste startende 
ble det ganske lenge og vente ute i 
kulda, men jeg kom meg til slutt av-
gårde. Hundene er i kjempeform og 
trekker veldig bra. Da jeg var kommet 
ca halvveis i 8 km ble jeg forbikjørt av 
en ung jente med en vorsther, og plut-
selig føltes det som om vi sto stille. 
Men da jeg siden fikk høre at det var 
en av hundene til Lena Boysen Hille-
stad forstod jeg jo hvorfor den kom så 
fort. Jeg skal ikke forlange av mine 
hunder at de skal holde det nivået. Jeg 
klarte å holde meg på beina hele run-
den rundt og med en snitt tid på 21,4 
var jeg super fornøyd. 

Vi kommer tilbake 
Helt klart ett løp vi kommer igjen til, 
og nå som vi først har vært med på ett 
løp så er det nok lettere å melde seg på 
i andre løp også. Dette er et lavterskel 
løp som jeg kan anbefale på det ster-
keste til alle som synes løp er litt 
skummelt. ■ 

Tidlig søndag morgen dro vi avgårde fra Siljan i Telemark ,mot Hamar 
Hundekjørerarena. Gradestokken viste 20 kalde grader, og jeg skulle de-
butere i et “ordentlig” hundeløp.  

Francien Kamp 

Geirr Jakobsen og Johnny Blingsdalen 

Marianne Larsen, debuterer på Hamar Hundekjørerarena. Tekst: Marianne Larsen. Foto: Stine OppegaardMarianne Larsen, debuterer på Hamar Hundekjørerarena. Tekst: Marianne Larsen. Foto: Stine Oppegaard  
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RESULTATLISTE DØRSTOKKMILA 2013 
(Komplett resultatliste er tilgjengelig på www.siberian-husky.net) 

   Løpstid Differanse Gj.snitt 
12 km slede 8-spann C 
1 ...Gitte Bordvik Alhaug .................. 0:25:28 .... 0:00:00 .... 28,3 
2 ...Sigmund Alhaug ......................... 0:29:18 .... 0:03:50 .... 24,6 
3 ...Jørg Baufeldt .............................. 0:30:38 .... 0:05:10 .... 23,5 
4 ...Kenneth Dåbakk ......................... 0:37:45 .... 0:12:17 .... 19,1 
 
12 km slede 6-spann C 
1 ...Eskil Gulli Hansen ....................... 0:26:10 .... 0:00:00 .... 27,5 
2 ...Karl Martin Furre ........................ 0:33:56 .... 0:07:46 .... 21,2 
3 ...Francien Kamp ........................... 0:54:09 .... 0:27:59 .... 13,3 
 
8 km slede 4-spann C 
1 ...Viggo Jørgensen ......................... 0:16:57 .... 0:00:00 .... 28,3 
2 ...Lina Stabbeltorp ......................... 0:19:33 .... 0:02:36 .... 24,6 
3 ...Rigmor Myrvang ......................... 0:21:47 .... 0:04:50 .... 22,0 
 
12km snørekjøring 2 hunder C 
1 ...Unni Øygard ............................... 0:30:07 .... 0:00:00 .... 23,9 
2 ...Terje Dietrichson ........................ 0:43:39 .... 0:13:32 .... 16,5 
 
12km snørekjøring 2 hunder C Junior 
1 ...Oda Ingstad ................................ 0:47:09 .... 0:00:00 .... 15,3 
 
8km nordisk stil 2 hunder C 
1 ...Turid Aandalen Lindberg ............ 0:35:24 .... 0:00:00 .... 13,6 
 
8km snørekjøring 3 hunder C 
1 ...Marianne Larsen ........................ 0:22:26 .... 0:00:00 .... 21,4 
 
8km snørekjøring 1 hunder C Junior 
1 ...Emma Ryen ................................ 0:23:18 .... 0:00:00 .... 20,6 
2 ...Lotte Sølvberg Noren ................. 0:24:19 .... 0:01:01 .... 19,7 
3 ...Maren Holmsen.......................... 0:25:20 .... 0:02:02 .... 18,9 

Lina StabbetorpLina Stabbetorp  

Eskil Gulli HansenEskil Gulli Hansen  

Janne Petra Thørn og Unni ØygardJanne Petra Thørn og Unni Øygard  

Terje Dietrichson og Oda Ingstad 

Kenneth Dåbakk, Karl Martin Furre (bak)Kenneth Dåbakk, Karl Martin Furre (bak)  

Gitte Bordvik AlhaugGitte Bordvik Alhaug  

Emma Ryen, Lotte Sølvberg NorenEmma Ryen, Lotte Sølvberg Noren  
og Maren Holmsenog Maren Holmsen  

Jørg Baufeldt 

Viggo Jørgensen 

Rigmor Myrvang 

Turid Aandalen LindbergTurid Aandalen Lindberg  
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Ungene har det fint på Grimsbu. De 
er venner fra år til år, håndterer bik-
kjer, går på ski, hopper i snøen, spiller 
kort. Mannfolka koser seg med en 
knøttlille badstuen, noen driftige da-
mer selger vafler billigere enn i kafeen. 
De som eier stedet er imponerte over 
at alle bikkjene sover om natta (men 
de sover ikke lenge om morran, da) 

Hvor går løypa i år? 
Riktignok ble det en del surr i starten 
på første dag femmila. Noen lokale 
hundekjørere hadde lagt et spor ut fra 
løpssporet etter merkingen, og en åtte 
–ti spann løste ikke gåten om hvilket 
spor som var rett. De som hadde bik-
kjer som gikk løpet i fjor ble hengende 
oppover det sporet som var feil i år. 

Det er alltid spennende 
å komme til Grimsbu. 
Finnes det trær nok å 
huke bikkjekjettingen 
til? Hvem er hyttesam-
boere i år? Hvor mange 
skal kjøre hva på løp? I 
2013 var det maksimalt 
antall på to ganger fem 
mil seksspann. Mange 
nye fjes. Mange ung-
dommer. Noen beste-
foreldre. 

Tekst: Johanne Sundby. Foto side 12 - 21: Kari Hope 

Det ble en ordentlig mølje av hunder 
og spann og røtter og kvister og stub-
ber. Men floken løste seg og vi kom på 
rett spor. Konkurrentene var da allere-
de halvveis i løpet…… 

Stor deltagelse 
Nå ja, det er viktigst å delta. Komme i 
mål ved lavvoen til heiarop fra fram-
møtte. Se unger kjøre selvsikkert på 
jordet med far bakpå eller alene: Se de 
samme fedrene spleise på en barne-
flokk, putte fem unger i sleden og kjø-
re milsrunden. Yrende liv og glede, 
lykkelige bikkjer som får masse kos, og 
litt illsinte unger som ikke får bikkja til 
å gå foran. ■ 

VintersamlingVintersamling   

Grimsbu Turistsenter i FolldalGrimsbu Turistsenter i Folldal  

21. 21. --  24. 24. februar 2013februar 2013  

Anders Fugelli med lånte hunder 

Kirsten Ribu på Grimsbu for første gang 

Anne-Katrine Kroken 
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Hein og Kari Hope. Foto: Ulf Hope 

Kenneth Monsen 

Kajol og Parth Borgen, uten hund på 100 meter fri hund-sprinten 

Turid Aandalen Lindberg Elin Torp 

Kenneth Berg med 6-spann 

Camilla Kerler GüntherCamilla Kerler Günther  

Kaasen i fritt løp 
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Kunder i kiosken Line Løw 
Per Tore Hove 

Pinja Korpela 
Nora Emelie Günther Martin Degens 

Heiagjengen venter…….. Atle Eikevik 
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Trude Holhjem Johansen, Marianne og Lasse Larsen, Kari Hope og Sigmund Alhaug.  
Foto: Stine Oppegaard 

Lina Stabbetorp 

Anne Spangen Robert Singsåsmo 

Line Løw og Ulf Hope i yr lompeglede Parth Borgen 
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Stig Torp 

Runar Golimo Simonsen Rune Berglid 

Winther og Wisting 

Tore Hunskår 

Trude Holhjem JohansenTrude Holhjem Johansen  Svein Dufseth 
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Nr Navn Dag1 Dag 2  Total  Diff 

50 km Slede 8‐spann , Senior  

1 Kenneth Monsen ................ 2:58:24 ..... 2:49:12 .... 5:47:36 

2 Elin Torp  ............................. 2:57:29  .... 2:51:05  ... 5:48:34  ...00:58 

3  Svein Dufseth  ..................... 2:56:40  .... 2:58:13  ... 5:54:53  ...07:17 

4  Camilla Kerler Günther  ...... 3:01:22  .... 3:09:08  ... 6:10:30  ...22:54 

5  Anne-Katrine Kroken  ......... 3:27:19  .... 3:32:09  ... 6:59:28  ...1:11:52 

 

50 km Slede 6‐spann , Junior  

1  Aud Kristin Bjørgum  ........... 3:45:14 ..... 3:42:26  ... 7:27:40 

 

50 km Slede 6‐spann , Senior  

1  Tore Hunskår  ..................... 2:33:05  .... 2:40:12  ... 5:13:17 

2  Kenneth Berg  ..................... 2:46:19  .... 2:59:25  ... 5:45:44  ...32:27 

3  Tuva Hope  .......................... 3:02:33  .... 2:53:19  ... 5:55:52  ...42:35 

4  Per Olav Myrvang  .............. 3:28:28  .... 3:17:06  ... 6:45:34  ...1:32:17 

5  Rigmor Rønning Myrvang  .. 3:30:24  .... 3:17:24  ... 6:47:48  ...1:34:31 

6  Oda Ingstad  ........................ 3:44:14  .... 3:06:54  ... 6:51:08  ...1:37:51 

7  Tone Beate Hansen  ............ 3:51:10  .... 3:08:04  ... 6:59:14  ...1:45:57 

8  Johanne Sundby  ................. 4:06:56  .... 3:34:56  ... 7:41:52  ...2:28:35 

9  Robert Singsåsmo  .............. 3:57:53  .... 4:14:04  ... 8:11:57  ...2:58:40 

 

16 km Slede 6‐spann , Senior  

1 Line Løw  ............................. 1:45:30  .... 58:42  ...... 2:44:12 

2 Stig Torp  ............................. 1:28:59  .... 1:16:26  ... 2:45:25  ...01:13 

3 Lina Stabbetorp  ................. 1:36:36  .... 1:24:37  ... 3:01:13  ...17:01 

4  Martin Degens  ................... 1:53:15  .... 1:13:55  ... 3:07:10  ...22:58 

5 Anne Spangen  .................... 2:05:55  .... 1:38:44  ... 3:44:39  ...1:00:27 

 

10 km Slede 4‐spann , Senior  

1 Atle Eikevik  ........................ 26:51  ....... 26:25  ...... 53:16 

2  Per Tore Hove  .................... 33:47  ....... 34:46  ...... 1:08:33  ...15:17 

3  Rune Berglid  ...................... 38:48  ....... 42:07  ...... 1:20:55  ...27:39 

4  Turid Aandalen Lindberg  .... 46:22  ....... 38:50  ...... 1:25:12  ...31:56 

 

10 km Slede 4‐spann , Junior 

1  Andrine Alhaug  .................. 28:28  ....... 27:51  ...... 56:19 

2  Pinja Korpela  ...................... 32:18  ....... 31:30  ...... 1:03:48  ...07:29 

 

10 km Snørekjøring 2 hunder , Senior  

1  Hans Petter Lønning  ........... 33:39  ....... 33:27  ...... 1:07:06 

2  Rolv Herstad  ...................... 34:15  ....... 35:02  ...... 1:09:17  ...02:11 

3  Kari Hope  ........................... 39:30  ....... 38:48  ...... 1:18:18  ...11:12 

 

10 km Snørekjøring 2 hunder , Junior  

1  Kajol Borgen  ....................... 42:12  ....... 48:38  ...... 1:30:50 

 

10 km Snørekjøring 1 hund , Junior  

1  Parth Borgen  ...................... 41:27  ....... 42:58  ...... 1:24:25 

 

Nr Navn ................................. Tid  ........... Diff 

10 km Rekrutt Slede 6‐spann A, Senior  

1 Anders Fugelli  .................... 32:40 

 

10 km Rekrutt Slede 6‐spann C, Senior 

1 Runar Golimo Simonsen  .... 44:31 

 

10 km Rekrutt Slede 6‐spann C, Junior 

1 Andrine Alhaug  .................. 39:56 

 

10 km Rekrutt Slede 4‐spann C, Senior 

1 Line Løw  ............................. 28:24 

2 Lasse Larsen  ....................... 39:03 ........ 10:39 

 

10 km Rekrutt Snørekjøring 2 hunder C, Senior 

1 Simen Ensby  ....................... 40:20 

2 Kjell Arne Larsen ................. 41:41 ........ 01:21 

Rolv Herstad. Foto: Stine Oppegaard 

Simen Ensby. Foto: Stine Oppegaard 

Kjell Arne Larsen. Foto: Stine Oppegaard 

Østlendingen laget rapport fra samlingen i år også. 
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Viktig rekruttering 
I helgen startet tre 16-årige jenter som 
er vokst opp i hundespann - kanskje 
gode, fremtidige langdistansekjørere - 
på NSHK sitt årlige løp i Grimsbu: 
Tuva Hope, Oda Ingstad og Aud Kris-
tin Bjørgum. Alle tre kjørte lånte 
spann i seniorklasse 2 x 50 kilometer 
med seksspann, og alle gjorde det me-
get bra og var helt oppe og konkurrer-
te med de ekte seniorene. Rekruttering 
er viktig. 

Ungdommene gir seg ikke 
Ungdommene på rundt tolv-fjorten: 
Hein, Part, Kajol med fler, snørekjørte 
med stor iver og litt knall og fall. Ikke 
alltid lett å få bikkja til å gå foran nei. 

To-spann alene 
Nora Kerler Gunther, kun 3 år, kjørte 
for første gang barneløp med sitt to-
spann helt ALENE! Godt fulgt av to 
blad Monsen jr, (Jan og Marta), Ingvild 
og Vegard og flere andre barn. Lars 
Monsen har fått små konkurrenter. 
Bare vent til 2020! ■ 

Fremtidige langdistansekjørereFremtidige langdistansekjørere  
på Grimsbupå Grimsbu  

Tekst: Johanne Sundby. Foto: Kari Hope 

Mikkel og Keijo Korpela 

Marta Monsen Oda Ingstad 

Aud Kristin Bjørgum 
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Vegard Eikevik 

Kajol Borgen 

Ingvild og Vegard Eikevik 

Tuva Hope Nora Emelie Günther 

Andrine Alhaug 
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Blikk blir utvekslet i bilen, og spen-
ningen er til å føle på! Men når våre 
"coacher" på Vikerkollen kennel har 
tro på at vi mestrer det og har tillit til 
oss, slik at vi får kjøre hvert vårt 6-
spann med flotte Siberians, så går det 
vel bra! Ingen av oss har noen erfaring 
med å kjøre 5 mil og har heller ikke 
det en kaller erfaring med å kjøre 6-
spann! 

Ferske hundekjørere 
Mer ferske hundekjørere skal en lete 
lenge etter - men med motto fra Pippi 
Langstrømpe: "Det har jeg aldri gjort 
før, så det klarer jeg helt sikkert!" så 
har det jo lett for å gå bra!  

Ferdig middag 
Vi ankommer Grimsbu sent torsdag, 
men rekker å bli servert taco av Andri-
ne og Sigmund Alhaug, før vi er klare 
for kjøremøte!  

FERSKINGER PÅ VINTERSAMLING 

"Hva i alle dager har 
vi begitt oss ut på!" 

Kjøremøte 
Her blir løypetrasse gjennomgått. Vi 
prøver å følge med, men mister litt 
oversikt etterhvert! "Stup - oppover-
bakker - stubbe- grindstolpe - hunde-
løype -skiløype" er ord som fester seg, 
men hvor og når?! 

Rødt, blått og gult 
Så ikke mindre spente går vi ut fra kjø-
remøtet, men blir enige om at det gjel-
der å følge røde skilt, se etter blåe skilt 
(slik at en er på rett vei) og bremse ved 
gule merkinger! 

Stor spenning 
Med rolige og oppmuntrende smil og 
ord fra våre "handlere" Andrine og 
Sigmund, og etter siste stell av våre 
firbente helter, så går vi til køys nær-
mere midnatt med "levende" sommer-
fugler i magen! 

Må vi overnatte ute? 
Så er det fredag morgen. Belegg på 
sleder ble byttet kvelden før og slede-
ne er pakket med alt som skal være 
med på langtur! Dermed blir det ennå 
mer skremmende:  
"Trenger vi virkelig alt dette?" 
"Kan vi kjøre oss så bort?" 
"Kan det skje at vi må overnatte ute?" 
Alt som er påkrevd er ihvertfall med, 
og blir kontrollert av dommer Sig-
mund! 

Vikerkollen stiller opp 
Et annet moment ved at både mor og 
far skal kjøre langløp, er at unga blir 
mange timer alene! Også her skal de på 
Vikerkollen hjelpe oss! Ingen sak! 

TV i hytta 
Vi gir klare "instruksjoner" til barna 
før vi drar i veg, og med TV i hytta så 
vet vi at flere timer godt kan bli "slått-
ihjel" foran boksen! Videre er det 
mange barn her og nye bekjentskaper 
er alt anskaffet. 

Start kl. 10.18 
Vi har startnummer på brystet, hunde-
ne er selet på. Mor starter kl 10.18 ,og 
far 2 minutter senere! Blir taktikken å 
kjøre sammen? 

Familien er på tur til Vintersamling på Grimsbu! Det er siste helg i vinter-
ferie og med oppladning i Egypt, tviler mor litt på om vi virkelig er klare 
for dette: Å debutere i 2x5 mils løp! Tekst: Rigmor Myrvang 

Per Olav og Oliver Myrvang. Foto: Kari Hope 

Adrian Myrvang. Foto: Kari Hope 

Foto: Kari Hope 
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Kjører sammen 
Dette trengtes det ikke å avtales noe 
om på forhånd. For etter kun noen 
hundre meter, blir mor usikker når 
hundene ønsker å gå rett opp bakken, 
mens det (kanskje) mest logiske er å ta 
mot venstre! Enigheten rår, vi tar til 
venstre! Og dermed blir det "kamerat-
kjøring"! 

Dachs i spannet 
Turen opp er bratt og mye løping! 
Men det er utrolig flott når en kommer 
opp på fjellet, med utsikt mot Ronda-
ne! Det her er noe annet enn sprintløp!  
Tiden går fort bak disse flotte hundene 
- og dermed også milene! Så etter 3 
timer og 30 minutter, er vi ferdig med 
dagens løp! Følelsen er god og alt gikk 
bra, når en ser vekk fra det uvennlige 
og uventede besøket av en dachs i 
spannet i skiløypa! Ikke én gang, men 
to ganger! Eieren kontrollerte hunden 
etter sammenstøtet, og konkluderte 
med "uskadd", så da gikk det vel greit! 

Tilbake til campingen 
Så er vi tilbake igjen på campingen - og 
føler at vi har landet litt!  

Klar for barneløp 
Mens vi har vært borte i flere timer så 
har andre løpere kjørt løp. Og nå er 
det klart for barneløp! Her er det bare 
vinnere! For alle kan starte med det 
som er ønskelig av ekvipasje! Det er 
valgfritt antall hunder, eller om en vil 
kjøre slede, ski eller akebrett med pap-
pa som ballast! Herlig glede blant bar-
na, og rett etter løpet venter det pølser 
på alle barnekjørerne! Det er vel her 
framtidens kjørere er! 

Nye i miljøet 
Resten av dagen, blir brukt til 
"mingling"! Vi er nye i miljøet, men 
blir mottatt av alle med smil og åpen-
het! Vi merker at her er en herlig og 
kameratslig atmosfære, hvor alle hjel-
per alle! Det er mange barn her, og 
som alltid tar det ikke lang tid før bar-
na leker "over alle hauger"! Det er dei-
lig å føle seg som en del av dette mil-
jøet! 

Polarhelter 
Fredagskveld er det foredrag om 
ukjente polarhelter! Det er fint å bli 
minnet om hvordan hundekjøring star-
tet. Og at det på den tiden var mange 
store eventyrere som ikke alle har fått 
like stor plass i historiebøker, men som 
likefullt utførte store bragder! 

Dobbelt så mye erfaring 
Lørdag er vi klare igjen! Vi starter på 
samme tidspunkt, men i dag i motsatt 
rekkefølge. Og med dobbelt så mye 

erfaring som dagen før, så er troen på 
at dette vil gå bra ennå bedre! 

Utrolig tur 
Været i fjellet viser seg fra sin beste 
side; vindstille, sol og null grader! For 
hundene er det noe varmt, men turen 
oppleves helt utrolig! Ved målgang er 
jeg så sliten i munnenvikene, - for å 
smile i over 3 timer tar på! 

Heldige førstegangskjørere 
Etter at hundene: Zevs, Bachao, Mo, 
Dimen, Snilla og Safran hadde tatt 
meg med over fjellet, og fått sine vel-
fortjente klapp og ros, var det klart at 
Andrine og Sigmund måtte få hver sin 
klem! Hvor utrolig heldige vi er som 
fikk oppleve dette!  

Startet med to valper 
Det hele startet for et år siden, da vi 
bestemte oss for å anskaffe oss to tur-
kamerater! Ved at vi bor på Hamar så 
kontaktet vi Vikerkollen kennel, og i 
juni ble vi eiere av to flotte siberian-
valper! 

Hundekjøringsdrøm 
Lenge har drømmen om hundekjøring 
fulgt oss, men at det skulle realiseres så 
raskt hadde vi ikke drømt om! Fami-
lien Alhaug med Birgit, Sigmund, Gitte 
og Andrine har lært oss mye og inspi-
rert oss! Og de har gitt oss muligheten 
til å bli kjent med hundekjøring fra 
"innsiden" og gitt oss mulighet til å 
kjøre hundespann! 

Vintersamling på Grimsbu 
Og rådet oss til å bli med på Vinter-
samlingen på Grimsbu! 

Fornøyd med helgen 
Så da vi dro hjem fra Grimsbu søn-
dags formiddag var vi alle sammen 
veldig fornøyde med helga! Og glemt 
var usikkerheten vi følte da vi dro opp 
torsdag! 

Takk til alle 
Tusen takk til alle i arrangement komi-
teen! 
 
Takk til alle hyggelige siberian-folk! 
Takk til dere som så etter barna våre 
når vi "realiserte" oss! 
Takk for alle tips! 
Takk for koselig selskap og sist men 
ikke minst; 
Takk til Vikerkollen kennel som åpnet 
denne verden og lot oss kjøre hundene 
deres! 
En ting er sikkert: Vi sees neste år i 
uke 8 på Grimsbu! ■ 

Per Olav Myrvang. Foto: Kari Hope 

Tuva Hope. Foto: Kari Hope 

Kommende hundekjører. Foto: Kari Hope 

Start/målområdet. Foto: Saskia Mämpel 
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Tore Hunskår 

Camilla Kerler Günther 

Svein DufsethSvein Dufseth  

Tuva Hope Vegard Eikevik 

Alle bilder på disse to sidene: Saskia Mämpel

Alle bilder på disse to sidene: Saskia Mämpel   
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Vintersamling på Grimsbu 
 
Lørdag 23. februar 2013 tok jeg en liten tur til NSHK sin Vintersamling på 
Grimsbu. Tanken min var :"Ta noen bilde fra Siberians i farta i løy-
pa..."Stedet skulle være den siste nedkjøringa inntil "Grimsbu Arena"... 
MEN.....glemte å spørre når de første kommer inn.... 
Da stod jeg og stod og ventet og ventet litt til.... 
JAA hører noen lyder..... 
NEIDA! 
Bare en gutt på langrennski uten hund.... 
OK....være tålmodig og vente litt lenger eller skal jeg gå? 
NEI! 
Jeg blir stående og nyter naturen og tar noen bilde uten SH :-) 
Helt opptatt å ta bilde av sola, trær, snø..... 
Første spann suser nedover...rekker nesten ikke å ta bilde av dem.... 
Nå følger spann etter spann. Det blir flere bilde men dessverre 
ikke alle like skarpe.... 
Nå skal jeg ha fokus på hundene i farta og skifter plassen min 
Litt ned til utfarten... 
Etter min mening hadde alle kjørere det gøy å kjørte fort i svingene... 
Oh, hva skjer nå...kamera slutter å virke.... 
Nye bilde kommer neste år....må lade batteriene.... 

Saskia Mämpel 

Kenneth Monsen 

Elin Torp Tuva Hope 

Kenneth Berg 

Kennth Berg 

Oda Ingstad 
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Fra 20 cm snø til 13 varmegrader 
Det var litt rart å forlate Hedmarken 
med 20 cm snø og fem kuldegrader, 
og så oppleve at vi nærmet oss som-
meren dess lengre sør vi kom. I Sør-
Sverige var det + 13 og sol, og jordene 
var fortsatt grønne. I Tyskland var det 
tid for møkkaspredning, så traktorene 
kjørte rundt på åkrene med digre tan-
ker og spredte frau. Trærne hadde fått 
et høstlig preg med flotte farger. Digre 
vindmøller preget landskapet, og un-
der dem beitet kuer og sauer. En prat-
som tysker fortalte meg at Tyskland 
satser for fullt på grønn energi for å 
kunne kvitte seg med sine atomenergi-
verk.  

Mange hundekjørere 
Vi kjørte nedover i god tid og var på 
plassen allerede onsdagen før. Da had-
de vi torsdagen til å kjøre gjennom 
løypa på, trodde vi. Men da torsdagen 
kom var ennå ikke løypa merket, så 
det kjørte hundekjørere i alle retninger 
på alle småveiene inne i skogen. Chris-

tianslust er et skogbevokst friluftsom-
råde på ca 1,5 x 3 km. 

32 norske deltagere 
Norge stilte med den største delegasjo-
nen, bare Tyskland hadde like mange 
påmeldte. Vi deltok med 50 startende, 
men siden flere deltok i mer enn en 
klasse var det 32 personer, i tillegg var 
det like mange handlere og familie-
medlemmer med. For første gang stilte 
Norge også med to deltakere med re-
gistrerte polarhunder, og de ble merket 
i resultatlisten som PB (Purebred = 
registrerte polarhunder). Kurt Magnar 
Nilsen og Viggo Jørgensen hadde på 
forhånd kvalifisert seg gjennom å delta 
både i SM og NM. I SM var det klasse 
C, og der vant Kurt sykkelklassen 
mens Viggo kom på tredjeplass i vogn 
4-spann.  

Veterinærkontroll 
Fredag 2. november startet EM med 
obligatorisk veterinærkontroll på for-
middagen. Veterinærene gikk rundt til 

alle deltakerne/teamene, og kontrol-
lerte papirer og sjekket en eller flere 
hunder hos hver enkelt. 

Ordføreren åpner EM 
Kl 15.30 var det oppmøte for alle del-
takerne på Burger Sportsplass, så gikk 
deltakerne i felles posisjon under hvert 
lands flagg gjennom småbyen Burg 
der det ble offisiell åpning med bor-
germesterens, ESDRA og arrangøre-
nes taler. Så ble det servert drinker og 
småsnacks i Bökelburghalle som lå like 
ved. 

Bro skapte problemer 
På grunn av det store deltakerantallet, 
292, ble starten lørdags morgen fram-
skyndet en halv time til klokka halv ni. 
Deretter gikk startene i ett fram til 
klokka ble halv fire. Løperne startet 
først, deretter sykkel, sparkesykkel og 
til slutt vognklassene. Det førte til 
noen strykninger siden flere hadde 
satset på at rekkefølgen skulle være 
omvendt. Ute i løypa var det et felt 

Årets europamesterskap i hunde-
kjøring barmark gikk av stabelen  
helga 2.-4. november i Christianslust, 
Tyskland, omtrent 10 mil sør for 
grensa til Danmark, noen mil nord for 
Hamburg. 

EM BARMARK 2012 
Tekst og foto: Tora Kleven 
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med ”head-on-passeringer”, blant an-
net over en bro der det var smalt og 
løypa ikke var delt. På grunn av mang-
lende sikkerhet og fare for hundene 
ble det protestert fra norsk hold, og 
muligens kom det også inn protester 
fra andre land. Her gjorde den norske 
teamlederen Venke de Lange en kjem-
peinnsats. Etter en del arbeid ble det 
en brukbar avsperring av løypa langs-
etter, og i tillegg ble det ekstra vakter 
som skulle kunne hjelpe til om noen 
av deltakerne skulle få problemer på 
broen.  

God stemning etter første dag 
Som tidligere nevnt var det mange 
handlere og familiemedlemmer som 
var til stede. Når det så kom publikum 
var det mange flere tilskuere enn det vi 
er vant til på norske løp. Været ble 
bedre enn ventet siden det regnet som 
var meldt ikke kom. Temperaturen 
holdt seg på fem varmegrader. Om 
kvelden var det Musherdinner i sports-
hallen i St Michaelisdonn. Det var god 
mat, mange taler og god stemning, og 
hele det norske laget satt samlet under 
middagen. 

Publikum langsmed løypa 
Søndag morgen var det samme opp-
legg som dagen før. Sola skinte til og 
med gjennom skydekket så det ble litt 
varme til alle tilskuerne som hadde 
møtt opp. Vi er ikke akkurat bort-
skjemte med publikum på løp, men 
her var det tidvis stor stemning og 
applaus både i start og målområdet. 
Ikke nok med at folk hadde tatt med 
seg alle familiens barn med venner, de 
hadde også tatt med seg familiens fir-
beinte så det var mange hunder ute 
langs løypa. Arrangørene kom til sta-
dighet med en anmodning om å holde 
løypa fri for barn og hunder, særlig da 
6- og 8-spannsklassene kjørte. 

Stor interesse for Polarhundene 
Som siberian-eier var det stort å opp-
dage at det publikum var mest interes-
sert i å se var polarhundene. Polar-
hundspannene fikk dobbelt så mye 
applaus som de andre til tross for at de 
kom sist i sine klasser. På søndag sto 
jeg ved siden av en mor som så på 
mens hennes to barn på omkring 6 
og10 år lekte i skogen rett ved. Plutse-
lig roper moren på barna: Kom og se, 
nå kommer polarhundene! Ingen tvil 
om hvem som var mest populær der i 
gården.  

Norsk stafettlag 
Etter at alle individuelle startene var 
ferdig var det stafett som avslutning. 
Da var klokka blitt nærmere fire på 
ettermiddagen. På forhånd var det 

påmeldt fem stafettlag, men ikke alle 
var klar over at det var stafett, så det 
kom en del etteranmeldinger så det ble 
9. I hui og hast meldte også Norge på 
to lag, og det skulle bare mangle så 
mange spreke nordmenn som var der. 
Stafetten var hektisk, og det var mor-
somt å se på, og sikkert også for de 
som løp. Team Polen vant. Noen land 
tok stafetten veldig seriøst, mens andre 
var med rett og slett fordi dette var 
gøy. 

Mange medaljer til Norge 
Etter løpene fikk den norske veterinæ-
ren Ingrid Wiik Haugbjørg det travelt 
med å kontrollere at alle hundene fikk 
i seg tablett, og så stemple i hundepas-
sene at ormemiddelbehandling var 
gjennomført. Til slutt var det premie-
seremoni, og da var det blitt mørkt. 
Noen hadde allerede reist hjem fordi 
de måtte rekke ferja som gikk til Nor-
ge, eller de hadde lang hjemreise. Det 

Campingleir i skogen 

Ilze Dombrovska fra Latvia 

Lukasz Paczynski fra Polen 

Mariia Fedorova fra Russland 
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ble et stort antall medaljer til Norge, 8 
gull, 6 sølv og 5 bronse.  

To nordmenn med siberian husky 
De to som deltok med siberian husky 
plasserte seg midt på treet. Kurt Mag-
nar Nilsen deltok i klassen Sykkel med 
en hund, menn senior, 4,5 km. Det var 
totalt 45 deltakere i klassen og Kurt 
ble nr 35, men av de med PB ble han 
nr 4 av 7. Viggo Jørgensen deltok i 
Vogn 4-spann, senior, 4,5 km og ble 
nr 21 av 27. Han ble nr 4 av de 8 med 
PB.  

52 av 292 med siberian husky 
Det var interessant å se hvor utbredt 
kjøring med registrerte polarhunder 
var i Europa. Av de 292 deltakerne var 
det 52 med registrerte polarhunder til 
tross for at det ikke var egen klasse for 
dem. Av deltakerne med PB hadde de 
aller fleste siberian husky, men det var 
også en og annen alaskan malamute 
med. Noen av de som løp og syklet 
deltok med siberians av show-typen. 
Det var heldigvis ikke så mange av 
typen "euro-husky" med lite pels å se, 
men mange flotte, rasetypiske sibe-
rians. I tillegg til siberians fra de fire 
skandinaviske landene var det siberians 
fra Storbritannia, Irland, Frankrike, 
Nederland, Polen, Litauen, Latvia, 
Russland, Tsjekkia, og selvfølgelig 
vertslandet Tyskland. 

Takk til Barmarksutvalget og NHF 
En stor takk til Barmarksutvalget ved 
Venke de Lange og Lena Boysen Hil-
lestad samt Norges Hundekjørerfor-
bund som hadde meldt på alle som 
hadde søkt om å få delta i EM bar-
mark 2012. Det var mange norske 
hundekjørere som fikk en flott opple-
velse, og norske hundekjørere fikk 
virkelig vist seg fram. ■ 

Kurt Magnar Nilsen med Eski 

Jan Wahlberg fra Sverige best av 11 med 
PB i Kickbike med to hunder 

Mary Carter fra Storbritannia 

Resultatliste på: 
www.sleddog2012.eu 
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VILDMARKSRACET VILDMARKSRACET 19. 19. --  20. januar 201320. januar 2013  
Nornäs, SverigeNornäs, Sverige  

Årets nykommer 
Vildmarksracet var nytt av året og så 
ut til å være noe for oss som vil kjenne 
smaken av langdistanse, men verken 
har bikkjer eller hode til noe mer enn 
det. 120 lange kilometer i Svensk vill-
mark, fordelt på først 68 km, 4 timers 
hvile og så til slutt 52 km. 

Fra tablemusher til svensk villmark 
Det er fint å ha noe å strekke seg mot 
for en turkjører med 7 hunder i 
”særriøs” trening og en hang til å være 
en dyktigere ”tablemusher” enn vill-
marking med is i luggen.  

Høyere ambisjonsnivå 
Da tiden for avreise nærmet seg kjen-

tes alt rotete. Vi hadde trent for lite og 
for å toppe det hele fikk de 2 tispene 
som skulle være med løpetid. Den 
høyløpske ble satt igjen hjemme og 
den forhåpentligvis ikke fullt så høy-
løpske ble med i bilen sammen med 5 
hanner. Så var vi på vei og jeg hadde 
en målsetting om å komme meg gjen-
nom de første 68 km, og den tanken 
hjalp litt på motivasjonen. Min bedre 
og hakket mer kompetitive halvdel 
Hans Petter, var streng og mente jeg 
godt kunne ha et litt høyere ambi-
sjonsnivå…  

Nordmenn på tur 
Nornäs rett over svenskegrensa, er rett 
og slett et veikryss, beliggende nord 
for Sälen og syd for Särna. Vi leide oss 
en stor og helt perfekt for 
”hundekjørere med alt av pikkpakk” 
leilighet, 500 meter fra start, sjekk-
punkt og mål. Det var lite stress, da 
kjørermøte var klokka 8 lørdag mor-
gen og start når det passet den enkelte 
kjører mellom 9 og 11. Vi delte leilig-
het med Svein Duseth og Irene Bor-
gen og fredagen besto videre av å spise 
en stor pastagryte og drikke rødvin og 
den sedvanlige skravlinga. Svein og jeg 
som kjørere i 8-spann klassen, Irene 
og Hans Petter som handlere (for det 
skal en ekte langdistansekjører ha…) 

Mange ukjente spann 
Lørdag etter et rolig og informativt 
kjørermøte gikk starten. Jeg kom meg 
av gårde sent, men godt kl 10.30. Førs-
te del av etappen gikk nordover mot 

Öjsjöen gjennom skog og kratt og 
over langstrakte myrer. Terrenget var 
flatt og fint, men snøen var periodevis 
fraværende så barmark var vel et mer 
dekkende ord for deler av traseen. Jeg 
sendte en øm tanke til de som kjørte 
10 og 12 spann og koste meg med mi-
ne 6 hunder. Det var scooterspor i hytt 
og gevær, men merkingen var god så 
det var helt greit å finne fram. Hunde-
ne løp fint av gårde og jeg klamret meg 
til sledebøylen for ikke å ramle av i 90 
graderssvinger, eller da vi traff en stub-
be her og en stein der eller holdt på og 
krasje i et tre både her og der. Min 
nyinnkjøpte fôrkoker ble kvalitetstes-
tet, der den smalt, ristet og dunket 
nedi sleden. Vi passerte mange spann, 
noe som er totalt ukjent for meg og 
mine firbente. Det var malamutter og 
grønlandshunder og noen siberian 
spann. Det var svensker, dansker og 
nordmenn bak sledene. Det var snille 
og samarbeidsvillige hunder og mine 
gjorde, av noe jeg tolket som ærefrykt, 
en lekker stor bue rundt de mektige 
malamuttene, som logret og peste til 
gjensvar.  

Mer snø og vakkert landskap 
Etter 3 mil var vi tilbake i Nornäs og 
vi seg ut på innsjøen Noren på vei 
sydover og inn i denne etappens siste 
sløyfe. Brått endret forholdene seg, det 
var mer snø og endelig kunne en stak-
kar, snart armløs hundekjører slappe 
av og nyte dette vakre landskapet. Vi 
kjørte i snilt landskap østover mot 
Bunkris og dreide etter hvert tilbake 

Sjekkpunkt. Tekst og foto: AnneSjekkpunkt. Tekst og foto: Anne--Katrine KrokenKatrine Kroken  

SjekkpunktSjekkpunkt  



28 

HUSKYBLADET 1/2013 

mot Nordnäs. Vi passerte flere spann 
og ikke minst ”gale” mennesker på ski 
og med en og to hunder foran pulk. 
En mann og hans ene malamutt hang 
på oss lenge og vel og jeg sto og lurte 
på hva slags materiale de var laget 
av… Herregud som de svetta og gikk, 
intet annet enn imponerende! Jeg selv 
sto og jobbet med et sledebelegg som 
halvveis var revet av under den ene 
skien. Det var en kunst å balansere 
skien så belegget holdt seg under og 
ikke skrapet på siden av skien. Det var 
vel revet av i en rot eller stein på vår 
ville ferd de første 3 milene. Et par mil 
fra sjekkpunkt ville ikke store gode 
Zappa mer. Han markerte dette tydelig 
ved å henge i nakkelina. Jeg ville ikke 
ha en 26 kg tung hannhund i sleden. 

Da var det bare å hente frem tålmodig-
het og empati. Vi stoppet flere ganger, 
koste og klappa og jeg tok frem den 
blideste stemmen jeg kunne oppdrive. 
Litt snackepølse, snørulling, masse 
godsnakk og sakte, sakte kjøring sene-
re var vi fremme ved sjekkpunkt 
Nordnäs og 4 timers hvile i halm for 
mine kjære firbente. Sjekkpunktet var 
godt organisert og den stakkars risten-
de fôrkokeren fikk hvile i sleden, da 
det var varmt vann til alle tilgjengelig. 
Etter utallige turer til koia vår i fjellet 
har hundene særdeles god halmtre-
ning. De spiste godt og rullet seg sam-
men og sovnet, upåvirket av andre 
hunder og mennesker rundt. Jeg fikk 
sosialisert meg godt i kafeen, spist en 
diger hamburger og drukket noen 

store gode cola. Det hadde åpenbart 
vært en del drama i sporet. En åpen-
klassekjører brakk armen i et forsøk på 
å snu et 12-spann som hadde tatt feil 
spor, en annen fikk slåsskamp i span-
net da han også av samme grunn måtte 
snu og sist men ikke minst, en kjører 
hadde så kjekt kjørt ut fra start uten 
votter på hendene, med tanke på at de 
kunne han jo bare ta på seg underveis. 
Det gikk 3 mil før han klarte å få vot-
tene på, arme sjel! 

Ferske ulvespor 
Pausen var over, jeg hadde bestemt 
meg for å fortsette. Zappa ble igjen 
hos Hans Petter og jeg dro ut på de 
siste 52 km med et 5-spann. Vi dro nå 
nordover igjen i ”Vargleden”, over 
innsjøen Ransi. Det var mørkt og be-
gynte så smått og snø. I lyset fra hode-
lykta så jeg ferske ulvespor, hundene 
kikket stadig inn mot kanten av sjøen 
og det var skremmende og magisk på 
samme tid. Denne delen av løypa likte 
jeg best og skulle gjerne ha fulgt 
”Vargleden” inn i evigheten.  

Knust slede rett før mål 
Senere dreide vi sydover og skulle kjø-
re løpets første 3 mil en gang til. Vi var 
helt alene jeg og bikkjene, men spore-
ne fra de som var foran oss i løypa 
kunne vi ikke unngå å se. Blant annet 
hadde Svein hatt en real sledesmell inn 
i et grantre bare noen kilometer fra 
mål, med en knust slede som resultat. 
Ikke så rart med den farten han holdt! 
Omsider dro vi over målstreken og 
ikke vant vi eller kjørte bemerkelses-

Kjørekontakt Petter Ringerike og rennleder Bjørn Zelander i arrangementstaben 

Zappa, Jack, Splitt og Oxxy 
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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 informasjon og resultater: 
www.vildmarksracet.se  

verdig fort, men vi var stolte som ha-
ner og følte oss som verdens beste 
turspann! 

Nordmenn på startstreken 
Følgende nordmenn deltok med siberian 
husky: 
Svein Dufseth, Anette Aaen, Trond 
Lereng og Anne-Katrine Kroken i be-
grenset klasse. Klassen ble vunnet av 
Eveline Koch, kennel Vargevass, som 
også hadde totalt beste tid av alle start-
ende. 
Sigmund Alhaug og Erik Alexander 
Greger startet i åpen klasse. Klassen 
ble vunnet av Karsten Grønås, kennel 
Vargevass. ■ 

Vildmarksracet 

Irene Borgen og Svein DufsethIrene Borgen og Svein Dufseth  

Leiligheten 500 meter fra start, 
sjekkpunkt og mål 

Nornas 

http://www.vildmarksracet.se
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Sprint- og mellomdistanseløp på Hamar 
I begynnelsen av januar arrangerer Hamar Trekkhundklubb et 
sprint- og mellomdistanseløp på sin hundekjørerarena. Dette 
året var ikke noe unntak. Med nesten 170 påmeldte, 32 fra Sve-
rige, noen fra Tyskland og til og med fra Spania, var det re-
kordmange deltakere. 

Debut på snø og start på vintersesong 
For mange er dette starten på vintersesongen. For meg var det 
debut på snø. En perfekt konkurranse å starte i når du ikke er 
så vant til å kjøre slede. Hamar har brede, fine spor der det ikke 
er mulig å kjøre feil. Noe kjøring med slede har det ikke vært 
snakk om i Vestre Gøtaland. Men vi var på to ukers ferie ved 
juletider, og det ga oss litt trening på snø og jeg fikk sjansen til 
å teste sleden. Det behøvdes for det tok noen dager før jeg i 
det hele tatt våget kjøre med fire hunder foran sleden. 

Kjøremøte i klubbhuset 
På fredag ettermiddag kom vi til arenaen. Hvilket paradis for 
en hundekjører! Vi prøvekjørte en runde og sporene var virke-
lig fine. Kjøremøte ble holdt i klubbhuset samme kveld, og der 
fikk vi vite at broen også skulle brukes, hvilket gjorde meg litt 
ekstra nervøs. 

12-spann og liten slede 
Først ut på lørdag var mellomdistansespannene, og det er hef-
tig å se disse spannene dra avgårde, noen med opptil 12 hun-
der, og med en like liten slede som min. 

Nervøs før start 
Starten nærmet seg for 4-spannene og jeg ble stadig mer ner-
vøs. Jeg gjorde klar sleden og hundene, men ble selv så stresset 
og nervøs før start at jeg ikke fant sokkene mine. Det ble en av 
hver farge! Så kanskje dere kan forstå hvor nervøs jeg var... 

God rytme i hundespannet 
Startsignalet gikk og vi dro avgårde. For en herlig følelse å stå 
der bak mine fire hårete rumper og kjenne hvordan øynene 
fyltes av gledestårer. Hundene jobbet veldig bra og broen taklet 
de uten noen som helst problemer. Jeg forsøkte å sparke noen 
ganger, men det forstyrret bare rytmen til hundene, så jeg lot 
dem løpe og jobbe i sitt eget tempo. Jeg selv sto bare og nøt 
det hele. Vi kjørte rundt på 17 minutter 57 sekunder, og det 
holdt til en 5. plass (av 12 startende) før søndagens løp så jeg 
var mer enn fornøyd! De øvrige resultatene etter én dags kjø-
ring var: Viggo Jørgensen på 4., Jan Wahlberg på 3., Lisbeth 
Brax Olofsson på 2. og Line Løw på 1. Fram til Løw har jeg 
bare 47 sekunder så det er tett i teten. 

Tekst og foto: Malin Granqvist. Oversatt av Tora Kleven. 

Har tidligere stått på trykk i Draghunden  

Resultater Hamar Hundekjørerfestival 2013 
 

Plass .. Løper  ............................................ Totalt ..... Løp 1 ... Løp 2 

MD6 Mellomdistanse 6-spann, 42 km, 5 deltakere 

5 ........ Tone Beate Hansen, HakadalSK ...... 4:31:28 .... 2:22:01 . 2:09:27 

 

MD8C - Mellomdistanse 8-spann, siberian husky, 46 km, 3 deltakere 

1 ........ Johanne Sundby, Oslomarka TK ...... 4:42:19 .... 2:30:21 . 2:11:58 

2 ........ Keijo Korpela, Hamar TK ................. 4:59:27 .... 2:32:20 . 2:27:07 

3 ........ Svein Dufseth, Hakadal SK............... 5:00:09 .... 2:36:13 . 2:23:56 

 

NMS1 - Snørekjøring med 1 hund, menn senior, 12 km, 15 deltakere 

9 ........ Johan Olsson, Sverige ..................... 1:01:11 .... 33:28 .... 27:43 

 

NMS2 - Snørekjøring med 2 hunder, menn senior, 12 km, 5 deltakere  

4 ........ Torgeir Volden, Hamar TK  .............. 1:00:51 .... 33:56 .... 26:55 

 .......... Terje Dietrichson, Norsk TK ............. 00:00 ....... DNF ...... DNS 

 

NMSJ - Snørekjøring med 1 hund, menn junior 17 år, 8 km, 5 deltakere  

4 ........ Dante Dahlgren, Sverige ................. 38:47 ....... 23:09 .... 15:38 

 

REK10 - Rekrutt 10-11 år, 2-spann slede, 5 km, 2 deltakere 

1 ........ Isabell Olofsson, Sverige ................. 30:43 ....... 14:44 .... 15:59 

 

REK12 - Rekrutt 12-15 år, 3-spann slede, 5 km, 5 deltakere 

2 ........ David Olofsson, Sverige................... 27:10 ....... 13:10 .... 14:00 

4 ........ Pinja Korpela, Hamar TK ................. 18:02 ....... 18:02 .... DNF 

5 ........ Eliana Lauzus, Tyskland ................... 25:57 ....... DNS ...... 25:57 

 

SP4C - 4-spann sprint, siberian husky, 8 km, 12 deltakere 

1 ........ Line Løw, Oslomarka TK .................. 28:45 ....... 17:10 .... 11:35 

2 ........ Lisbeth Brax Olofsson, Sverige  ....... 28:48 ....... 17:31 .... 11:17 

3 ........ Jan Wahlberg, Sverige ..................... 29:17 ....... 17:46 .... 11:31 

4 ........ Malin Granqvist, Sverige ................. 29:53 ....... 17:57 .... 11:56 

5 ........ Dalia Ramstrøm, Sverige ................. 30:26 ....... 18:23 .... 12:03 

6 ........ Moa Björk, Sverige .......................... 30:38 ....... 18:43 .... 11:55 

7 ........ Alexander Borscheit, Sverige .......... 31:22 ....... 18:44 .... 12:38 

8 ........ Andreas Frisk, Sverige ..................... 31:32 ....... 19:25 .... 12:07 

9 ........ Niclas Olsson, Sverige ..................... 32:59 ....... 19:43 .... 13:16 

10 ...... Irene Ax, Sverige ............................. 33:37 ....... 19:42 .... 13:55 

11 ...... Rigmor Rønning Myrvang, Hamar ... 36:00 ....... 21:05 .... 14:55 

12 ...... Viggo Jørgensen, Hamar TK............. 17:47 ....... 17:47 .... DNS 

 

SP4CJ - 4-spann sprint junior 14-16 år, siberian husky, 8 km, 2 deltakere 

1 ........ Andrine Bordvik Alhaug, Hamar TK . 33:19 ....... 19:25 .... 13:54 

2 ........ Victoria Hellem Hansen, Hamar TK . 33:52 ....... 20:16 .... 13:36 

 

SP8C - 8-spann sprint, siberian husky, 16 km, 6 deltakere 

1 ........ Jenki Lindgren, Sverige .................... 1:04:12 .... 34:34 .... 29:38 

2 ........ Sebastian Dunvret, Sverige ............. 1:04:29 .... 34:48 .... 29:41 

3 ........ Gitte Bordvik Alhaug, Hamar TK ...... 1:15:05 .... 38:53 .... 36:12 

4 ........ Maja Ramstrøm, Sverige ................. 1:16:49 .... 41:09 .... 35:40 

5 ........ Sigbjørn Mobekk, Osen SK .............. 1:20:07 .... 43:11 .... 36:56 

6 ........ Rikke Bergendahl, Norsk TK ............ 1:32:07 .... 49:47 .... 42:20 

*Dag 2 ble løypa kortet ned med 2 km. 

Johan Olsson og Melwin kommer over broen. 

Hamar HundekjørerfestivalHamar Hundekjørerfestival  

Andrine Alhaug med 4-
spann på Hamar hunde-
kjørerfestival januar 2013. 

Foto: Birgit Alhaug 
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12. - 13. januar 2013 
Gausdal fem-mila er et uhøytidelig 
løp i romjula. Det er et ”kom som du 
er og når du kan” løp, og kjør når du 
er klar, tredje juledag på formiddagen. 
Litt over fem mil, sies det, noen måler 
5,2 og noen 5,6….. Etter å ha forsert 
glatte svingete bakker opp til Astrid-
bekken og parkert langs veien er det 
bare å forsøke å få bikkjespannet over 
et jorde og til start. Mye snø ja. Trangt 
om saligheten. Billig startavgift. 

Mange siberian husky spann 
I år som før var det mange som skulle 
starte mellom 10 og 11. Hele eliten og 
mange av oss andre er på startstreken. 
Løypa går i nydelig skog og fjellter-
reng, og var godt merket og preppa. 
Jeg var så heldig å starte samtidig med 
en som kjører veldig fort (han vant) og 
det dro opp bikkjene mine på starten 
og de første mila. Mange sibe-
rianspann hadde funnet veien: Svein 
Dufseth, Sigmund Alhaug og Keijo 
Korpela kjørte fint, så jeg…..
…….svenske SH spann var det også. 
Turen gikk lekende og flott i det kalde 
vinterværet, bra for SH!!! 

En spekepølse til vinneren 
Jeg opplevde at differansen mellom 
egenregistrert GPS tid og notert renn-
ledelsestid var omtrent en time, men 
siden noen hadde et bilde av meg på 
startstreken sammen med han som 
vant, ble starttiden korrigert. Og da 
kunne jeg ikke ha kjørt på over 4 ti-
mer, siden jeg allerede var i MÅL!!! 
Det er fint å følge med når løpet er SÅ 
uhøytidelig, men det er og blir et tre-
ningsløp og da er det jo heller ikke så 
farlig. En ser jo selv om bikkjene 
går….Premien er en spekepølse – nam 
nam – det er hyggelig å møte folk – i 
jula. Kafeen serverer vafler og praten 
går. Det virkelige alvorlige Gausdalø-
pet går jo to uker seinere og er mye 
lenger. ■ 
 
Deltagere med siberian husky 
Åpen klasse 
Keijo Korpela, nr. 16 
Agneta Hörlund (SE), nr. 21 
Sigmund Alhaug, nr. 22 
Anette Aaen, nr. 23 
 
8-spann 
Johanne Sundby, nr. 4 
Svein Dufseth, nr. 8 

To artige løp i starten av sesongen Tekst: Johanne Sundby 

5. - 8. januar 2013 
Hamar Hundekjøringsfestival er 
også et tidlig i januar-løp. Her er delta-
gerne noe annerledes, det er de som 
kjører fortere og kortere som starter, 
alt fra snørekjøring med en hund til 
mellomdistanse med åpenklasse. 
Mange siberian starter her og. Fra 
Norge kom Mali Strømsvåg, Tone 
Beate Hansen, Svein Dufseth, Keijo 
Korpela og Johanne Sundby på MD 
som er 42 eller 46 km (6 ,7 og åtte-
spann, litt varierende klasser; bare 8 
spann fikk egen MDC). I sprint stilte 
Viggo Jørgensen (som ble syk dag to), 
Line Løw og Rikke Bergendahl. Sig-
mund Alhaug stilte med flere spann 
fra familie og venner, inkludert døtre 
Gitte og Andrine, Sigbjørn Mo-
bekk’en, og kanskje var det enda flere 
med siberian husky, til og med i snøre-
kjøring sammen med alle de heite 
vorsteherne….. Og mange svens-
ke……Det er livlig når så mange skal 
ut og inn samtidig; fin sosial trening 
for bikkjene. 

Sosialt med MD på en stadion 
Om en skal si noe om forskjellen på 
løpene, fra en som kjører både MD og 
langt, så er det mer sosialt med MD på 
en stadion, mer tid til å vente og hjelpe 
andre til start og mål og kikke på bik-
kjer og spise vafler. Lange distanser er 
mer kjøring med bikkjene, mer surr og 
sommel på sporet, mer tid til å ta av 
og på votter, drikke fra termos, og se 
på GPS. Men det tar en helg, uansett. 
Arrangementet var morsomt, og det er 
flott organisert.  

Hamar Hundekjørerarena 
Hamar Hundekjørerklubb har en 
landsarena for kjøring, og løypene går 
på kryss og tvers i et myr og 
skogsterreng, uten store utfordringer 
på vær, vind og bakker. Det er kort vei 
fra parkering til start, og ofte et yrende 
liv på arenaen. 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. ■ 

Venter på startkommando 
Jeg rakk å hjelpe Jenki Lindgren på 
starten i 8-spann sprint. Det er helt 
utrolig å se hans hunder stå helt stille 
og bare vente på startkommando og så 
bare fly av gårde. Imponerende. Jenki 
var nummer én med kun 14 sekunder 
ned til nummer to, Sebastian Dunvret, 
og på tredje lå Gitte Bordvik Alhaug. 

God mat og sosialt samvær 
Lørdagskveld var det buffé i klubbhu-
set. Dette hadde arrangøren lyktes 
med, både med maten og det sosiale 
samværet! 

Snømangel førte til kortere løype 
Søndag hadde man valgt å korte ned 
på løypa på grunn av snømangel, så 
det ble ca. 6 km for vår spannklasse. 
Det varme været påvirket hundene en 
del, men de var fortsatt ivrige. I dag 
ble det samme fargen på sokkene og 
alt gikk mye roligere for seg. Dessverre 
startet ikke Viggo andre dagen på 
grunn av influensa, så vi hadde to mi-
nutter mellom meg og Jan som startet 
før oss. Også i dag gikk alt bra, ingen 
problemer og jeg er sto bare og nøt 
hele turen, men jeg ville hjelpe til litt 
på slutten og holdt på å velte bare no-
en meter før mål... 

4. plass 
Vi endte på en 4. plass (fordi Viggo 
var strøket) med et drøyt minutt til 
nummer en, ingen dårlig start for vår 
del. 

God mat, stemning og parkering 
Hamar Hundekjørerfestival er en vel-
dig godt arrangert konkurranse med 
god stemning, god parkeringsplass og 
god mat. Hit kommer vi til å dra flere 
ganger! ■ 
 
Kontakt: www.villiviimas.se 

Jenki Lindgren og Sebastian Dunvret i mål. 
Keijo Korpela, på Grimsbu 2013 
Foto: Trude Holhjem Johansen 

Resultatliste på: 
www.sjekkpunktet.no/gausdal-5-mila/ 

http://www.villiviimas.se/
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Det var det året det var så bratt 
Det endrede trasevalget gav et løp i 
flotte omgivelser. Men også en stedvis 
utfordrende løype, bratt og svingete. 
Det gav seg til syne i flere «nærkontakt 
med trær»-hendelser, og noen sleder 
med behov for reparasjon etter løpet. 
Ivar Hordnes parkerte likegodt sleden 
sin rundt et tre dag 1, men fikk med 
låneslede transportert ut i sporet full-
ført løpet, til tross for en lengre stopp 
pga den ødelagte sleden. Det skal sies 
at sleden han lånte var treningssleden 
vår, ikke akkurat en sprintslede av 
vekt. Undertegnede kjørte i et tre og 
knakk styrebøyla dag 2, og måtte kjøre 
2,5 mil med en noe sammenkrøket 
kjørestil og litt vansker med styringen. 
Men moro var det lell. Til tross for et 
intenst ønske om bedre kondis på vei 
opp «alle» bakkene. PUH! 

Deltagere med siberian husky 
Inge Bugge Knutsen deltok med to 
hunder og pulk, en siberian husky og 
en alaskan husky. Han var eneste del-
tager i klasse A, men hadde en god tid, 
og godt driv i løypa. Line Rønning 
Bakås deltok med seks hunder i junior-
klassen. I firespannklassen deltok Lina 
Stabbetorp med fire av sine siberians. I 
seksspannklassen deltok Trond Ler-
eng, Ivar Hordnes og undertegnede, 
mens i åttespannklassen deltok Svein 
Dufseth og Sigbjørn Mobekk. ■ 

RØROSLØPET 2013 
Actionfylt løp i naturskjønne omgivelser 

Rørosløpet har tradisjonelt gått fra 
Røros og inn til Langen gjeste-
gård, og tilbake igjen dagen etter. I 
år var traseen flyttet, og gikk i en 
løype med start og mål på Vaulda-
len Fjellhotel. Flere deltagere med 
siberian husky deltok. 

Tekst: Tone Beate Hansen. Foto: Jørgen D. Næss 

Tone Beate Hansen 

Inge Bugge Knutsen 
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Rørosløpet 2013 
 
Nordisk 1-4 hunder ................ Gruppe .... Lørdag ..... Søndag .... Total tid 
Inge Bugge Knutsen ................ A (2) ......... 02:11:50 ... 02:02:51 ... 04:14:41 
 
Junior opp til 6-spann slede 
Line Rønning Bakås................. C ............... 02:58:30 ... 02:58:01 ... 05:56:31 
 
Slede 4-spann 
Lina Stabbetorp ....................... C ............... 04:04:58 ... 03:46:58 ... 07:51:56 
 
Slede 6-spann 
Trond Lereng ........................... C ............... 02:25:45 ... 02:36:10 ... 05:01:55 
Tone Beate Hansen ................. C ............... 02:42:55 ... 02:40:03 ... 05:22:58 
Ivar Hordnes ............................ C ............... 03:58:49 ... 02:45:02 ... 06:43:51 
 
Slede 8-spann 
Svein Dufseth .......................... C ............... 02:22:45 ... 02:32:10 ... 04:54:55 
Sigbjørn Mobekk ...................... C ............... 03:07:16 ... DNS.......... DNF 

Trond Lereng 

Svein Dufseth 

Sigbjørn Mobekk 

Line Rønning Bakås Lina Stabbetorp 

Ivar Hordnes 
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Været var kjølig med 8-10 kuldegrader 
og skyet, men alle kunne varme seg i 
Lekvattnet skiklubb skistue der det var 
kafé med servering av pølser og ny-
stekte vafler med krem og syltetøy. I 
tillegg serverte SPHK Västra grillete 
hamburgere utendørs. Dusjanlegg var 
det også der. Parkeringsplassen var like 
ved start/målområdet, skistua likeså, 
så det hele ble veldig praktisk med 
korte avstander.  

Mange forbikjøringer 
Løypa var teknisk krevende med 
mange opp- og nedoverbakker samt 
svinger, men traseen var godt prepa-
rert og bred og fin, og det var bra for 
det ble mange forbikjøringer av løpere 
siden mellomdistansen kjørte to run-

der så sprintspannene måtte passere en 
del mellomdistansespann.  

Jevt oppgjør i 4-spann sprint C 
Den største spannklassen var 4-spann 
sprint C (siberian husky) med 14 delta-
kere. Der ble det et utrolig jevnt opp-
gjør, noe som førte til at halvparten 
fikk en 1.pris i meritteringen. Første 
dag hadde Camilla Buvall-Juhlander 
raskeste tid, og andre dag var Jan 
Wahlberg raskest, men sammenlagt 
stakk Viggo Jørgensen fra Norge av 
med seieren.  

Trekkhundprøve for B-spann 
Nest største spannklasse var Dragprov 
10 for B-spann der det var 11 deltake-
re, det vil si trekkhundprøve for 

VÄSTRAS VINTERRACEVÄSTRAS VINTERRACE  

Tekst og foto: Tora Kleven 

alaskan malamute, grønlandshund og 
samojed. 6-spann sprint C hadde 4 
deltakere, og her vant Sofia Ericsson. 4
-spann C junior hadde en deltaker, 
Maja Antoniusson.  

Malin Sundin suveren vinner 
LMD C, mellomdistanse 6-spann for 
siberian husky hadde 9 deltakere. Her 
var det Malin Sundin som vant ganske 
suverent, med Agneta Nilsson 
Hörnlund på andreplass, og norske 
Petter Ringerike på tredje. 

Felles lørdagsmiddag 
Lørdags kveld var det trivelig felles-
middag i Hemgården. Det ble servert 
kyllinggryte med salat og ris, rundstyk-
ker og ost, samt drikke. Til dessert fikk 

SPHK Västra arrangerte den 2. - 3. februar sitt årlige løp på Lekvattnet Skidstadion, rett over grensa innenfor 
Kongsvinger. Fra starten av i 2011 var dette et lite løp med 14 deltakere, i fjor var det 35, og i år stilte hele 64 delt-
akere på startstreken, det vil si en fordobling av antallet for hvert år. Løpet hadde i år både fått status som 
svensk meritteringsløp, og som tellende i SH-cupen.  

Malin Sundin  Agneta Hörnlund 

Torgeir Volden deltok i 4-spann sprint 
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  Dag 1 Dag 2 

Nr LMD 2x40 km Tid Tid Total 

1 Malin Sundin 02:00:50 01:58:03 03:58:53 

4 Agneta Nilsson Hörnlund 02:18:23 02:09:29 04:27:52 

7 Petter Ringerike 02:20:13 02:10:25 04:30:38 

3 Lotta Antoniusson 02:21:46 02:17:04 04:38:50 

9 Marlene Karlsson 02:20:49 02:19:42 04:40:31 

6 Bianca Hochstein 02:26:55 02:19:30 04:46:25 

8 Mari Lilja 02:39:48 02:22:40 05:02:28 

5 Joakim Persson 02:36:27 02:32:44 05:09:11 

2 Thomas Hochstein 02:48:52 02:30:28 05:19:20 

 

2x30 km 

10 Lars Härngren 02:28:06 02:27:28 04:55:34 

 

6-spann 2x15 km 

17 Sofia Ericsson 00:46:44 00:36:02 01:22:46 

19 Manuela Andersson 00:44:47 00:38:57 01:23:44 

18 Iréne Ax 00:46:36 00:38:04 01:24:40 

16 Ylwa Malmberg 00:47:28 00:38:15 01:25:43 

 

4-spann 2x10 km C-hunder 

25 Viggo Jørgensen 00:24:09 00:23:22 00:47:31 

26 Joakim Pettersson 00:24:39 00:23:18 00:47:57 

23 Camilla Buvall-Julander 00:23:40 00:24:24 00:48:04 

35 Jan Wahlberg 00:25:40 00:22:30 00:48:10 

22 Moa Björk 00:24:50 00:23:34 00:48:24 

31 Andreas Frisk 00:25:11 00:23:34 00:48:45 

24 Pär Jansson 00:25:22 00:23:39 00:49:01 

30 Niklas Olsson 00:26:05 00:24:04 00:50:09 

28 Malin Granqvist 00:26:50 00:24:30 00:51:20 

29 Alexander Broscheit 00:26:43 00:24:48 00:51:31 

27 Annika Jansson 00:28:04 00:26:42 00:54:46 

32 Jörgen Pålsson 00:28:57 00:28:07 00:57:04 

33 Kjell Zachrisson 00:29:59 00:27:05 00:57:04 

34 Torgeir Volden 00:29:59 00:28:57 00:58:56 

 

4-spann 2x10 km Junior C-hunder 

36 Maja Antoniusson 00:25:48 00:25:01 00:50:49 

vi marengskake og kaffe, og alt sam-
men smakte fortreffelig. Det er utrolig 
hva vi kan få for 75 svenske kroner på 
andre siden av grensa. 

Premieutdeling og lotteri 
Søndag startet løpet klokka 9 for at de 
skulle bli tidligere ferdig. Mange hadde 
langt vei hjem, i motsetning til de fra 
Norge som bare hadde ca 15 mil. Ca 
klokka to var det premieutdeling. Ar-
rangøren var sponset med fôrpremier 
fra Husses. Deretter var det trekning i 
lotteriet som hadde pågått i helga. Her 
var det mange fine premier, linesett, 
snøanker, seler og halsbånd, og mange 
glade vinnere.  

Vinterracet kan anbefales 
Medlemmer i SPHK Västra hadde nok 
en gang jobbet hardt og fått til et 
kjempeflott arrangement som gikk 
knirkefritt. Dette arrangementet er 
absolutt å anbefale for nordmenn som 
bor i Østlandsområdet. Det er bare 15 
mil fra Oslo til Lekvattnet. ■ 

Petter Ringerike 

Fra premieutdeling, fra venstre: Viggo 
Jørgensen, Joakim Pettersson og Camilla 
Buvall-Juhlander 

Viggo Jørgensen og Camilla Buvall-Juhlander 
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Fredag morgen dro Torgeir Volden, 
hans datter Unni Øygard, Viggo Jør-
gensen og jeg av gårde. Fra Hamar til 
Ryssjön var det ca 36 mil så vi stoppet 
i Sälen for å spise middag. Gjennom 
Mora brukte vi veldig lang tid siden 
det var trafikkork på grunn av Vasa-
loppet. Like etter at det var blitt mørkt 
kom vi fram til Trollnäs der vi bodde 
på vandrerhjemmet sammen med 
mange andre siberiankjørere. 

Fra 6 til 12-kilometers løype 
Vi hadde med oss to par sledemeier, 
begge var glidet etter Yr.no's værpro-
gnoser som sa 3-8 kuldegrader, det ene 
paret for nysnø, det andre for gammel 
snø. Lørdag ble det litt for varmt, men 
det var overskyet så snøen holdt seg 
kald. Viggo kjørte inn til en delt tredje-
plass i 4-spannsklassen, og det var vi 
fornøyde med. Torgeir kom litt lengre 
bak i samme klasse, og Unni som del-
tok i snørekjøring med to hunder kjør-
te feil og kjørte 12 km i stedet for 6. 
Det var forklaringen på at Unni brukte 
usedvanlig lang tid, for hun er en god 
skiløper og hundene jobbet bra. 

FIRE NORDMENN PÅ TUR TIL RYSSJÖN OPEN 

Tekst og foto: Tora Kleven 

I flere år har vi deltatt på Huskysamling siste helg i 
februar. Hvert år har vi kjørt frem og tilbake i den 
samme løypa på Grimsbu, og i like mange år har vi 
hatt ett eller annet uhell under løpet. Ett år hadde vi 
unge hunder som ville snu og løpe etter møtende 
spann samt løpetid som skapte problemer, ett år fikk 
en hund krampe så 4-spannet ble til 3-spann, året et-
ter var det kollisjon i løypa med egne hunder som var 

Torgeir Volden 

Torgeir Volden 

lånt ut til en annen kjører, og i fjor møtte Viggo to 
store, utenlandske turistspann som forlangte at han 
gikk ut av løypa før de ville passere. Samme helg ar-
rangerer SPHKs lokallag Gävle-Dala løpet Ryssjön 
Open, og nå var det på tide å prøve noe nytt. Arrangø-
rene Gävle-Dala får mye skryt for fine løyper som kjø-
res opp allerede i november. 
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Svensk kladdkaka 
Om kvelden var det kamerat-
middag, og som vanlig i Sverige 
fikk vi en fortreffelig middag 
med dessert og kaffe for kr 80,-. 
Desserten var et kapittel for seg, 
masse bær med vaniljeis, og 
"kladdkaka" som er svensk sjo-
koladekake med krem. Jeg la på 
meg ett kilo! 

Smurte seg bort 
Søndag trodde Viggo det var 
kaldere siden det var klart og sol, 
så han skiftet meier. Det skulle 
han ikke ha gjort. Sola skinte 
godt og varmet opp snøen og 
det ble 5-6 varmegrader. Viggo 
hadde smurt seg helt bort, og 
sleden gled nesten ikke frem-
over. Resultatet ble at han seilte 
fra tredje til sjetteplass på resul-
tatlista, og kom inn kun ett se-
kund etter grensa for 1.pris i den 
svenske trekkhundmeritteringen. 
Torgeir kom ikke lengre opp på 
resultatlista til tross for at tispe-
ne i front jobbet hardt. Hans to 
hannhunder bak begynner å 
merke alderen. Men Unni glim-
tet til med en knallgod tid, bare 
slått av Petter Hillborg. 

28 deltagere i klasse C 
Av 50 deltakere i løpet på 
Ryssjön var det 28 i klasse C 
(SH), 19 i klasse B (AM, Grl og 
Sam), og kun tre med A-hunder. 
Det var kjørere fra store deler av 
Sverige siden Ryssjön ligger om-
trent midt i landet. Som vanlig 
når SPHK arrangerer løp var det 
salg av varm og kald drikke, sjo-
kolade, og varm mat fra en stor 
grill. Folk koste seg i solskinnet 
på søndag.  

Trivelig løp i Sverige 
På vei hjem kjørte vi en annen 
vei for å unngå køkjøring gjen-
nom Mora, og det var litt mor-
somt å kjøre på nye veier, men 
Trysiltrafikken unngikk vi ikke. 
Totalt sett var Ryssjön Open et 
veldig trivelig løp med høy sosial 
faktor. Løpsnivået i Sverige er 
høyt, og det er ingen tvil om at 
de som lå øverst på resultatlista 
var de som brukte mange timer 
på gliding av slede i forkant av 
løpet for å få optimalt utbytte av 
hundenes trekkraft. ■ 

Viggo Jørgensen 

Torgeir Volden 

Unni Øygard 

Resultatliste på: 
www.gavledala.sphk.se 
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NM Kongepokal 4-spann sprint 
1. - 2. februar og Olympisk Modell 
3. februar  
Løpet ble organisert rundt Spidsberg-
seter Hotell i Gudbrandsdalen. Et flott 
område, med utsikt til Rondane. Fine 
fasiliteter, og ok plass til oppstalling av 
hunder. Holmenkollen Sports Club var 
arrangør. Det var skikkelige start og 
målbuer à la skirenn... Minimarked i 
målområdet og trubadur som spilte i 
en stor lavvu. Der var det forøvrig salg 
av grillmat og akevitt også.  

Tre siberian husky-spann 
Så til selve løpet. Løypa var ganske flat 
men bred og skulle være godt prepa-
rert. Vi med siberian huskies startet 
sist. Det var ingen fordel da sporet ble 
veldig oppkjørt og løst etterhvert som 
blandingshundspanna kjørte igjennom 
løypa. I tillegg blåste og føyket det 
veldig dag to. Vi var tre siberian hus-
kyspann som stilte til start; Atle Eike-
vik, Gitte Alhaug og meg. I tillegg var 
det 2 alaska huskyspann tror jeg. Res-
ten var enten reine vorstehere eller 
vorsteher/greyhound/
pointerblandinger. Atle Eikevik ble 
beste siberian huskyspann sammen-
lagt, men jeg var svært fornøyd med å 
lede på ham første dagen selv om det 
bare var med noen skarve sekunder... 
Vi plasserte oss ikke sist, selv om vi 

selvfølgelig kom et stykke bak fugle-
hundblandingene. 

Fellesstart og tre runder 
Søndag var det klart for Olympisk 
Modell. Fellesstart og 3 runder à 
2.8km. Sporet var betraktelig bedre, og 
hundene løp lett. Jeg ankret opp span-
net bevisst i siste rekke. Ingen av hun-
dene har gått fellesstart før så jeg ville 
gi dem en positiv opplevelse. Dessver-
re var det en dame foran meg som 
ikke fikk opp ankeret sitt da starten 
gikk. Vi suste forbi men ble fort tatt 
igjen. Hun kjørte på Crazy med sleden. 
Han ble dermed litt skeptisk til blan-
dingshundspann etterpå. Det gikk vel-
dig greit hvis vi tok igjen noen og pas-
sert dem, men dersom de kom opp 
bak oss stoppet han helt opp... Men 
dette retter seg nok med litt passe-
ringstrening på Hamar... Da vi skulle 
ut på runde nr 2 ville Honning og 
Crazy tilbake til bilen! De klarte å pres-
se seg under sperringen til og med. 
Fikk hjelp til å komme videre, og vi 
kom oss ut på runde nr 2. Det synes 
de var rart. På runde nr 3 gikk det 
kjempefint med kommando. De løp 
gjennom målområdet, men de var slit-
ne etter hardkjøret. Vi hold kontakt 
med det bakre feltet av blandingshun-
dene men kom inn sist. Allikevel moro 
å være med og en artig erfaring. Gitte 

Alhaug kjørte også Olympisk Modell 
og lå godt an, men desverre slo hun 
opp en gammel skade i kneet og måtte 
kaste inn håndkleet etter runde nr 2. 
Det var veldig synd. 

Fellestrening fredag og lørdag 
Det var mulig å trene i løypene så på 
fredag og lørdag var vi ute på fellestre-
ninger og trente de hundene som ikke 
gikk løpet. Jeg hadde med 8 hunder 
oppover. Løpsspannet: Crazy og Hon-
ning i led, White og Filifonka i wheel. I 
tillegg skulle jeg trene Freia, Petruscka, 
Snøgg og Finland i et eget spann. 
 

Norway Trail 4-9.mars 
Et fantastisk løp! Det aller beste jeg 
har vært på. Høy sosial faktor og me-
get profesjonelt opplegg. Nydelige 
løyper. Dette løpet kan virkelig anbe-
fales! I poolen har man 12 hunder, 
men man kan selv velge hvor mange 
man starter med. Johnny Blingsdalen 
og jeg kjørte DUO da vi ikke hadde 
nok hunder til en poolen hver for oss. 
Dette er nemlig en annen fantastisk 
mulighet ved dette løpet: man kan 
være to kjørere på en pool bestående 
av 12 hunder. Vi kjørte dermed med 
våre egne 6 hunder annen hver dag. 
Det fungerte veldig greit. En annen 
ting jeg vil trekke fram er at Norway 
Trail hadde et veldig bra veterinærteam 
som fulgte opp hunder hele veien. 
Man kunne komme med sine hunder 
og få massasje, fysioterapi og kiroprak-

Stemningsrapport fra NM 4-spann sprint Spidsbergseter og Norway Trail 

Tekst: Line Løw 

Det er to løp jeg har lyst til å fremheve i år. Begge løpene var meget godt 
organisert. Man fikk virkelig følelsen av å være med på løp av internasjo-
nal karakter. På Norway Trail var ca ½-parten av kjørerne fra utlandet. 

Johnny Blingsdalen på Norway Trail. Foto: Per Sverre Simonsen 
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tikk på dem. Det gjorde at slitne hun-
der virkelig fikk den beste pleie. 
Johnny og jeg benyttet oss sjølklart av 
dette. 

Sosialt løp 
De tre første etappene gikk på 
Lenningen. Det var der jeg absolutt 
likte meg best. Verten på Lenningen 
Skistue var veldig gjestfri, og det ble en 
naturlig sammenkomst. Gründere 
Marte Heileman og Roy Storli har lagt 
opp til et veldig sosialt løp – så det var 
premieseremonier og fellesmiddager 
hver dag. Løypene var som sagt veldig 
gode, men mottoet til Norway Trail 
virker å være: Kan vi legge løypa 
over et fjell eller to så gjør vi det! 
Det fikk Johnny erfare som kjørte to 
av etappene her… Uttalelsen fra 
Johnny på kjørermøte ”at det var så 
bratt at selv høna trenger brodder!” skapte 

latter og gjenkjennende smil. Men ny-
delig vær og fantastisk flott terreng 
gjorde at man virkelig nøt å være ute. 

Heiagjeng rundt hele løypa 
De to siste etappene gikk på Beito-
stølen. Igjen var det flotte løyper og 
fin natur. Her var det imidlertid mange 
andre gjester, så i løypa måtte man 
passere haugevis med skiløpere. Det 
gikk greit. En skuter kjørte ut foran 
spanna og ga beskjed til skiløperne at 
nå kom det spann. Vi hadde derfor 
heiagjeng rundt hele løypa. 

Utlån av hunder 
Jeg kjørte med Crazy og Honning i 
led, Filifonka og White i midten og 
Snøgg og Petruscka i wheel. Johnny 
kjørte med Tyr (led), Boreal (led), Bad-
ger (led), Bono, Zikzak og Mjølner. 
Johnny lånte Snøgg den ene dagen på 

Beitostølen så siste dagen lot jeg ham 
stå og kjørte 5-spann. Gikk fint. 

Flere siberianspann er ønsket 
Vi var tre siberianspann med; Tore 
Hunskår (beste siberian spann), Tama-
ra Schlemmer (Tyskland) og Johnny/
meg. Det ble ytret et ønske fra løpsle-
delsen om enda flere siberianspann. Så 
oppfordringen er: Løp og kjør! Kan 
som sagt anbefales på det sterkeste! 
Har du ikke nok hunder sjøl så slå deg 
sammen med en annen kjører som 
Johnny og jeg gjorde. Det fungerte 
utmerket. Man kan enten gjøre som vi 
gjorde og kjøre hver sine hunder, eller 
slå sammen og kjøre utifra andre stra-
tegier. ■ 

Line Løw. Foto: Johnny Blingsdalen 
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FEMUND 400FEMUND 400  

Femund 400, 31.01 - 03.02.2013 
Steinar Bergheim gjorde det bra 
med sitt siberian husky-spann på 
årets Femundløp. Her kommer 
hans oppsummering, skrevet fra 
hotellsenga rett etter løpet! 

Slaraffenliv i desember 
Forberedelsene til løpet var bra, men 
mistet en del treningsøkter i desember 
pga forkjølelse. Kanskje hundene had-
de godt av litt slaraffenliv? 

Passerte flere spann enn planlagt 
Løpet: 1. etappe Røros Tufsingdal: 
Hundene gikk offensivt til verks på det 
løse føret på de første milene, og vi 
passerte litt flere spann enn planlagt - 
var redd de gikk vel hardt, men vans-
kelig å bremse ned mer. Milene på isen 
gikk litt saktere enn jeg kunne ønsket, 
men måtte ikke mase. Vi brukte 20 
min mer enn oppsatt i kjøreplanen - 
som var basert på godt føre og nok 

minusgrader. Vi hvilte 4 timer som vi 
måtte, hundene flinke til å hvile og 
spise. 

Fulgte kjøreplanen 
2. etappe Tufsingdal-Drevsjø. Løse 
spor, litt vær over Kvenvikhøgda, men 
hundene gikk hardt ut og klatret svært 
bra over høgda, dabbet litt over isen 
på Isteren i løse drevsnøspor. Ble ivri-
ge da vi var i nærheten av reinsdyr! 
Siberian husky rasen ble tross alt utvik-
let som nøysomt og utholdende trekk-
dyr på jakt i Øst-Sibir, opp mot Be-
ringstredet. Så jaktinstinktet har noen 
individer rikelig av! Vi fokuserte på å 
kjøre jevnt, uten for stor innsats, og 
unngå skader så tidlig i løpet. Kjører 
ved godt mot! Vi kjørte nøyaktig på 
minuttet lik kjøreplanen (!) og ligger 20 
minutter etter den til Drevsjø. Kjøre-
planen samlet var på 20 timer hvile og 
29 timer kjøring. 

To hunder i sleden i fjor 
Drevsjø-Søvollen. Etappen vi fryktet 
mest, da jeg slet fryktelig over fjellet 
med to hunder i sleden - og ryggpro-
laps på løpet i fjor. 

Flott rytme på hundene 
Vi kjørte ut fra Drevsjø på faste spor 
mens sola etter hvert gyllet Sølenfjella 
med rødt lys mot blå himmel med 
stjerner og oransje måne! Tempoet var 
høyt, men alle hundene var i flott ryt-
me, så de fikk rulle på, med en forsik-
tig brems. Vi passerte etter hvert alle 
de vanskelige punktene fra forrige år, 
mens farten var konstant rimelig høy! 
Slik klatret vi over fjellet, og det 
monstrøse fjellet fra i fjor ble en fin 
påsketur! Vi beholdt farten uten dipp, 
helt til Søvollen. Kjørte 40 minutter 
fortere enn planen, og lå inn til Søvol-
len 20 minutter før planen. 

Gråbein ble sliten 
Søvollen-Tynset. I samråd med Gorm 
- som har gitt meg så mange gode råd - 
så kuttet jeg 1 time hvile i forhold til 
kjøreplanen - noe som jeg hadde tenkt 
å gjøre dersom alt lå til rette. Vi snek 
oss derfor en del plasser opp på listen, 
men det var risikabelt. Hundene ville 
gjerne hvile mer, og vi kjørte meget 
forsiktig ut og ned til Rendalen. Så 
rullet det bra en periode, men vi slet 
oss gjennom en kjeller opp mot fjellet. 
Siste stigningen opp i kuling og 
snøføyke gikk greit - akkurat som hun-
dene tar ansvar når det gjelder. Grå-
bein var veldig sliten, og hadde nok 
med seg selv, men unngikk å komme i 
sleden. Han ble satt ut på Tynset. Kjø-
retiden ble bra, og vi kuttet vel en halv 
time, og sammen med kutt i hviletid er 
vi nesten to timer før kjøreplanen. 

Krevende løype 
Tynset-Tolga. Etter å ha koblet fra 
Gråbein dro vi direkte videre til Tolga. 
Overraskende nok, så gikk de greit 
videre, og vi kappest med et annet 
spann gjennom en løype som mildt 
sagt var krevende! Lite snø, skrått, 
bratt, tuete, steinete, ulendt opp og 
ned - et mareritt egentlig, men det gikk 
over. Kjøreplanen var vel optimistisk, 
og vi brukte 20 minutter mer, men 
fortsatt 1,5 time "foran skjema". 

8 timer hvile på Tolga 
Tolga-Røros. Er en kommet til Tolga, 
så er en berget - obligatorisk langhvil 
på 8 time hviler ut de som kan hviles 
ut. Sirius - traktoren i spannet fikk 
stive skuldre, og slet seg frem til Tolga 
uten å trekke like mye som vanlig. Så 
han måtte få fripass i handlerbilen på 
siste etappe. Tanken på å få store Si-
rius i sleden var heller ikke lystelig. 

Lykkelige i mål, med minst 4 veterinærer som tar siste sjekk av hundene. 
Foto: Ingrid Hjelle 
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Gjennom Røros til MÅL 
Men et harmonisk 6-spann som spiste 
godt, var klar for oppgaven med å 
trekke lasset til målgang i Røros gater. 
Milly og Thelon gjorde en fantastisk 
jobb som ledere, og det var aldri be-
hov for å si hvor vi skulle svinge, eller 
se etter biler på overgangene. De rasjo-
nerte også kreftene til spannet, og sær-
lig Thelon har en egen evne til å ta 
vare på alle i spannet. Vi kjørte forsik-
tig i gang, og rullet jevnt over de første 
to fjellovergangene mens vi tok igjen 
tre spann. Siste fjellovergangen ble seig 
i starten, og jeg slapp ned tempo og 
iver etter konkurranse noen hakk en 
mils vei. Vel oppe på snaufjellet tro vi 
til igjen, og sikret en god tid på slutte-
tappen. Det er en ubeskrivelig god 
følelse å få Røros i sikte, og ta ut de 
siste kreftene hos både to- og firbeinte 
før en paraderer gjennom Røros til 
MÅÅL! Det var 2 timer og ett kvarter 
bedre enn en noe optimistisk kjøre-
plan! ■ 

Hoftedysplasi er en arvelig sykdom 
Hoftedysplasi er en kompleks arvelig 
sykdom forårsaket av samvirkning 
mellom hundrevis av gener. Sammen-
setningen av disse genene bestemmer 
graden av utviklingsfeil i hoftene til 
hunden. Det er altså ikke bare enten 
HD eller ikke-HD, men ulike grader 
av defekten. Hofteleddene graderes 
etter følgende skala: fri (A, B), svak 
(C), middels (D) eller sterk (E) grad av 
HD. Uttrykket av genene kan påvirkes 
av miljøfaktorer. Miljøfaktorene kan 
ikke i seg selv alene forårsake hofte-
dysplasi, men de bestemmer hvordan 
sykdommen manifesteres / viser seg, 
og i hvilken grad den utvikles. Dette 
betyr at selv om en hund har 

Hoftedysplasi i forhold til avl hos Siberian husky 

Tekst: Monica A. Sundset og Johanne Sundby 

Hoftedysplasi (HD) hos hund er en utviklingsfeil i hofteleddene. Defek-
ten består i at hofteskål og lårhodet ikke passer sammen. Det kan oppstå 
sekundære forandringer rundt leddet i form av forkalkninger, og unormal 
slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger 
og stor smerter / problemer med bevegelse. Deler av leddbrusken kan 
slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere skade-
ne. HD hos hund ble først gang beskrevet i faglitteraturen i 1935. Man 
antok raskt at HD var arvelig, og det har vært nedlagt betydelig innsats 
med kontrollere sykdommen genetisk. Noen raser har mange individer 
med uttalt dysplasi, i andre raser er forekomsten lav. På tross av at det 
gjennom denne lange tidsperioden har vært lagt ned en stor innsats i 
screening med HD røntgen og seleksjon av friske individer til avl, er HD 
likevel fortsatt et stort problem hos mange hunderaser. Kan hoftedysplasi 
hos hunder selekteres bort? Hvordan kan vi i så fall gjøre dette på en best 
mulig måte? Vår egen rase, Siberian husky, er heldigvis i liten grad ram-
met av denne skjelettfeilen. 

”sykdomsgenene”, så betyr ikke dette 
at hunden nødvendigvis utvikler HD. 
Studier har vist at dersom begge for-
eldrene har HD så vil 85% av avkom-
mene få sykdommen, sammenlignet 
med 52% dersom en av foreldrene har 
HD. Det anbefales avl kun på HD-frie 
hunder som har HD-frie foreldre og 
besteforeldre. På den annen side er det 
smerter og bevegelsesinnskrenking hos 
hunder man vil til livs, fordi det plager 
hunden og nedsetter dens livskvalitet. 

Ernæring og hurtig vekst 
Høyt inntak av kalsium hos unge hun-
der gir høyt opptak av kalsium i tar-
men, og studier har vist at dette kan 
bidra til utvikling av HD hos genetisk 

Etter at røntgenbildet er tatt hos den lokale 
veterinæren, sendes det videre til NKK 
hvor hoftestatus avleses.  
Foto: Monica A Sundset 

Paradering gjennom gatene i Røros mot 
mål.                                Foto: Ingrid Hjelle 
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1980 398 91 0 67 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
1981 389 109 0 72 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 420 105 0 76 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
1983 493 103 0 90 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1984 577 87 0 100 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985 502 80 2 99 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1986 501 77 2 81 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1987 323 36 0 54 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1988 355 63 3 64 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1989 191 38 1 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1990 252 62 0 57 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1991 182 48 0 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1992 154 45 0 35 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1993 125 33 0 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 130 33 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 131 30 0 36 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 184 61 0 62 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1997 192 56 0 57 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1998 118 21 0 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999 154 30 0 35 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 196 32 0 54 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 
2001 204 46 1 43 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 103 21 0 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 126 27 0 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 175 40 0 40 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 
2005 191 41 0 29 9 9 0 0 0 3 3 0 0 0 
2006 192 36 0 29 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007 187 33 0 16 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 
2008 195 29 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 273 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUM 7613 1516 9 1404 131 129 1 0 1 4 4 0 0 0 

predisponert individer. Siden vitamin 
D øker opptaket av kalsium i tarm og 
reabsorpsjon i nyrene, vil et for høyt 
inntak av vitamin D ha samme effekt 
som kalsium. Dette bør derfor unngås 
i unge valper som vokser fort. Over-
spising av en velbalansert diett i valpe-
perioden kan gi overskudd på både 
energi, kalsium og andre næringsstof-
fer. Mange kommersielle valpefor er 
ekstremt smakelig og kan føre til hof-
tedysplasi dersom inntaket blir for 
høyt, særlig hos stor hunderaser som 
vokser raskt.  

Diagnostisering av HD 
HD utrykkes svært forskjellig hos 
hunder. Noen hunder viser ingen tegn 
på sykdommen, mens andre blir kraf-
tig bevegelseshemmet. Det ser ikke ut 
til og være sammenheng mellom gra-
den av HD og den mengde smerte / 
funksjonshemming dyret opplever. 
Utviklingen av sykdommen varierer 
også. Et vanlig funn er at hunder med 
HD beveger seg med stiv, unormal 
bakkropp, og blir verre med trening. 

Det er også vanlig at hunden har vans-
keligheter med å hoppe eller sitte. Van-
ligvis påvises sykdommen når dyret er 
yngre enn et år (smerte på grunn av 
små frakturer) eller ved 12-16 måneder 
på grunn av kroniske smerter fra dege-
nerering av leddene. Men hos noen 
hunder med HD er det ingen synlige 
symptomer. 

Status i Norge 
Røntgenundersøkelser av hofter på 
utvalgte hunder i Norge har pågått 
siden tidlig på 70-tallet, mens kartleg-
ging av albueleddsartrose (AA) i Norge 
startet i 1980. Hos noen raser må avls-
dyrene være røntget for HD før man 
får registrert valpene. Hos andre raser 
er dette ikke en del av avlsstrategien. 
Hvordan har vi jobbet for å begrense 
forekomsten av HD og AD i vår egen 
rase, Siberian huskies? NSHK har ikke 
hatt noen krav om at avlsdyr skal HD 
røntges. Rutinemessig HD og AD 
røntgen av Siberian huskies foregår 
også i svært liten grad. Tall fra Norsk 
Kennel Klubb viser at bare 131 Sibe-

rian huskies ble HD røntget i Norge i 
tidsperioden 1980 til 2009, og bare 4 
ble røntget for AD (Tabell 1). Av disse 
var 98% fri for HD (A og B), 1% had-
de svak HD (C) og 1% hadde sterk 
HD (E). Blant de 4 Siberian huskiene 
som ble AD røntget var alle fri for 
AD. I samme tidsperiode ble hele 1404 
Siberian huskies brukt i avl, og det ble 
født/registrert 7613 Siberian husky 
valper i Norge. Siden utvalget som er 
testet er så lite, kan en ikke si noe bas-
tant om forekomsten hos norske Sibe-
rian huskies. Norske Siberian husky 
linjer har i stor grad vært brukshunder 
inntill nylig.  
 
HD screening av siberian huskyer i 
andre land 
I et studie fra Canada rapporteres det 
om lave forekomster av HD hos sibe-
rian huskies. Der gjennomførte de HD 
røntgen på 151 siberian huskies, og 
bare 5.3% av disse fikk påvist HD. I 
USA ble totalt 12087 Siberian Huskies 
undersøkt i tidsperioden 1994-1998. 
Av disse var det bare 2.2% hadde sterk 

Tabell 1. Statistikk fra Norsk Kennel Klubb for HD og AD røntgen av Siberian Huskies for tidsperioden 1980-2009. Med i tabellen er også 
antall avkom, antall med premiering på utstilling og prøve og antall brukt i avl. 
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Røntgen av hofter hos 14 måneder gammel 
siberian husky tispe. Hunden er sedert 
under undersøkelsen.  

Foto: Monica A Sundset 

Helseundersøkelse av friske indi-
vider (screening) versus klinisk 
betingede undersøkelser 
Når vi sender friske individer til hel-
seundersøkelser forventer vi at un-
dersøkelsen skal være nokså billig, at 
den skal ha en rimelig grad av evne 
til å skille mellom de som kan kom-
me til å bli syke og de som frikjen-
nes, og at det skal være mulig å gjøre 
noe med forløpet til sykdommen 
(eller selektere for avl) slik at man 
unngår at det oppstår sykdom i 
fremtiden. Helseproblemet skal både 
ha en alvorlighetsgrad og en utbre-
delse at undersøkelse av mange fris-
ke individer for å påvise en faktor 
hos en brøkdel skal svare seg. Falske 
negative: altså at man frikjenner et 
individ for sykdom, men det blir sykt 
likevel, er dumt, men falske positive 
- at man faktisk gir en diagnose til en 
som egentlig er frisk, er også uøns-
ket. Derfor stiller vi store krav til 
testens prediktivitet, det vil si evne til 
å forutsi utfall med stor sikkerhet. 
 
Når vi undersøker individer som 
allerede er syke, stiller det seg anner-
ledes. Da vil en nærme seg proble-
met på en annen, mer fokusert måte, 
der målet kan være å lindre eller lege. 
 
Derfor er det betimelig å diskutere i 
hvor stor grad de helsetestene vi i 
dag anbefaler på hunder i avl, er go-
de nok, de riktige testene, og om de 
fører til bedre helse på sikt. ■ 

Les mer om HD hos hund i følgende 
vitenskapelige artikler:  
Fries CL, Remedios (1995) The pat-
hogenesis and diagnosis of canine hip 
dysplasia: A review. The Canadian 
Veterinary Journal 36:494-502. 
Ginja MMD, Silvestre AM, Gonzalo-
Orden JM, Ferreira AJA (2010) 
Diagnosis, genetic control and pre-
ventive management of canine hip 
dysplasia: A review. The Veterinary 
Journal 184: 269-276. 
Martin SW, Kirby K, Pennock PW 
(1980) Canine hip dysplasia: Breed 
effects. The Canadian Veterinary 
Journal 21: 293-296. 
Wilson B, Nicholas FW, Thomson PC 
(2011) Selection against canine hip 
dysplasia: Success or failure? The 
Veterinary Journal 189: 160-168. 

grad av HD. Siberian Huskies i USA 
ble rangert som nummer 111 av 114 
hunderaser med hensyn til risiko for 
HD basert på undersøkelser i tidspe-
rioden 1974-1994. Siberian Huskies er 
en av få raser i USA som har hatt en 
dramatisk nedgang i HD fra 1980 til 
1995 ifølge data fra Siberian Husky 
Club of America. 
 
Skal man ”kreve” HD røntgen av 
avlsdyr?  
Røntgen undersøkelser av Siberian 
huskies i Norge, Canada og USA, indi-
kerer at forekomsten av HD i vår rase 
er lav. Er det nødvendig vi å tar rønt-
gen av hundene i forbindelse med avl? 
Eller er brukserfaring med hundene, 
helst gjennom flere generasjoner, like 
effektivt som HD røntgen i arbeidet 
med å unngå videreføring av sykdom-
men gjennom avl? Etter at HD hos 
hund først ble beskrevet tilbake i 1935, 
har det vært nedlagt en stor innsats 
med kontrollere sykdommen genetisk i 
de ulike hunderasene. På tross av den-
ne innsatsen gjennom røntgen screen-
ing og seleksjon av friske individer til 
avl, er HD likevel fortsatt et stort pro-
blem hos mange andre hunderaser. 
Kan hoftedysplasi hos hunder selekte-
res bort, og hvordan kan vi i så tilfelle 
gjøre dette på en best mulig måte? HD 
røntgen testen er ikke entydige. Både 
tolkning og prediksjonsverdi for testen 
er usikker. Når man har en brukshund 
som SH, har man et godt alternativ. 
Aktiv bruk og kjøring med hundene 
gir kanskje bedre forutsetninger for å 
si noe om den fysiske helsen til hun-
den enn røntgen. Klarer hunden å 
trekke slede i løp eller på tur over 
lengre tid, har den neppe anlegg for 
alvorlig HD. Oppdrettere som driver 
aktive løpskenneler avler jo oftest kun 
på hunder som har vist seg som gode 
trekkhunder over generasjoner. Kravet 
om mange helsetester før avl kommer 
fra primært fra oppdretterne som ikke 

Over: Illustrasjon som viser en normal 
hofte og en hofte med dysplasi. Tegningen 
er laget av Elin AM Olsson 

kjører hundene sine aktivt i løp, men 
fokuserer på utstilling, mens bruks-
hundoppdretter har et annet utgangs-
punkt. De beste hundekjørerne med 
relativt stort oppdrett har mye kunn-
skap om helsen til sine hunder som 
ikke kan objektiviseres / kvantifiseres i 
tester. Aller helst bør man bruksteste 
og stille ut de fleste av avlsdyrene i en 
populasjon. For storoppdrettere er det 
vesentlig å vite mest mulig om hunde-
ne sine, da de har stor innvirkning på 
genpoolen i populasjonen. Det kan 
derfor hevdes at man som valpekjøper 
kan ha behov for å spørre om HD 
tester hos avlsdyr fra kenneler som 
ikke bruker bikkjene i trekk, mens de 
som har tenkt å skaffe hund fra aktive 
brukshundkenneler ikke behøver å 
gjøre dette. Kunnskap fra aktiv bruk 
kan være en bedre helseprediktor enn 
ulike tester. ■ 

Til venstre: Rutinemessig røntgen av hofte-
ne til 14 måneder gammel Siberian Husky 
tispe. Foto: Monica A. Sundset. 
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Utstillingen ble arrangert lørdag 15. 
september. Det var 103 påmeldte hun-
der i alt, 45 hanner, 42 tisper, og 16 
valper. For å få tildelt certifikat i Sveri-
ge må hunden være bruksmerittert, og 
15 hanner og 14 tisper var her kvalifi-
serte. Erna-Britt Nordin dømte han-
hunder og Boo Lundström tisper. I alt 
var 13 norske hunder påmeldt. 

Ghost Echo ble ustillingsvinner 
Den norske hanhunden Heidiburghs 
Ghost Echo ble utstillingens vinner. 
Eier Viggo Jørgensen fikk tre hunder 
som skulle stilles samtidig i ringene, 
dermed ble Echo overlevert til Chris-
ter Afséer som stilte opp i ringen. 
Dette ble full klaff, Echo og Christer 
samarbeidet så godt at Christer like 

godt viste Echo helt til finalen der de 
vant. Echo kommer fra svensk opp-
drett, Heidiburghs kennel. Echo mot-
tok også Ylajärvis vandrepremie til 
"Bästa utenlandsägde husky".  

Echo og Jally ble BIR og BIM 
Best i motsatt kjønn ble den svenske 
tispen Jally som eies av Malin Sundin. 
Jally er norskoppdrettet og kommer 
fra Tore Hunskår. Både Echo og Jally 
er bruksmeritterte og ble hhv BIR og 
BIM i bruksklassen. 

Andrine Alhaug på andreplass 
Om kvelden var det bankett med grill-
buffé på Charlies restaurant, med pre-
mieutdeling i SH-cupen og til årets 
siberian husky. I SH-cupen kom And-
rine Alhaug fra Norge på andreplass i 
4-spann junior. Lisbeth Brax Olofsson 
(medlem i NSHK) kom på førsteplass 
i 8-spannsklassen. 

Medlemsmøte i Rasklubben 
Søndag morgen kl 10.00 var det med-
lemsmøte i Rasklubben för siberian 
husky. Her fikk dommerne komme 
med sine uttalelser angående forrige 
dagens utstilling.  

Boo Lundstrøm hadde bl a følgende 
kommentarer: Eksteriøret har blitt 
bedre og hundene har blitt litt større 
med årene. Noen er litt svake i menta-
liteten. Han har dømt ca 40.000 hun-
der og samtlige har vist tenner, men 
han har kun blitt bitt av en hund, og 
det var ikke en siberian husky. 
 
Erna-Britt Nordin hadde bl a følgen-
de kommentar: Husk at en hund som 
har fått Very Good også er mer enn 
god nok til å brukes i avl. 
 
Raseklubbens sekretær Lisbeth Brax 
Olofsson fortalte kort om meritte-
ringstilfellene og neste sesongs løp. 
Hun hevdet at folk er ivrigere enn no-
en sinne til å få merittert sine hunder. 
Resultatet av helgas målinger av vekt 
og høyde på hundene viste at gjen-
nomsnittet var: 
 
Hanner over 3 år: høyde 59,52 cm, 
vekt 23,4 kg (24 hanner var målt) 
Tisper over 3 år: høyde 55,26 cm, vekt 
19,5 kg (32 tisper var målt) 

Klubbeffekter og utstilling 
Deretter ble det informert om klubb-
effekter og bestilling av dem. Klub-

Svenska Polarhundklubbens raseklubb for siberian husky arrangerte sin 
utstilling med påfølgende medlemsmøte tredje helg i september i Idre 
Fjäll, rett over grensa ved Drevsjø.  

Fra venstre: Christer Afséer med BIR Hei-

diburghs Ghost Echo, dommerne Erna-Britt 

Nordin og Boo Lundström, og Malin Sundin 

med BIM Jally. Til høyre, premieutdeler 

Marie Israelsson, som også holdt foredrag 

på søndagen. 

SPHKS RASKLUBB FÖR SIBERIAN HUSKY 

RASSPECIALEN I IDRE FJÄLL 14.-16.9.2012 

Tekst: Tora Kleven. Foto: Tora Kleven og Viggo Jørgensen 

Ylajärvis vandrepremie til beste utenlandsk-

eide siberian husky 
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formerte videre om hva som kreves av 
utstyr på en slede, og om alder på hun-
der i løp. 

Trening og forberedelser til løp 
Til slutt fortalte fire svenske hundekjø-
rere om sin trening og forberedelser til 
løp. Dette var en meget nyttig avslut-
ning på medlemsmøtet, og her var det 
flere tips å hente. Det var også mulig-
heter til å stille spørsmål underveis. Jeg 
har her notert ned i stikkordsform. 
 
Marie Israelsson, sprintkjører. 
Konkurrert fra 15 til 37 år, i 4-spann 
sprint. 
Det som er viktig er trening, hvile og 
mat. Alle friske hunder kan løpe i 10 
km, men ikke alle kan løpe fort i 10 
km. Det må trenes. Målet er 10 km på 
21 minutter. Ca 20 treninger pr mnd i 
okt - nov - des. 2,49 minutter pr km i 
54 minutter. Oppe i 23 km på tre-
ningsrunde med 274 m stigning. 20 - 
23 km i snitt. Trener ikke fart. Trener 
alltid med bremsene på. Gir aldri farts-
kommandoer. Opptil 7 dager trening 
på rad. Har opptil 25 km/t etter en tid.  
Hundene vannes før løp når det er 
varmt, og får vann på hodet/nakken 
30 sek før start. 
 
Lisbeth Brax Olofsson, sprintkjører. 
4-6-8-spann sprint.  
Registrerte sin SH-kennel i 2006. Har 
nå 26 SH - driver også med turistkjø-
ring. Trener fort. Kjører intervalltre-
ning på en bane som er 1,6 km.  
Kjører turister, men hundene trenes 
ikke tungt. Alle hundene er med både 
på konkurranse- og turistkjøring. 
Kjører aldri hundene mer enn to dager 
i strekk. Trener 2 av 3 dager, 5 dager 
pr uke. Kjører turister utenom, så hun-
dene får 2 dager hvile pr uke. Gallopp 
under trening, trav med turister. 
 
Nisse Uppström, langdistanse og 
mellomdistanse. Han fikk dessverre 
svært dårlig tid til sitt foredrag, derfor 
kom det i kortversjon: "Trener som 

bens leder Pernilla West tok opp til 
diskusjon om utstillingen skulle gå 
over en eller to dager siden det tydelig-
vis skapte problemer for noen at det 
var bedømmelse i to ringer samtidig. 
Det ble ingen konklusjon på dette.  

Linjeavl og innavlsgrad 
Etter lunsj fortalte klubbens egen ge-
netiker, Lisbeth Lind om avl. Hun har 
drevet med siberian i 28 år. Hun for-
klarte spesielt om linjeavl. Avl er en-
kelt i teorien, men i praksis er det litt 
mere slump. Hun viste eksempler på 
nedarvingsmønster. Innavlsgrad når 
man regner med 6 generasjoner anbe-
fales å ligge under 6,25 %. 

Nye regler i Sverige 
Så informerte løpsdommer Freddie 
Åkerlind om løp, krav, "grønt kort" og 
hvorfor løpskjørere må ha hundekjø-
rerlisens. Freddie driver opplæring i 
"grønt kort", et nyttig kurs alle som 
driver med hundekjøring i Sverige er 
pliktige å ta før de stiller til start. Føl-
gende nye regler gjelder for de som 
kjører løp: I målområdet skal det være 
fri passasje gjennom mål, kun funksjo-
nærer i en 10-meterssone, og kun en 
handler er tillatt de neste 10 meterne. 
Dette for å lette arbeidet for de som 
scanner og sjekker hundene. Han in-

Lisbeth Brax Olofsson, sprintkjører 

Dommer Erna-Britt Nordin og Christer 

Afséer med BIR Heidiburghs Ghost Echo. 

Langdistansekjører Anders Hörnlund. 

Foto: Sigmund Alhaug. 

Til venstre: BIS vandrepremie fra Vox Celes-

ta, en drømmefanger laget av Hélèn Moubis.  

Til høyre: Nisse Uppström 

Marie Israelsson, bare 10 ganger så 
langt." 
 
Anders Hörnlund, langdistanse. 
Bor på øy i Väneren - kjører likevel 
langdistanse. Trener på grus. 2/3 av all 
kjøring på grus, 1/3 på snø. Noterer 
trening for hver enkelt hund, og det 
differensieres med opptil 40 mil pr 
hund før Femundløpet. Vanner ikke 
hundene før trening, men etter 2 km, 
for da drikker alle. Trener i alle typer 
terreng. Viktig med variasjon. Har ald-
ri trent fart, men varierer tempo og 
belastning. Fartsøkning om det dukker 
opp f eks en hare.  
Bruker sokker på barmark når det fry-
ser på. Treningsturer 40 - 50 km. For 
at hunden skal ha gode poter er han 
avhengig av god avl, bra fôr og selolje. 
Trener 20 mil pr uke. Trener 56 mil på 
8 dager like før Femundløpet. Finner 
da ut hvilke hunder som er interessert i 
å jobbe når de er trøtte. En bra hund 
er en bra hund. ■ 

Utstillingsresultatene står på side 62. 
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Fra museets hovedkatalog 
I museets hovedkatalog står det med 
sirlig håndskrift, under museums-
nummeret 13,087: 
Hundeslæde, kort og bred, af den ægte, 
oprinnelige Form, blaamaet, med Jernmeier. 
Upernivik Ved siden av står tilført: Tækst 
på slæden: Hundeslæde fra Upenivik, af den 
korte og brede, gamle form, skjænket af 
Mylius Erichsen. E.B. 01.07.02. 
Sleden stammer altså fra den nordlige 
del av Grønlands vestkyst. Upernavik 
ligger syd i Melville Bugt 

Hundeslæde av nyere Model 
Under nummeret 13,088, står det: 
Hundeslæde af nyere Model, smalere og 
kortere end den ældre type, umalet, med 
Jernmeier. Denne nyere Model er inført efter 
Peary's Besøg ved Cape York.. Slæden er 
forarbeider af en Eskimo, der igjen overlod 
den til en anden Eskimo, Kulutenguak, som 
i sin Tid ledsagede Eivind Astrup. Men da 
den første Mand, som havde eiet Slæden, 
imidlertid døde, fandt Kulutenguok sig ilde 
tilmode ved at skulle være bunden til denne, 
som kaldtes "den døde Mands Slæde", hvor 
for han byttede den bort til Mylius Erichsen, 
som atter Ønskede, at den maate knyttes til 
et norsk Musæum, som et blivende Minde 
over Eivind A.strups eskimoiske Ledsager. 
Cape York. Også her er det en notis 
ved siden av: Kulutenguak udtales 
Krolotengualc (Mylius Erichsen). Kap York 
ligger nord i Melville Bugt. 

Hundre år gammelt polardrama 
Disse korte kommentarene plasserer 
sledene (og deres grønlandske eiere) 
inn i et hundre år gammelt 
polardrama. Sledene er altså en gave 
fra den danske polarforsker Ludvig 
Mylius Erichsen (1872-1907), og kan 
bare stamme fra "Den danske litterære 
Grønlands-ekspedition" til Nordvest-
Grønland i årene 1902-04. Det hele 
begynte på et hotell Philadelphia i 
1891, da en ung nordmann leste i 
avisen at marineingeniør Robert 
Edwin Peary (.1856-1920) forberedte 
en ekspedisjon for å bestemme 
Grønlands utstrekning mot nord. 
Nordmannen het Eivind Astrup (1871
-1895). Han var knapt 20 år gammel 
og snakket elendig engelsk. Han ble 

Det kan ikke være tvil om at den 
Kulutenguak som står oppført i museets 
katalog er identisk med den Kolotengva 
som Astrup skildrer i Blant Nordpolens 
naboer. 

Død manns slede 
Astrup forteller at når en person blant 
nordgrønnlenderne er død så må hans 
navn ikke nevnes, og de som har rørt 
ved den døde eller noen av hans 
eiendeler må i lang tid følge visse 
regler for diett og klesdrakt. Dette 
forklarer hvorfor Kolotengva ikke var 
særlig begeistret over å bruke en død 
manns slede.  

Kun små trestykker tilgjengelig 
"Den døde manns slede” fra Kap 
York er ganske ordinær å se til. Det er 
tydelig at trestykkene som har vært 
tilgjengelig var for små, slik at sleden 
er bygd av flere deler enn normalt. 
Alle deler er sammenføyd med 
lærremmer. 

Håndtak av polert tann 
Upernavik-sleden er av lignende type, 
men har i tillegg håndtak av polert 
hvalross- eller narhval-tann! 

Fra tann til jern 
Astrup forteller at sledene i Nordvest-
Grønland tradisjonelt hadde 
meieskoning av elfenben. Det kan bare 
bety tann av hvalross eller narhval. 
Astrup bygde selv en slede med slike 
meier, men jern hadde allerede begynt 
å bli vanlig som en følge av ''Peary-

KART OVER NORD-GRØNLAND. 
Reisen som Peary og Astrup foretok i 1892 viste for første gang at Grønland var en øy. I 
1894 foretok Astrup en lang sledereise Til Melville Bugt sammen med grønlenderen 
Kolotengva, eieren av "den døde manns slede". 

Kart: Christian Keller 

med Peary på hans to første 
ekspedisjoner, først i 1891-92 og så i 
1893-94. 

Bekreftelse på at Grønland er en øy 
På disse ekspedisjonene lærte Astrup 
ikke bare å snakke godt engelsk, han 
lærte seg også Polareskimoenes språk, 
og ble en habil hundekjører, ski- og 
sledemaker. I 1892 foretok han en 
sledereise sammen med Peary fra 
Inglefield Gulf (nå Inglefield Bredning) på 
Nordvest-Grønland til lndependence 
Fjord på Nordøst-Grønland. Det var 
1000 kilometer hver vei over 
innlandsisen, der det ikke finnes 
antydning til vilt. Hadde de ikke støtt 
på noen moskus på østkysten hadde 
de neppe klart seg hjem igjen. Turen 
tok tre måneder, og beviste at 
Grønland var en øy. Peary hevdet også 
å ha funnet et sund som senere ble kalt 
Peary Kanalen, som han mente skilte 
Peary Land fra resten av Grønland ved 
Independenee Fjord. Dette skulle få 
følger. 

Ti år gammel pemmikan 
Men først var det Pearys 1893-94 
ekspedisjon som skulle gjennomføres. 
Den ble en fiasko, utstyret holdt ikke, 
og ekspedisjonsmedlemmene ble syke 
av ti år gammel pemmikan (blanding 
av tørket kjøtt, tørkede bær og fett ), 
som Peary riktignok hadde fått svært 
billig. Astrup ble også syk, men 
foretok etter hvert en lang sledereise 
ned til Melville Bugt sammen med en 
nordgrønlender ved navn Kolotengva. 

DEN DØDE MANNS SLEDE 
Tekst: Christian Keller 

I et kjellerlokale i Oslo har 
Etnografisk Museum sitt 
fjernmagasin. Her oppbevares 
gjenstander som museet ikke har 
plass til å vise fram. Blant mye 
annet står to grønlandske 
hundesleder med en spesiell 
historie.  
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effekten''. Peter Freuchen forteller at i 
dyp snø sydde de på brede strimler av 
hvalrosshud som ble fuktet og frøs til 
is. 

Heltemottakelse i Oslo 
Da Astrup kom hjem til Oslo fikk han 
en heltemottakelse, og var snart igang 
med å planlegge en ekspedisjon til 
Antarktis. Han rakk å skrive boken om 
Nordpolens naboer, men julen 1895 
døde han under en skitur i Rondane. 
Uten tvil en personlig tragedie.  

Minnestøtte fra det norske folk 
Ved Voksenkollen på terskelen til 
Nordmarka ble det reist en 
minnestøtte fra det norske folk. 
Astrup ble fort glemt og skogen 
vokste til rundt støtten, inntil Helge 
Ingstad i 1990 klarte å få den flyttet til 
et synligere sted ved Frognerseteren. 
Hvem var så denne Mylius-Erichsen, 
som ga sledene til Etnografisk 
Museum?  

Mylius-Erichsen 
Han var en dansk journalist og 
forfatter som gjennom sitt vennskap 
med Knud Rasmussen (1879-1933) . 
klarte å stable på beina en ekspedisjon 
til Nordvest Grønland i 1902-04. 
Ekspedisjonen nedtegnet store 
mengder grønlandsk sagnstoff og ble 
en veritabel suksess. Vinteren 1903-04 
krysset tre av deltakerne Melville Bugt 
og overvintret ved Kap York, hvor 
"den døde manns slede" stammer fra . 

Kartlegging av Peary Kanalen 
I 1906 ledet Mylius-Erichsen Danmark

-ekspedisjonen (oppkalt etter 
ekspedisjonsskipet) til Nordøst-
Grønland, med det formål å kartlegge 
nordkysten som Peary og Astrup 
hadde sett. Dessuten, skulle de 
karttlegge Peary Kanalen. 

Første Mand deroppe 
Ekspedisjonen ble også politisk 
begrunnet. I 1905 skrev Mylius-
Erichsen: Grønland er formelt sett, dansk 
Territorium, i hvert Fald de Dele af Kysten, 
som danske forskere har taget i Besiddeise og 
kartlagt. I Realiteten hævder vi dog kun 
Højedsret over de okkuperede Egne af Kysten
( ... ) Adskillige Ekspeditioner, bl.a. Pearys 
og Sverdrups, har haft til Hensigt at 
kartlegge dette Land, men endnu er det ikke 
sket; det staar endnu Danskerne frit at være 
første Mand deroppe. 

På ski med Nansen 
Sverdrup, som omtales her, var ingen 
ringere enn den norske polarforskeren 
Otto Sverdrup (1854-1930) som i 1888 
hadde gått på ski over Grønland med 
Fridtjof Nansen. Han var leder av 
Annen Framferd (1898 - 1902) som 
utforsket områdene nordvest for 
Grønland, i det som i dag er Nunavut i 
Canada. Der annekterte han en del 
øyer på Norges vegne, men det førte 
aldri til noe. Men hans nærvær tjente 
altså som en begrunnelse for 
Danmarkekspedisjonen. 

To sledepatruljer 
Våren 1907 lå ekspedisjonsskipet 
Danmark i Danmarks-havn på den 
grønlandske østkyst. Mylius-Erichsen 
utrustet to sledepatruljer med hvert sitt 

oppdrag, de skulle møtes et sted på 
nordkysten, i det samme område som 
Peary og Astrup hadde besøkt i 1892. 
Den ene patruljen, som besto av 
Mylius-Erichsen selv, premieløytnant 
Niels Peter Høeg Hagen (1877 - 1907) 
og grønlenderen Jørgen Brønlund 
(1877 - 1907) kom aldri tilbake. Til å 
begynne med gikk det fint l. juni 1907 
skrev Mylius Erichsen en beretning 
som han la i en varde: Vore nærmere 
Undersøgelser godtgjorde, at Independence 
Bugt er en Fjord, idet det av Peary antagne 
lndløb til en Peary Kanal ikke eksisterer. 

Mangel på vilt 
De hadde altså løst en av 
ekspedisjonens hovedoppgaver, men 
nå begynte det å gå galt: De var 
avhengig av jakt, og landet viste seg 
nesten tomt for vilt. Sommeren kom 
med førefall, de kom nesten ikke av 
flekken, og måtte begynne å slakte 
noen av sine 23 hunder. Det var 1000 
kilometer til kameratene i 
Danmarkshavn. Hundene ble redusert 
ti1 20, så 15. Midt i juli skjøt de noen 
moskusokser, men det var bare en 
utsettelse. Den 12. september 1907 var 
de stadig i Danmarksfjord på 
nordkysten, og laget en siste 
vardeberetning. Da var hundene 
redusert til 7, og de tre sledene til en. 
Hva som deretter skjedde, vet vi lite 
om. De kom seg over til østkysten, 
men halvveis til Danmarkshavn døde 
Mylius-Erichsen og Høeg Hagen et 
sted på isen på Nioghalvfjersfjorden 
(79 Fjorden på kartet).  

Danmark fikk sine helter 
Slik endte mannen som ga sledene til 
Etnogtafisk Museum i Oslo. 
Grønlenderen Jørgen Brønlund kom 
seg i land og levde til ut i november. 
Han ble funnet av en 
unnsetningsekspedisjon i mars 1908 
sammen med utstyret og dagboken. 
Danmark fikk sine helter, heter det i en 
bok om Grønland. Pearys og Astrups 
sledereise til Independence Fjord ble 
gjentatt av Knud Rasmussen og Peter 
Freuchen i 1912. Peary fortsatte med 
sine ekspedisjoner, og etter mange 
forsøk nådde han Nordpolen 6. april 
1909, sammen med afroamerikaneren 
Matthew Henson og fire grønlendere. 
Det er senere reist tvil om de kom til 
polpunktet, men da nyheten nådde 

”Den døde manns slede", som Ludvig 
Mylius-Erichsen byttet til seg fra 
grønlenderen Kolotengva i Kap York i 1904. 
 
Sleden er antakelig laget av drivved, og er i 
sin helhet surret sammen med lærremmer. 
Bare meieskoningene er av jern. I eldre tid 
ble meiene skodd med skinner av 
hvalrosstann. 
Foto: Eivind Bratlie. Gjengitt med tillatelse 
fra Universitetets Kulturhistoriske Museer. 
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Norge i september 1909 førte den til at 
Roald Amundsen, som forberedte en 
ekspedisjon til Nordpolen med 
polarskipet Fram, besluttet å prøve seg 
på Sydpolen som fremdeles var 
"ledig". En beslutning som førte til det 
berømte kappløpet med Roben Falcon 
Scott (1868-1912). Begge nådde polen, 
men på tilbakeveien omkom Scott 
sammen med sine fire ledsagere. Det 
var et heroisk drama som i verdens 
øyne fullstendig overskygget 
Danmarkekspedisjonen. Og i en kjeller 
i Oslo står to glemte hundesleder.  

Den ene sidevangen på "den døde manns 
slede" har vært for kort, så det ble skjøtt på 
et ekstra trestykke. Sammenføyningen er 
som man ser gjort med skinnremmer. 
Surringene er felt inn i treverket for ikke å 
slites i stykker mot isen. 
 
Surring av sleder var ikke noe som ble 
overlatt til hvem som helst. Det var et 
håndverk som rommet erfaringer fra 
mange. generasjoner. 
 
Foto: Eivind Bratlie. Gjengitt med tillatelse 
fra Universitetets Kulturhistoriske Museer. 

Håndtakene på 'Upernavik-sleden er av hvalross-eller narhval-tann, polert etter mange års 
bruk .. Til og med "pluggen" som holder håndtakene på plass er laget av samme 
materiale. 
Foto: Eivind Bratlie Gjengitt med tillatelse fra Universitetets Kulturhistoriske Museer. 
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Takk til Eivind Bratlie 
Forfatteren takker konservator Eivind 
Bratlie ved Universitetets 
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hjelp med innsamling av materiale til 
artikkelen. 

Kom deg på sleden! 
Skal du starte et spann (med slede) så 
tenk struktur. Hundene har godt av å 
lære at de ikke får gå før det er struktur 
og orden. Få deg en sikkerhetsline fra 
den karabinen du fester trekklina til, 
fest den et fast sted, f eks i bilen, og 
sørg for at du kan løse ut fra plassen 
din på sleden. Bruk slippstikk eller en 
karabin som er lett å løse ut (heste eller 
båt-nødutløser). Finn et sted å starte 
der det er ankerfeste. Ankeret skal set-
tes ordentlig ned, evt sparkes å plass. 
Du kan feste ankeret rundt et tre eller 
en støtfanger om det ikke er nok snø-
fonn. 
 
Hvis ikke bikkjene dine kan stå pent på 
oppstart så sørg for at de MÅ det ved å 
bruke et front-tau eller anker. Husk å 
ta det av før du starter! 
 
Ikke start før bikkjene dine er litt roli-
ge. Jo mer du øver på det, jo roligere 
blir de i oppstart. Det å starte kan lett 
bli en ”premie” for å bråke mas-
se…….Noen staller opp i lina og setter 
seg for å drikke kaffe. Øv på dette der 
det ikke er mange naboer. 
 
Når du skal starte så stå på bremsen(e), 
ha evt en fot på ankeret, ha både slipp-
tauet og ankere nær nok til at du kan 
løse det mens du står på sleden. Ta 
slipptauet løs først, så ankeret……Ikke 
slipp bremsen før du har festet ankeret 
på sleden. 
 
Hvis du trenger hjelp fram til startste-
det, så hold igjen i hundens seler, ikke 
halsbånd. 
 
I begynnelsen bør du kjøre et lite 
spann, og være bundet til sleden med 
handreim eller i beltet. Ikke gå BAK 
sleden for å ordne noe uten å sikre 
spannet f eks ved å feste det til et tre. 
Ankere kan glippe……. 
 
God tur 

Ledertispas råd til begynnere 

Tekst: Johanne Sundby 
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Kjekt å ha Tekst og foto: Johanne Sundby 

På Nille får man kjøpt 
engangs plasthansker i en 

diger boks, billig. Med slike 
hansker og to barnespader 

går møkkapelling som 
en lek. Man kan også 
plukke tyttebær i 

hanskene hvis man 
har glemt plastposer….. 

Fotballer med lite luft. Det viser seg at fotballjakt kan holde enkelte huskyer i 
aktivitet i timevis. Især hvis men har en fotballspiller å 
trene med. Nanook kunne stått i mål på landslaget, så 
god er hun blitt. 

Hjullagre. Til Dyckvogn. Hundekjørerbutikken har 
selvsagt. Det er nesten det eneste som går i stykker på 
Dyckvogna. Unntatt hvis en kjører på selve 
Hardangervidda da (ikke sant Johnny og Ivar?). Men 
man kan få kjøpt slike i assorterte mekkebutikker også. 
Det kan i grunnen være kjekt å ha en handymann i 
tillegg, men det er vanskeligere å få fatt i. 

Det er kjekt å ha hytte eller koie i de 
store skoger på Østlandet. Der er det 
milevis med grusveier, nesten ikke folk 
annet enn i jakta, og molter, ulv, elg og 
tyttebær. Har du ikke fått leid deg koie 
av Statsskog, kjøpt en billig i avsides 
grend, eller kjenner noen som har, kan 
du jo kjøpe en lavvo og dra til 
Finnskogen. Ved et vann der er det 
alltid noen som ligger og trener. De 
innvidde vet hvor det er, og de andre 
kan få koordinatene på GPS. Det hjalp 
ikke Anka, så hun HAR fått koie. Den 
er i alle fall på samme sted hver gang. 

Forskåler er alltid en utfordring. Metallskåler kan ikke spises, 
men på tur? Isbokser spises opp. Suppetallerkner i plast kjøpt 
på IKEA er en billig og grei erstatning.  

Les mer om utleie av koier i Huskybladet nummer 4/2012. 
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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.) 

Løse rykter og usaklig sladder 

Fobier og glemsler i hundekjøring: Jeg 
har nå hørt om fobier og inkapasiteter. 
En hundekjører er mørkeredd. Det er 
derfor han aldri klarer å kjøre langdis-
tanse…….når mørket kryper inn må 
han klore seg fast på et sjekkpunkt. 

I hundeverdenen kan du få en paring 
i bytte med en valp. Eller til valpepris. 
Jeg skulle likt å se den mannen som 
heller tok en unge framfor å betale 
bidrag…… 

En og annen kjører 
notorisk feil. Redaktø-
ren er kjent for slikt, 
hun glemmer ofte 
GPS’en på et sted der 
hun har glemt hvor den er. Robert 
som kjører Anders sine hunder klarte 
en ekstra runde på 4 mil på sitt første 
løp, så han er det håp for. En kjører så 
feil at hun ikke en gang starter i løp, 
hun kunne komme til å kjøre i motsatt 
retning…..og Stine, har vi hørt, stoler 
så mye på GPS (men det er når hun 
kjører bil til samlinger det da) at hun 
kan glemme å se på veiskiltene. 

NKK sier også at æresmedlem ikke 
kan ha hustandsmedlemmer. Så heret-
ter kan æresmedlemskapet kun gis til 
enslige av økonomiske grunner. 

Hvorfor betale i dyre dommer for en 
husky. Lån en av en som har for 
mange , og glem å gi den tilbake. For-
tell forrige eier at den er umulig i mat-
veien og biter andre hunder og aldri 
trekker…vips…..  

Foto: Terje Dietrichson 

Det er helt klart at det går an å få en 
fin hannhundomtale fra Anka i redak-
sjonen. Hun trenger nemlig et par nye 
bikkjer, en ny slede, og et par varme 
hansker. Og nytt bad. 

Kari Hope går stadig ned i hundean-
tall, antall kjørte kilometer og størrelse 
på spann. Derimot går antallet foto av 
spann og av konkurrentene opp. Man 
skal jo gi litt tilbake til table mushing 
fans også.         Foto: Stine Oppegaard 

Det blir ikke noe av Rjukanløpet i år. 
De har mista hovedsponsoren: Jæger-
meister. Og løpssekretæren er blitt 
tenåring. Og rennleder har begynt med 
jakt. 

Det sies at det var et fint nytt løp i 
Sverige i januar. Dessverre uten særlig 
mye snø, men grensepassering med 
markekur og alkoholkvote pluss side-
fläsk går opp i opp. 

Steinar B og Trond H har trent så 
langt i vinter at ”lange” Femund må 
fortone seg som en middels søndags-
tur. Vi andre har trent så kort at vi må 
ha dobbelt opp med antall sjekkpunkt. 
Vi utfordrer NSHK sine lokallag til å 
ta ansvar for egne sjekkpunkt for ren-
rasede SH sånn omtrent midt mellom 
Drevsjø og Søvollen, mellom Søvollen 
og Tynset, og mellom Tolga og Røros. 
SH hviler tross alt annerledes enn AH. 

Skal 
du gå på 

ski med hundene? 
Redaktøren lurer på hva 

som er lettest: å lære hunder å 
stå stille mens du tar på deg skiene, 
eller å finne noen ski det er mulig å få 
festet i fart..........  

Ny slede har vi hørt 
at Svein trenger også. 
Han kjørte nemlig så 
fort i Sverige at sleden 
kræsja med et tre. 
Men Svein, de slutta med venstrekjø-
ring i Sverige for over førti år siden! 
Donasjoner mottas. Også i svenske 
kroner.  

Stine har 
laget en liste 
over hva hun 
har gjort på 
samlinger, 
slik at hun 
kan kvalifise-

re til subsidierte pølser. Det er godt 
hennes stilling ikke er lyst ledig, for 
med den stillingsbeskrivelsen ville vi 
neppe fått en eneste søker. 

Redaktøren har greid å glemme 
igjen bikkjer på hytta TRE ganger. 
Den samme bikkja TO ganger. Neida, 
han er ikke til salgs. Han er bare litt 
stille av seg. 

Jeg har hørt at noen har glemt igjen 
noe isenkram i Tolla sitt bein. Kan det 

være res-
tene av et 
snøanker 
tro? Eller 
kanskje en 
skrukara-
bin? Noen 
som sav-
ner???? 

Svært mange SH viser seg å ha lett-
gradig til alvorlig grad av anoreksi. 
Dette er en hittil uoppdaget lidelse hos 
siberians, men man tror det kan skyl-
des at foret er tilsatt midler som gir lett 
kvalme slik at det blir dårlig innflytelse 
fra diverse hundematprodusenter så 
man bytter til andre. De med tjue hus-
kyer slenger til dem litt billig tørrfor 
dann og vann, mens lille frøken sofa-
husky bare spiser – hva var det - loff 
med leverpostei på begge sider????? 

NKK sier at hustandsmedlemmet 
ikke har samme adresse som hoved-
medlemmer. Underlig, for hustands-
medlemmet dukker faktisk opp til fro-
kost nesten hver morgen…og har 
gjort det i samfulle tre år. 

Det hender at noen glemmer igjen 
hunder i bilen. Som oftest går det bra. 
Ikke for Line når det er tordenvær. 
Line klarte seg for så vidt bra, bikkja 
og. Men det indre av bilen har sett 
bedre dager. 

Foto: Johanne Sundby 

Foto: Trude H. JohansenFoto: Trude H. Johansen  



51 

  1/2013 HUSKYBLADET 

VELKOMMEN TIL NYE MEVELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMERDLEMMER  

Norsk Siberian Husky Klubb har pr 01.04.2013 467 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. 

Alhaug, Bente Sofie, 0855 Oslo 
Bele, Kent, 2430 Jorden 
Berg, Kenneth, 3550 Gol 
Bjørneboe, Liv Benedicte, 7018 Trondheim 
Brønseth, Ida, 7760 Snåsa 
Bråthen, Thor-Roberg, 3055 Krokstadelva 
Eriksen, Debbie Aileen, 8019 Bodø 
Eriksen, Silje Mari, 9100 Kvaløysletta 
Halvorsen, Kjersti Stevenson, 1811 Askim 
Hansen, Eirin Margrethe, 9475 Borkenes 
Haug, Elisabeth, 2819 Gjøvik 
Hefring, Tom, 7018 Trondheim 
Hutchinson, Anthony, 5713 Vossestrand 
Hutchinson, Aud W., 5713 Vossestrand 
Jørgensen, Kari, 1408 Kråkstad 
Jørstad, Lisa Anna G, 7029 Trondheim 
Kjosavik, Ann Gail Førland, 4308 Sandnes 
Kletthammer, Olga, 7105 Stadsbygd 
Kristensen, Alf Magne, 9620 Kvalsund 

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

Larsen, Kathrine N, 3420 Lierskogen 
Løkken, Morten, 2840 Reinsvoll 
Maccall, Lise, 2323 Ingeberg 
Mikalsen, Jonny, 9101 Kvaløysletta 
Myrvang, Adrian Rønning, 2322 Ridabu 
Myrvang, Geir Olav, 2322 Ridabu 
Møistad, Caroline, 1621 Gressvik 
Nabavifard, Iman, Sverige 
Normanseth, Monica, 1866 Båstad 
Næss, Jørgen Dahle, 1555 Son 
Olijnyk, Veronika, 2165 Hvam 
Olsen, Trond, 5781 Lofthus 
Petrovic, Ines, 3055 Krokstadelva 
Reiersgård, Iselin Strøm, 1400 Ski 
Reiersgård, Marte Strøm, 1400 Ski 
Rønning, Nina Kristine, 2080 Eidsvoll 
Sangvik, Line, 4619 Mosby 
Schøne, Bettine, 3092 Sundbyfoss 
Skinstad, Johnny, 3222 Sandefjord 

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 nummer av 
Huskyblader pr år i tillegg til 10 Hundesport fra NKK. Er det flere i familien som også eier hunder, lønner det seg å i til-
legg tegne husstandsmedlemskap pr person. Det koster kr 50 pr år, knyttet opp mot et hovedmedlem med samme adresse. 
Hvert husstandsmedlem får sitt eget medlemsnummer i NSHK/NKK og tilsvarende rabatter i forhold til utstillinger og 
andre arrangementer. Alternativt kan man tegne ett familiemedlemsskap som koster kr 510 pr år, men da får man kun ett 
medlemsnummer knyttet mot hovedmedlemmet. Barn under 12 år deltar gratis. Andre familiemedlemmer må betale full 
pris for aktiviteter, utstillinger mm. 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 
over nettbank. 

Hvordan blir man medlem av Norsk Siberian Husky Klubb? 

Lille Lærke møter Thule for første gang. Foto: Monica A. Sundset 

Skogheim, Anniken, 1473 Lørenskog 
Strøm, Wenche, 1400 Ski 
Sundberg, Martin, 4014 Stavanger 
Svendsen, Bjørn E., 0685 Oslo 
Tessem, Lars, 7760 Snåsa 
Thue, Morten Collett, 1440 Drøbak 
Tiller, Lars, 2819 Gjøvik 
Tunes, Ann-Kristin, 9414 Harstad 
Volden, Aina Iren, 2653 Vestre Gausdal 
Wetter, Trond, 1484 Hakadal 
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Jeg møtte Peter på en utstilling hvor 
jeg skulle kvalifisere mine to hunder til 
Crufts. Drømmen ble annonsert og 
akseptert der og da - så en ny kennel 
på åtte siberians ble ”født” i Sør-
England; og vi laget mange nye planer! 
 
Hvor lenge har dere vært involvert i 
hundekjøring? 
Peter og jeg har deltatt på utstillinger 
og arbeidet med hunder i henholdsvis 
12 og 6 år. Vi har hatt suksess med 
sprint i UK, men utfordringen er å få 
hundene våre til å gjøre det godt i 
langdistanse også. 
 
Hva brakte dere til Alta i mars? 
Jeg var så heldig å være handler for 
Olivia van Uytvanck i Finnmark i mars 
2012. Hun ble den første belgiske 
kvinnen som har fullført i FL500. Å 
bo sammen med Arne Kalstrøm og 
Marianne Skjøthaug på Parken Gard 
før og under Finnmarksløpet ga meg 
god trening. Det bidro til forberedelse 
til flyttingen, og til at vi fikk nye hun-
dekjørervenner. 
 
Har dere vært med på hundekjø-
ring i Norge eller andre steder før? 
Begge har erfaring med hundekjøring i 
Europa i tillegg til Peters tur med Arne. 
 
Nå har jeg hørt at dere faktisk til-
bringer en del tid i Nord-Norge. 
Hvor, hvor lenge og hvorfor? 
Vi bor i Langfjordbotn, noe som gir 
muligheter til noen tøffe turer med 
fjelltrening, og vi tenkte at dersom 
hundene våre kan klare trening i Lang-
fjordbotn, kan de klare hva som helst. 
Planen var å flytte til Norge for å trene 
i ett år, da mulighetene for langdistan-
setrening i Sør-England er ganske be-
grenset. 
 
Har dere med dere eget hunde-
spann? Hvor mange? Hva ønsker 
dere å oppnå i løpet av oppholdet? 
Før vi forlot UK hadde vi tre tisper og 
5 hannhunder (en av dem pensjonist) 
og ønsket oss en hund til i spannet. 
Våre gode venner på Azgard kennel 
tilbød oss en av sine sterkeste hann-
hunder. Flere av hundene våre kom-
mer fra gode langdistansehunder. Det 
er også tilfellet for den nye hannhun-
den, som er perfekt for oss. Så vi kom 

DRØMMEN OM FINNMARKSLØPET 
Drømmen vår startet for 10 år si-
den, da Peter tok en tur med Arne 
Karlstrøm og hans hunder på fjel-
let. Det var starten på planene våre 
om å komme tilbake med egne 
hunder for å konkurrere i Finn-
marksløpet 500. Noe vi har gjort i 
år, men med noen lånte bikkjer i 
tillegg til egne. 

Tekst: Johanne Sundby. Foto: Emma Cowell og Peter Kay-Kujwaski 
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med totalt ni hunder. Den gamle deltar 
på trening så mye han vil. Vårt hoved-
mål var å fullføre Finnmarksløpet og 
dermed bli det første renrasede sibe-
rian team fra Storbritannia til å gjøre 
dette. Vi fullførte, men med et blandet 
team av SH og AH. Og vi ville opple-
ve den norske levemåten på alle måter 
vi kan. 
 
Hvorfor Norge? 
Utgangspunktet vårt var våre venner 
Arne og Marianne som introduserte 
oss til Norge. Dere har flott kultur, og 
tid til både arbeid og til å nyte uten-
dørsaktiviteter, spesielt hvis en har en 
kennel! Alle vi møter er så vennlige og 
imøtekommende, vi føler at vi er 
"hjemme". 
 
Hvordan får dere endene til å mø-
tes? Norge er dyrt? 
Vi sparte veldig mye i forkant, og har 
en del sponsorer som bl.a Garmin, 
Lyon Equipment, GoPro, King Ed-
wards, Sledmonkey, Walk-The-Dog. 
 
Hvem kjenner dere nordover i Nor-
ge og Sverige? 
Under planleggingen vår deltok vi på 
et seminar med Karsten Grønås, mens 
han var på besøk i Storbritannia. Vi 
oppdaget at han var en oase av kunn-
skap, og flott person vi ønsker å bli 
bedre kjent med. Heldigvis for oss 
inviterte han oss hjem til sin kennel, og 
han har veiledet oss sammen med en 
annen vellykket langdistanse siberian 
hundekjører - Marius Moholt fra Nor-
ge. På vår reise nordover besøkte vi 
begge kennelene, utvekslet informa-
sjon og erfaringer, og planlegger å hol-
de kontakten jevnlig gjennom hele 
året. 
 
Kan dere se noen forskjell mellom 
hundekjøring der dere kommer fra 
og i Norge, bortsett fra snøen selv-
følgelig? 
De viktigste forskjellene for oss så 

langt – i tillegg til treningsdistansen, 
har vært å endre noe av vårt eksiste-
rende utstyr for å kunne takle de varie-
rende værforholdene. Vi har skiftet ut 
våre linesett fra poly-tau til kabel for å 
sikre hundene og byttet ut messingkro-
ker til et plastikksystem for trekklina, 
og pga problemer med kulden har vi 
byttet til en lett karabinkrok på nakke-

linen levert av Sledmonkey. Overras-
kende nok har alle våre hunder vokste 
en størrelse og måtte ha større seletøy 
løpet av noen få uker med den nye 
treningen! 
 
Hvorfor siberians? 
For Peter var det en tilfeldighet, for 
meg var det litt mer planlagt. Siberians 
har mange gode kvaliteter, inkludert 
vennlighet, god på å tilpasse seg nye 
miljøer og for meg; lett å holde ren, 
for å nevne noen! Vi har hatt mange 
interessante samtaler med siberian og 
alaskan kenneler (inkludert de som har 
hatt erfaring med begge) der alle er 
enig om at de sibirske kvaliteter har 
spilt en viktig rolle for alle løpskenneler. 
 
Hva er planene for sesongen? 
Marius Moholt ba oss om å være hans 
handlere på Femundløpet 2013. Og så 
skal vi kjøre selv. Vi håper at vi i løpet 
av vinteren kan kjøre: Langfjordløpet, 
Alta-Daggers, Troms Quest, FL500 
(kun Peter) og Pasvik Trail. ■ 
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Nye registreringer (tom 01.04.2013) 

Kull 131589 Import, født 01.12.2005 

S16861/2006 Awanga’s Narnias Lucy 

Mor: S40912/98 Awanga’s Akira 

Far: S39922/95 Vindsnabbe’s Blizzard 

Kull 130508, født 10.01.2008 

NO31600/13 Sharpe 

NO31601/13 Hagman 

NO31602/13 Harper 

Mor: 07139/03 Rodeløkka’s Kena 

Far: 22353/04 Rodeløkka’s Buck 

Kull 127784 Import, født 28.01.2009 

S14523/2009 Acin-peullas 

Mor: S50736/2007 Twd’s Eden 

Far: S16482/2002 Barrongiz Adorable Snowman 

Kull 95115, født 06.06.2009 

NO47266/09 Hattavarri’s Alva 

NO47267/09 Hattavarri’s Roxy 

NO47268/09 Hattavarri’s Vilja 

NO47269/09 Hattavarri’s Kaisa 

Mor: 10381/05 Nakisca’s Kule Nemi 

Far: 10884/01 Idefix 

Kull 131037 Import, født 19.06.2009 

S48834/2009 Working Husky Wakanda 

Mor: S39437/2005 Working Husky Maja 

Far: S13821/2007 Stareek’s Jocke 

Kull 131592 Import, født 24.11.2009 

KCAL01356305 Greentrail Freia 

Mor: KCAK0901508 Peppermint Of Jedey At 

Greentrail 

Far: KCAH0902895 Shjegge Mann’s Price Edward 

of Greentrail 

Kull 131020, født 28.03.2010 

NO33247/13 Vargteam’s Junior 

NO33248/13 Vargteam’s Svartpeper 

NO33249/13 Vargteam’s Butch 

NO33250/13 Vargteam’s Gråtass 

Mor: 21707/06 Rimi 

Far: NO49085/10 Vargteam’s Birk 

Kull 127783 Import, født 05.04.2010 

SE37310/2010 Huskylyan High Hope 

Mor: S54296/2002 Team Amarox Mumin 

Far: S63156/2006 Trahimus Dio 

Kull 110470, født 06.10.2010 

NO31630/11 Strykers Milo 

NO31631/11 Strykers Japp 

NO31632/11 Strykers Arctic 

NO31633/11 Strykers Bella 

NO31634/11 Strykers Suukie 

Mor: 15296/08 Kamo 

Far: 06558/07 Nay-la-chee’s Yinca Tuxeedo 

Kull 131175 Import, født 15.10.2010 

SE64494/2010 Drevjällens Dakota 

Mor: S57768/2008 Awanga’s Olympia Martha 

Far: S68382/2006 Team Vacha Pontiac 

Kull 128190, født 13.07.2011 

NO57541/12 Isslottett’s Yukon 

NO57542/12 Isslottett’s Snoopy 

Mor: 08380/08 Isslottett’s Nenana 

Far: 07685/08 Isslottett’s Pjotr 

Kull 127997, født 25.07.2011 

NO566884/12 Siberian Sleddogs Shox 

NO566885/12 Siberian Sleddogs Civic 

NO566886/12 Siberian Sleddogs Prelude 

Mor: NO53645/12 Honda 

Far: NO47571/10 Kvikk Kvakk 

Kull 127625 Import, født 12.08.2011 

KCAM03129901 Greentrail Bonnie 

Mor: KCAE05160001 Skvioa Niveus Lupus Of Arcice 

Far: KCAH0902895 Shjegge Mann’s Price Edward 

Of Greentrail 

Kull 128439, født 05.10.2011 

NO58276/12 Siberian Sleddogs Kost 

NO58277/12 Siberian Sleddogs Klut 

Mor: NO46309/11 Filla 

Far: NO49441/12 Vargen 

Kull 128180, født 11.11.2011 

NO57495/12 Raggy 

NO57496/12 Snorre 

NO57497/12 Nett 

NO57498/12 Lille Gutt 

NO57499/12 Speedy 

NO57500/12 Qimukti 

NO574501/12 Tundra 

NO574502/12 Inging 

Mor: NO38101/10 Dolly 

Far: S42462/2009 Snowdigger’s Yarak 

Kull 128473, født 06.02.2012 

NO58357/12 Isslottett’s Vrang 

NO58358/12 Isslottett’s Vill 

NO58359/12 Isslottett’s Storm 

NO58360/12 Isslottett’s Mateo 

NO58361/12 Isslottett’s Balder 

NO58362/12 Isslottett’s Varg 

NO58363/12 Isslottett’s Vinni 

NO58364/12 Isslottett’s Sol 

Mor: NO48500/12 Isslottett’s Tittilure 

Far: NO39174/10 Isslottett’s Isac Jr 

Kull 130475 Import, født 01.03.2012 

PKRV18581 Wizard On Stage Galladria-novitaris 

Mor: PKRV12488 Maaagie Mae D.b Artic 

Far: PKRV13149 Da Vinci Eskimo River 

Kull 132209 Import, født 22.04.2012 

SE32621/2012 Stinger 

Mor: S64424/2007 Broscheit Fang’s Wicket 

Far: SE33674/2010 Broscheit Fang’s Thunder 

Kull 127129, født 07.05.2012 

NO54188/12 Gråbeintunets Leon 

NO54189/12 Gråbeintunets Cola 

NO54190/12 Gråbeintunets Zero 

NO54191/12 Gråbeintunets Pepsi 

NO54192/12 Gråbeintunets Solo 

NO54193/12 Gråbeintunets Fanta 

NO54194/12 Gråbeintunets Luna 

NO54195/12 Gråbeintunets Lykke 

Mor: NO33737/10 Ulveheia’s My 

Far: S68689/2009 Fenrisulven Frej 

Kull 127644, født 28.05.2012 

NO55777/12 Gråbeintunets Lille Bølle 

NO55778/12 Gråbeintunets Lille Bandit 

NO55779/12 Gråbeintunets Lille Troll 

NO55780/12 Gråbeintunets Sesi 

NO55781/12 Gråbeintunets Sirka 

NO55782/12 Gråbeintunets Pippi 

Mor: 25346/08 Sussi 

Far: NO49633/09 Torres 

Kull 125026, født 05.06.2012 

NO47279/12 Limpopo 

NO47280/12 Ludvig 

NO47281/12 Lompa 

NO47282/12 Lefsa 

NO47283/12 Maya 

Mor: 10512/08 Betty 

Far: NO58498/09 Viking 

Kull 126799, født 28.07.2012 

NO53108/12 Nipung 

NO53109/12 Fjalar 

Foto: Kennel Carillo 
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NO53110/12 Alex 

NO53111/12 Orkan 

NO53112/12 Wotan 

NO53113/12 Fra 

NO53114/12 Sudre 

NO53115/12 Bris 

NO53116/12 Tekk 

NO53117/12 Shira 

Mor: S52604/2006 Petruschka’s Atlantic Storm 

Valerie 

Far: NO54656/10 Polarbreen’s Hasso 

Kull 125587, født 11.08.2012 

NO49065/12 Æsulv’s Id-brage 

NO49066/12 Æsulv’s Id-odin 

NO49067/12 Æsulv’s Id-ull 

NO49068/12 Æsulv’s Id-vilje 

NO49069/12 Æsulv’s Id-frigg 

NO49070/12 Æsulv’s Id-gerd 

NO49071/12 Æsulv’s Id-nanna 

NO49072/12 Æsulv’s Id-siv 

Mor: NO33727/10 Ulveheia’s Dapheny 

Far: NO48434/09 Vikerkollen’s Rs Ir 

Kull 132034 Import, født 15.08.12 

FI52836/12 Kefeus Ink 

FI52838/12 Kefeus Iridium 

Mor: FIN13718/08 Taiga Quest Crow 

Far: FIN15604/02 Icesmile’s Iknek 

Kull 130200, født 19.08.2012 

NO30610/13 Jotneheimens Trym 

NO30611/13 Jotneheimens Varg 

NO30612/13 Jotneheimens Balder 

NO30613/13 Jotneheimens Idunn 

Mor: 22564/04 Libby Av Vargevass 

Far: 22168/06 Dante 

Kull 131171 Import, født 24.09.2012 

DK16705/2012 Setzoniaze’s Sin Cera baro Of J’n J 

Mor: DK09645/2009 Donachja Jubilee The Amaz-

ing Girl 

Far: DK05575/2004 Setzoniaze’s Jackpot Of Inca 

Kull 130692 Import , født 04.10.2012 

SE57785/2012 Kalldragets Adorah Av Freja 

Mor: SE47917/2010 Eskipot Trail’s Florey 

Far: S13270/2004 Vänervind Akla 

Kull 131809 Import, født 10.10.2012 

PKRV18906 Sweet Hot Chocolate Dwie Korony 

Mor: PKRV14349 One In A Million Dwie Krony 

Far: LOE2081690 Legend Continues baby-winter-

breeze 

Kull 127754, født 28.10.2012 

NO56117/12 Gelido Vento Dragon Day 

NO56118/12 Gelido Vento DE - Sert 

NO56119/12 Gelido Vento Donimo 

NO56121/12 Gelido Vento Discotheque 

NO56122/12 Gelido Vento Dakota 

NO56123/12 Gelido Vento Della - De - Phazz 

NO56124/12 Gelido Vento Destiny 

Mor: PKRV17422 Majra Dotyk Polnocy 

Far: PKRV16670 Zorro Eskimoski Domek 

Kull 128455, født 02.11.2012 

NO58321/12 Vikerkollen’s Cb Coopers 

NO58322/12 Vikerkollen’s Cb Corzes 

NO58323/12 Vikerkollen’s Cb Calisto 

NO58324/12 Vikerkollen’s Cb Corvina 

NO58325/12 Vikerkollen’s Cb Emilia 

Mor: 25806/05 Vikerkollen’s Ms Befana 

Far: 05855/08 Varghaugens Cosak 

Kull 130134, født 04.11.2012 

NO30394/13 Ice 

NO30395/13 Kalinka 

NO30396/13 Artica 

Mor: NO31633/11 Strykers Bella 

Far: 12617/07 Karhu 

Kull 130788, født 13.11.2012 

NO32476/13 Rodeløkka’s Lupo 

NO32477/13 Rodeløkka’s Sunkmanitu Tanka 

NO32478/13 Rodeløkka’s Blaidd 

NO32479/13 Rodeløkka’s Ba’cho 

NO32480/13 Rodeløkka’s O-ba-ho-she 

NO32481/13 Rodeløkka’s Sinapu 

NO32482/13 Rodeløkka’s Susi 

NO32483/13 Rodeløkka’s Leloo 

NO32484/13 Rodeløkka’s Wahy’a 

NO32485/13 Rodeløkka’s Lokw’a 

Mor: NO31602/13 Harper 

Far: NO33478/10 Rodeløkka’s Vadim Demidov 

Kull 132172 Import, født 21.11.2012 

SE11672/2013 Akilles 

SE11677/2013 Viggo 

Mor: SE16348/2012 Nävervikens Snow Af Ice-bella 

Far: NO58360/12 Isslottett’s Mateo 

Kull 130217, født 26.11.2012 

NO30672/13 Solan 

NO30673/13 Ludvig 

NO30674/13 Reddik 

NO30675/13 Isa 

NO30676/13 Alva 

NO30677/13 Lady 

Mor: 13076/06 Run Roy’s Heartbreaker Troja 

Far: Kari Trestakk’s Odin 

Kull 131010, født 04.12.2012 

NO33211/13 Villskogen’s Sigurd 

NO33212/13 Villskogen’s Fifty 

NO33213/13 Villskogen’s Kevo 

NO33214/13 Villskogen’s Thuma 

NO33215/13 Villskogen’s Kira 

NO33216/13 Villskogen’s Sina 

Mor: NO35723/10 Villskogen’s Snøhvit 

Far: S50040/2006 Candyman’s Sarek II 

Kull 128421, født 10.12.2012 

NO58211/12 Run Roy’s Sound of Thunder Phønix 

NO58212/12 Run Roy’s Sound of Thunder Thor 

NO58213/12 Run Roy’s Sound of Thunder Maya 

NO58214/12 Run Roy’s Sound of Thunder Mia 

NO58215/12 Run Roy’s Sound of Thunder Mischa 

Mor: SE20791/2010 Candyman’s Miley 

Far: NO36994/09 Kari Trestakk’s Odin 

Kull 131386, født 10.01.2013 

NO34330/13 Aron Sarek 

NO34331/13 Az Lightning 

NO34332/13 Amazing Varg 

NO34333/13 Abira True Beauty 

NO34334/13 Alvah 

NO34335/13 Amissa 

Mor: SE59432/2010 Artic Howler’s Nothern Light 

Far: 01759/05 Nay-la-chee’s Cool Rascal Idefix 

Kull 130754, født 27.01.2013 

NO32360/13 Run Roy’s Dance In Snow Hugin 

NO32361/13 Run Roy’s Dance In Snow Munin 

NO32362/13 Run Roy’s Dance In Snow Tyr 

NO32363/13 Run Roy’s Dance In Snow Sleipner 

NO32364/13 Run Roy’s Dance In Snow Vidar 

NO32365/13 Run Roy’s Dance In Snow Vale 

Mor: 26234/08 Alpha 

Far: NO36994/09 Kari Trestakk’s Odin 

Kull 130969, født 01.02.2013 

NO33073/13 Snørokks Cortez 

NO33074/13 Snørokks Bandit 

NO33075/13 Snørokks Trasher 

NO33076/13 Snørokks Rusty 

Mor: S69237/2008 Arktisk Storm Whitney 

Far: FIN40980/05 Kefeus Mithril Gwaihir  

Kenna 3 mnd fra Ulvhild Kennel.  
Foto: Birgit Alhaug. 
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Norsk Siberian Husky Klubb på Villmarksmessen 4. - 7. april 2013 
For tredje gang på rad hadde Norsk Siberian Husky Klubb stand på Villmarks-
messen. Messen holdt åpent fra 12.00 - 20.00 på torsdag og fredag og 10.00 - 
18.00 lørdag og søndag.  
 
35m2 huskystand 
Vi ble tildelt en stor stand på 35 m2 rett ved Hundearenaen og lånte to hunde-
gårder fra KK Import. I tillegg til folk og hunder som bemannet standen i løpet 
av de fire dagene, var standen fylt opp med disk, plakater, stativ med eldre ek-
semplarer av Huskybladet, valpebrosjyre og oversikt over utstyrsleverandører og 
diverse hundekjørerutstyr som seler, tau, kickbike, kicksled, slede og trehjuling. 
 
Godt oppmøte fra medlemmene 
Veldig mange av klubbens medlemmer stilte opp i løpet av de fire dagene mes-
sen varte. Vi deltok på Raseparaden med to siberian huskyer på lørdagen og hele 
6 hunder stilte til valpeshow på søndagen. 

Sander Samuelsen Laiti (14) stilte opp 
på valpeshowet med valpen 
Greentrails Bolt og vant sågar BIR. 
 
Nye medlemmer til klubben 
Kjente og ukjente huskyeiere innom 
standen i løpet av helgen. Klubben har 
fått mange nye medlemmer de siste 
årene. Mange av dem har hatt sitt førs-
te møte med klubben på enten Vill-
marksmessen eller Dog4All. ■ 

2 

1 

3 

4 
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5 

7 8 

Tekst og foto: Stine Oppegaard 
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1 Sander Rasmussen Laiti deltok på valpeshowet sammen med Bolt 

2 Mari og Josefin Skår (med venninne) og Kari Hope 

3 Elin Ingstad, Lasse og Marianne Larsen 

4 Marcel Jørgensen og lille Smilla tester ut sleden til Joanne Sundby 

5 Valpene til Line Løw på jobb på Villmarksmessen 

6 Irene Borgen og Svein Dufseth stilte også opp som standvakt 

7 Onar Sandnes og Fenre slapper av i hundegårdene fra KK Import 

8 Jon Bakke kom kjørende helt fra Bergen for å hjelpe til på standen 

9 Terje Dietrichson, Runar Golimo Simonsen og Tone Beate Hansen 

10 NSHK var klubben med flest hunder på Valpeshowet 

11 Terje Dietrichson, Smilla og Ingrid Jutta Høvik. Foto fra Villmarksmessens FB 

12 Terje Dietrichson, Martine og Andrea Oppegaard Jakobsen, Veronika Olijnyk 

og Marcel Jørgensen 

13 Marianne Lund presenterte hundene på Raseparaden 

14 Første dag med Johnny Blingsdalen, Oda Ingstad og Trond Hansen 

15 Sander og Bolt venter på neste runde av valpeshowet 

16 Mithril, sammen med Kari Hope, liker å få kos  

10 

15 
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16 
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Lenge har vi snakket om mulighet-
ene som ligger foran oss. Vi bor 
godt til når det gjelder hundekjø-
ring, for Valdres er et Eldorado for 
hobbyen vår. Hundeløypene strek-
ker seg fra både hus og støl og 
langt til fjells. Kartene har vi studert 
og viste at det er mulig å reise med 
hundespann fra stølen vår på Ulv-
hildsete til Jotunheimen som ligger 
vakkert foran stuevinduene. 

Fremtidens hundekjørere 
Barna er blitt såpass store at de kan bli 
med på en ”ekspedisjon” med våre 
siberian husky og telt. Jan blir 8 år til 
sommeren og er veldig stødig på sle-
den, mens Marta er 5 og et halvt år og 
har stort hjerte og engasjement for 
hundene. Utholdende og bestemt er 
hun også – frykt henne på alle lange 
løp om 12 år! 

Påskeplanen 
Med våre 13 voksne hunder er det i 
minste laget å dra med 3 spann. Der-
for passet det fint med påskebesøk av 
Toril og Geir Johansen som gjerne 
ville lufte 4 av sine hunder på en 
lengre tur. Med spann på 8, 2 og 7 
hunder var vi klare for turen. Vi hadde 
planen for ruta: over Slettefjell mot 
Vang / Eidsbugarden og bli hentet på 
Tyin, to netter i telt. Det var planen og 
det fine med det var at vi kunne gjøre 
med den akkurat det vi ville – det be-
tyr å ikke holde oss til den! 

Flotte løyper 
Siden påska i år var som et eventyr - 
med mulighet til å kjøre slede hvor 
som helst, kunne vi kjøre mil etter mil 
med glade barn og hunder. Jan og 
Marta har en barneslede og den må de 
dele på. Det ble mange nedoverbakker 
på Jan, mens Marta tok oppoverbakke-

ne – med den spreke sparkefoten sin! 

Den første dagen 
Den første dagen startet vi fra stølen 
ved 4-tiden, så vi skulle bare komme 
oss litt i høyden. Stølen ligger på 800 
m.o.h. og vi måtte over Slettefjellet på 
1300 m.o.h. Med utsikten fra Slettefjell 
ned mot Vang til venstre og Jotunhei-
men til høyre kjørte vi utenfor skiløy-
per mot Fleinsendin – et lite vann med 
vakre fjell rundt. Der var det flere sku-
terløyper til støler som ligger ved van-
net, derfor lett å følge ned til dalen. 
Det var faktisk en fordel å starte så-
pass sent på dagen – de fleste ski-
entusiaster satt ved middagsbordet 
mens vi kunne nyte kveldssola. Da-
gens etappe ble avsluttet ved Olefjor-
den, siste haugen før stølslaget. Der 
kom teltet på plass og hundene fikk 
rikelig med mat og kos. 

Kalde føtter 
Natten ble kald – gradestokken var 
nok under 10-15 kuldegrader, men 
barna var storfornøyde når morgenen 
kom. Ingen av dem frøs i de doble 
soveposene, mens Kenneth hadde en 
annen kommentar – glidelåsen i hans 
sovepose holdt ikke... Brrr… 

Gøy! 
Vi våknet til strålende sol. En flott dag 
for hundekjøring! Hundene tok oss i 
fint driv over Olefjorden og videre til 
Yksendalshytta. Det var ingen folk å 
se, men vi hørte et par ryper oppe i lia. 
Tok en liten saft-og-sjokolade-pause, 
men noen av hundene kunne ikke få 
nok av turen og klarte ikke å roe seg i 
sola. De ville videre! Løypa gikk vest-
over med en del skråkjøring. Det ble 
en utfordring for Jan med mye knall 
og fall, så det ble enklest å kjøre rett 
ned og klatre opp igjen etterpå. Tøffe 
Jan kommenterte strekningen: ”Det 

JAN OG MARTA PÅ PÅSKETUR 

Tekst: Anka Bartczak-Monsen 

Foto: Kenneth Monsen 
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var brattere enn bratt, og gøyere enn 
gøy!” Det ble deretter en lunsjpause, 
der bestemte vi oss å droppe Eidsbu-
garden (det var mye skitrafikk i den 
retningen) og i stedet kjøre ned til Byg-
din. Der var det ingen spor å følge en 
stund, men likevel var det lett å kjøre. 
Ved inngangen til Bygdin traff vi noen 
hundesledespor – bevis på at det er 
flere som velger den fine løypen. 

Over isen 
Veien over Bygdin var lett, men ikke 
behagelig for Jan som skulle sitte i 
mammas slede. Vinden har skapt skav-
ler så sleden humpet og dumpet hele 
tiden. Det beste var å ha gutten bak på 
sleden. Det er godt å ha en flink hun-
dekjører ved siden av. 

Spenning i bakkene 
Alt gikk så bra hele turen så lenge. Ja, 
så lenge. Men det skulle forandre seg 
ganske snart. Vi skulle holde oss på 
sørsiden av Bygdin og klatre opp en 
bakke. Det viste seg å være for tungt 
for Jan sine to hunder – klatringen og 
dyttingen tok tid og Kenneth sine hun-
der snudde midt i bakken! Da ble det 
action på alle tre spann – Jan sin slede 
veltet kraftig og mistet bremsen! Jan 
blir ikke skremt av hva-som-helst og 
tok det ganske rolig – med litt vondt i 
foten og havarert slede. Heldigvis had-
de pappa både lommekniv og litt tau 
for hånda så bremsen kunne repareres 
og ble (bedre) enn ny. Siden det ikke 
var så lett å komme opp den ene bak-
ken, bestemte vi oss for å kjøre rundt 
Bygdinsund (der var det åpent vann) til 
Bygdin hotell og kjøre over brua der. 
Lettere sagt enn gjort, fordi løypa var 
vanskelig med skråkjøring og bratte 
partier. Der mistet Jan sleden, som slo 
kolbøtte tre ganger! Denne gangen 
gikk det bra med sleden – polstret 
godt inni med nesten alle soveposene. 
Det ble nok erfaringer for en liten gutt 
som klarte å håndtere sleden i vanske-
lig terreng. Marta har til vane å sovne 
ganske fort etter at hun setter seg i 
storslede. Heldigvis gikk det bare bra 
videre. Vi kjørte forbi hotellet til stor 
begeistring for gjestene som koste seg i 
kveldsolen og slo opp leir litt lenger 
sør-øst. Der sovnet Jan momentant 

etter middagen – ikke rart etter dagens 
lange og til sist strabasiøse etappe. 

Ned mot Raudalen 
Neste morgen kom med noen skyer og 
lett snø i lufta, men de forsvant etter-
hvert og sola tok over. Gjengen vår 
tok løypa mellom Bygdin og Olefjor-
den med noen lange og til tider bratte 
nedoverbakker. Denne gangen syntes 
Jan at det var bare gøy! Snøen passerte 
raskt mellom potene på hundene (både 
Femundløpet og tre andre løp var en 
god trening før turen) og etter kort tid 
var vi tilbake på Fleinsendin. Der tok 
vi veien ned til Raudalen i stedet for 
klatringen opp over Slettefjellet. Siden 
dagen ble flott var det mange skigåere 
ute på løypene. Men med hundene 
som passerer løse hunder og brede 
smil under nesa gikk det fint også på 
en travel løype. Verre ble det når vi 
skulle krysse en parkeringsplass med 
mange dyre biler på! Men også det gikk 
bra etter litt løping fram og tilbake! 

Bålkaffe 
Deretter kunne vi nyte skogsløypen til 
Niklas fra Beito Husky Tours med 
noen hopp og svinger og en fin bål-
plass der vi fikk servert en god kopp 
bålkaffe. Fra bålplassen var veien kort 
til Øyangen og stølen vår. 
 

Lyst på mer! 
En flott tur ble det. Barna fikk mange 
gode opplevelser på en lengre telttur 
om vinteren og har lyst på mer! Kan-
skje andre barnefamilier kan bli med 
neste gang? Da kan det være enda 
morsommere for barna! 

Mat på tur 
Maten skal være næringsrik, smake 
godt og være lett å lage. 
Frokost: ferdig smurte ostesmørbrød 
som varmes opp på primusen, polar-
brød med makrell – barnas favoritt, 
varm sjokolade eller saft til drikke. 
Lunsj: kjøpt tørka turmat (litt stas med 
det fordi barna aldri har smakt det!), 
ostesmørbrød, nudler. 
Middag: pulver gryterett med kjøttdeig 
stekt på forhånd med løk og cham-
pignon, potetmos (pappas favoritt). 
I mellomtiden: varm drikke, sjokolade, 
nøtteblanding med tørka frukt og sjo-
kolade, forskjellige typer godteri. ■ 
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Nora er nå blitt snart 11 måneder 
gammel. Hun syns det er stor stas med 
våre to siberian huskyer,- Odin og Bra-
ge, og har etterhvert utviklet et aldri så 
lite språk hun bruker til dem. Hun vil 
gjerne ha kyss midt på munnen fra de 
begge, og vet veldig godt hva som skal 
til for å oppnå sitt mål. Hundene sva-
rer henne villig med både kyss og kos, 
og det er både fornøyelig og fasineren-
de og se hvordan to så unge hunder 
kan forstå og vise hensyn. 
 
Ellers trives gjengen godt på tur. Det 
er foreløpig ikke de lengste ekspedisjo-
ner vi legger ut på, men for det meste 
mindre turer i nærområdet både på ski 
og til fots. Hundene vokser stadig til 
(de nærmer seg nå 12 måneder), og 
kan bidra mer og mer i trekkselene 
sine. Nora koser seg på ryggen vår i 
sin "sele"/Mei Tei, og setter pris på 
gode pauser sammen med sine hunde-
venner. Ingen tvil om at tur sammen 
med hund er til stor glede og inspira-
sjon. Vi gleder oss til fortsettelsen! 
 
Og for de som måtte være i tvil,- hund 
og barn går veldig godt sammen er vår 
erfaring! Takker ellers for en godt 
blad! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elin, Bjørn Ove og Nora Haugland 

NORA OG HUSKYENENORA OG HUSKYENE  
Vi ønsket bare å sende inn noen 
bilder og en liten hilsen. I løpet av 
våren 2012 fikk vi to flotte sibirske 
huskyer fra Run Roys kennel, ikke 
lenge etter vår datter Nora ble født. 
Vi kan godt tenke oss å komme på 
en samling en gang (eller flere), 
men tror vi bor litt langt borte fra 
dere. Vi holder til "på landet" i 
Farsund (Vest Agder), men kom-
mer nok til å pakke caravellen og 
dukke opp etterhvert! 
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Videre planer med hundekjøringa?  
Nå bærer det til Alaska i to år med min mann og hele hun-
defamilien der jeg skal jobbe som postdoc ved Universite-
tet i Fairbanks (Nordlysforskning). Klart det blir et løp 
eller to der borte, vi har mange unge hunder som lengter 
etter å få prøvd seg på de mange, flotte løpene som finnes 
over there. I tillegg gleder vi oss spesielt mye til en hel mas-
se turkjøring i endeløs natur. «Fangstlivet» med hunde-
spann ■ 

Hvordan vil du oppsummere erfaringen så langt? 
Nå har vi startet og kommet i mål i tre hundeløp 
(Finnmarksløpet 2012, Femundløpet 2013 og Finn-
marksøpet 2013) og det er enda mye å lære. Føler vi akku-
rat så vidt kommer i gang med å begynne å kjøre hund. Vi 
lærer opp et ungt/uerfarent spann i løps- og treningssam-
menheng og lærer med og av hundene. Den største erfa-
ringen så langt er at hundene ikke slutter å overraske med 
vilje og evne. Det er bare å se og forstå dem, ikke styre for 
mye. Ellers gleder jeg meg til å slippe begrenset klassen i 
løp framover forhåpentligvis. Storspann og lengre løp fris-
ter mer. 

Hvor har du hunder fra? 
Vi har hundene fra Hans-Christian Ørjestad samt to kull 
med hunder fra Ørjestad/Vargteam (Ole Dag Løvvold) 

Spesielle lederhunder? 
Vi er i ferd med å lære opp et ungt spann og prøver å gi 
alle anledningen til å prøve seg. I spannet vi kjørte i år går 
alle foran, dog utmerket Sisu, Snuppa, Ittoq, Najak, og Ro-
tax seg med spesielt gode lederevner på løpene. 
 
Hva heter spannhundene dine og hvor gamle er de? 
I Finnmarksløpet 2013 hadde vi med Kongo (6år, hann-
hund), Sisu (5år, tispe), Snuppa (snart 4, tispe), Jack, Rotax 
og Honda (hannhund, tispe, tispe, alle 3 år og kullsøsken), 
Ittoq og Najak (hannhund og tispe, 1.5 år, kullsøsken). I 
Femundløpet var Koks (4 år, hannhund) med istedenfor 
Honda. Svolvær (nå 3 år, hannhund) og Snuppa fullførte 
Finnmarksløpet i fjor. Da var også Snuppa, Kongo og 
Koks med, i tillegg til 4 AH. 

Hvor mange bikkjer har dere i alt? 
Vi har 22 hunder, 21 sibirske og en Shiba Inu. 

Hva var den største utfordringen? 
Å sette igjen Jack på sjekkpunkt Karasjok mot min følelse 
av at det var riktig og så måtte kjøre de siste 200 km med 
et 5 spann, derav 4 tisper. Jeg var nok litt for trøtt og uer-
faren til å stå for min følelse og mening. Jack var litt øm i 
en muskel etter å ha hvilt, litt som når vi våkner etter en 
tøff fjelltur og merker musklene både her og der når vi står 
opp og før vi har fått oss en kopp kaffe, og han var allere-
de klar og gira til å gå når han kom til bilen…. 

Og den flotteste opplevelsen? 
Fantastisk lys og morgenstemningen på vei til Levajok etter 
en vind- og snøfull natt over Gaissane (fjellene) fra 
Skoganvarre, og det å se mitt lille utålmodige 5-spann 
gauke og hoppe og skrike seg ut fra siste sjekkpunkt og ut 
på en 125 km lang måletappe. Fantastisk å se, et rørende 
øyeblikk! 
 
Er det en fordel å ha vært ute en vinterdag før? 
Det er jo helt klart en fordel å vite hvordan man selv reage-
rer på å bli trøtt og kald og kunne ta de riktige avgjørelsene 
for seg selv og hundene, og å føle seg hjemme i landskap 
uten trær og med mye vind og snø. 

Yvonne Dåbakk har akkurat fullført Finnmarksløpet 
500 med et renraset siberian husky spann. Hun har 
kjørt det med alaskahuskyer på spannet før, og har 
også fullført Femund 400 i år. Typisk langdistansekjø-
rer altså. 

Samtale med Johanne Sundby. Foto: Anne Karang 

PÅ MÅLSTREKEN 
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NYE UTSTILLINGSRESULTATER 

Dato: 15.09.2012 

Sted: Idre Fjäll, Sverige 

Arr: SPHKs Rasespesial 

Dommere: Erna-Britt Nordin 

(hanhunder), Boo Lundström (tisper) 

S69244/2006 

Heidiburghs Ghost Echo 

BIR og BIR bruksklass 

SE10989/2012 

Jally 

BIM og BIM bruksklass 

SE14275/2013 

Töschetorpet Gråpäls Grimla 

BIR valp 

SE31022/2012 

Vintervisa's Folke Vårregn 

BIM valp 

SE23731/2011 

Vintervisa's Dunderklumpen  

BIR juniorklass 

SE63287/2010 

Fenrisulven Gnå  

BIR unghundklass 

SE61002/2010 

Gevonnes Frode 

BIR öppen klass 

SE14192/2010 

Isdimma Blitzen  

BIM öppen klass 

 

BIM juniorklass: ingen CK hund 

BIM unghundklass: ingen CK 

BIR veteranklass: ingen CK 

S11979/2006 

SE (POLAR)CH Hedlunda husky Bleika  

Bästa avelsklass 

 

Bästa uppfödare: Kennel Heidiburgh, 

Lars och Kerstin Gustafsson 

Resultater for de norskeide hundene: 

13 påmeldte, en ikke møtt. 

 

Juniorklass hanar 9-18 mån 

NO34079/12 

Nay-La-Chee's Rohan Finn Otto 

Excellent, 2JUNKK, CK 

 

Bruksklass hanar 15 mån - 

S50901/2005 

Heidiburghs Eric  

Excellent 

S69244/2006 

Heidiburghs Ghost Echo  

Excellent, 1BKK, CK, 1BHKL, Cert, BIR 

NY CHAMPION 

N27187/07 

Frekkis av Vargevass  

Excellent, 3BKK, CK, 3BHKL 

02932/05 

Nay-La-Chee's Troyka River 

Excellent 

 

Öppen klass hanar 15 mån- 

09937/07 

Birk 

Excellent 

NO50920/10 

Finse 

Good 

NO53796/09 

Flapper av Vargevass  

Excellent, 4ÖKK, CK 

KCSBH46001 

Forstal's Tingenek  

Good 

 

Bruksklass tikar 15 mån - 

28187/08 

Rossevangens Dina 

Very Good 

NO49043/2010 

Vienna av Vargevass  

Excellent, 2BKK, CK, 2BTKL, R-Cert 

25806/05 

Vikerkollen's MS Befana  

Excellent, 4BKK 

 

Dato: 29. desember 2012 

Sted: Letohallen 

Arr: Norsk Dobermann Klubb 

Dommer: Dagmar Klein 

NO449201/12 

Libesol Not a Queen A Khaleesi 

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

NO37254/12 

Gelido Venot Candy Girl 

Exc. JK 2 JKK CK R. CERT 2 BTK 

 

Dato: 19. januar 2013 

Sted: Pingvinhallen, Sandefjort 

Arr: Sandefjord Hundeklubb 

Dommer: Mona K. Selbach 

VDH/DCNH SH 15076 

Hightower’s Freke Winter Spirit 

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

NO37216/12 

Snørfrost Isende Rim 

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

NO37213/12 

Snøfrost Kjølige Fjellbris 

Exc. JK 2.JKK 

 

Dato: 23. februar 2013 

Sted: Bø 

Arr: Norsk Kennel Klub 

Dommer: Rita Kadike-Skadina 

FI42226/11 

Merrick Bonusround 

Exc. AK 1.AKK 

SE62227/2010 

Bedarra Enter Sandman 

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

NO44920/12 

Libesol Not A Queen A Khaleesi 

Exc. JK 2.JKK 

NO37216/12 

Snøfrost Isende Rim 

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

IS10324/07 

Lucy in the Sky 

Exc. CHK 1.CHKK CK 2.BTK CACIB 

03721/08 

Cariollo Starry Night 

Exc. CHK 2.CHKK CK 3.BTK R.CACIB 

 

Dato: 16. mars 2013 

Sted: Letohallen 

Arr: Norsk Dobermann Klubb 

Dommer: Dagmar Klein 

NO37216/12 

Snøfrost Isende Rim 

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

NO46840/11 

Carillo Spirit’o Black Magic 

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

N UCH NordJV-11 NJV-11 Hightower’s Freke Winter Spirit 
Far: INT NO DK CH NordJV-05 FINJV-05 Wolfmark Double- O-Seven 
Mor: INT VDH DCNH DK CH WW-10 Hightower’s See Here Is Little Frosty 
Eier: Anita H. Engebakken 
Oppdretter: Lars og Kerstin Gustafsson, Sverige 
 
Født: 1.januar 2011, fikk sitt 12. Cert, hvorav 5 «storcert» og utløste sin tittel som Norsk Utstil-
lingschampion ved første mulighet etter fylte 2 år på utstilling i Sandefjord 20.januar 2013. 
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HANNHUND PORTRETT 

Med dette håper jeg 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 konkurransesam-
menheng, har interessante stamtavler, har gitt gode avkom, spennende importer eller summen av alt dette og i 
det hele en hund som viser seg som en ypperlig representant for trekkhundrasen siberian husky. Jeg setter pris 
på hint og tips og hvorfor og hvem. Mail meg på: Anka68@hotmail.no 

Tekst : Anne-Katrine Kroken 

Denne gang en 6 år gammel hund, 
oppdrettet i vårt kjære naboland Sveri-
ge og som i flere generasjoner er avlet 
for sprintdistanser. Echo har så langt i 
livet hatt en aktiv løpskarriere, både 
barmarksløp og sprintdistanser på snø. 
Det er åpenbart mye fart i denne karen. 
 
Heidiburghs Ghost Echo 
Høyde: 60 cm  
Vekt: 23 kg  
Født: 04.11.2006  
Oppdretter: Lars og Kerstin Gustafs-
son, Kennel Heidiburgh, Sverige 
Eier: Viggo Jørgensen og Tora Kleven, 
Kennel Rossevangen 
 
Det er eierne, Tora Kleven og Viggo 
Jørgensen som har gitt informasjon 
om Echo. 

Litt om hundene bak 
Echo kommer fra en av Sveriges beste 
kjørekenneler, kennel Heidiburgh. De 
har drevet aktivt både med løp og ut-
stilling av siberians siden 1971.  
Bak Echo ligger det hunder fra kenne-
lene Unisak, Axias og Fenrisulven, 
kjente svenske trekkhundkenneler. Bak 
disse hundene igjen er det importhun-
der fra kennelene Zero, Igloo-Pak, 
Arctic Trail, Anadyr og en og annen 
norsk og finsk hund. Hvis en studerer 
stamtavla ser en følgende: farfar og 
morfar samt to oldemødre og to olde-
fedre har tittelen SE (POLAR)CH, det 
vil si at de er trekkhundchampions 
etter de strenge svenske kravene til 
trekkhundmerittering. Echos far, Tra-
himus Sudden, ble trekkhundcham-
pion veldig ung, bare 2 1/2 år gammel. 
Siden han nå har passert ti år er han 
ikke lengre med på løp, men han har 

Heidiburgh`s 
Ghost Echo 
 
S69244/2006 

S(POLAR)CH 
Trahimus Sudden 

S(POLAR)CH Unisak´s 
Brimer 

S(POLAR)CH Unisak´s Jehu 

Unisak´s Ottey 

Fenrisulven Akela 
S(POLAR)CH Axias Qurry 

S(POLAR)CH Fenrisulven Freja 

Unisak´s Towa 

S(POLAR)CH Unisak´s 
Jehu 

Unisak´s Waqo 

Unisak´s Iwa 

Unisak´s Savoy 
Igloo Pak´s Snow Bandit 

Unisak´s Steja 

vært på utstilling i stedet. I høst ble 
han svensk utstillingschampion, og ble 
dermed dobbeltchampion. Han er en 
flott veteran.  

Gemytt 
Echo er ekstremt glad i folk og til tider 
kan det bli litt for mye av det gode. 
Han okkuperer deg for å få mest mulig 
kos. Han liker også barn siden de også 
gir mye kos. Fordelen med det er at 
hvis han skulle komme løs så vil han 
ikke stikke av men oppsøke folk. Echo 
er myk i gemyttet. Han viker unna en-
hver form for bråk med andre hunder, 
og det er en kjempefordel når han går i 
front. Han er ikke dominant, der er 
han lik sine 13 søsken (de som er av 
samme kombinasjon), men han er like-
vel sterk psykisk og sikker på seg selv. 
Hans toleransegrense for å knurre er 
svært høy. Han er veldig sosialt anlagt 
og trives ikke alene. Det kan virke som 
om han mener "dess flere vi er, dess 
triveligere har vi det". 
 
Echo har "humoristisk sans" og elsker 
å erte de andre i flokken på forskjellige 
måter. Han trekker de andre i halefes-
tet for at de skal løpe etter han, eller 
han plasserer poten på den som sover 
for å få litt aktivitet. Han er rask i opp-
fattelsen og smart. 

Pels og kroppsbygning 
Pelsen er meget bra, ikke for kraftig, 
men likevel god og rasetypisk så han 
tåler å bo ute en kald vinterdag. Han 
ligger ofte ute på snøen, fortrinnsvis 
på hundehustaket, selv om det er ned 
mot 20 kuldegrader. Echo er i øvre 
sjiktet i størrelse, målt til 60 cm på 
utstillinger. Med sine 23 kg er han 
middels bygd, verken for kraftig eller 
for spinkel. Han kunne vært en aning 
bredere i hodet (som sin bror Eric), 
men det er en bagatell som ikke har 
noe med trekkegenskapene å gjøre.  

Egenskaper som trekkhund 
Echo er etter vår mening den perfekte 
trekkhunden. (Ja, er det ikke det alle 
sier om sine hunder?) Han trekker 
usedvanlig godt, er alltid ivrig og har 
aldri "en dårlig dag på jobb". Han er 
den eneste hunden av våre åtte hunder 
som hver morgen spretter ut av hun-
dehuset og venter spent på om det kan 
bli en treningstur i dag. Hadde det 
vært opp til han så hadde det blitt tre-
ning hver dag, men det er kanskje 
fordi vi holder motivasjonen oppe ved 
å trene annenhver dag. Echo har god 
steglengde, er godt vinklet og har gode 
poter. Nå driver vi med sprintkjøring 
og får ikke samme type slitasje som 
langdistansekjørere, men med høy has-
tighet på frossen grusvei kan det være 
veldig tøft for potene. Men han har 
aldri vært skadet.  

Lederegenskaper 
Echo er en typisk ledertype, veldig 
lydhør. Han er superrask og utholde-
ne, og det er en av grunnene til at han 
som oftest er å finne i front. I løp har 
han forlengst forstått at målet er å nå 
igjen de foran og så løpe forbi dem. 
Han er rask på hardt underlag, og tak-
ler også løssnø godt uten å synke for 
dypt siden han ikke er for tung i krop-
pen, og potene bærer godt. Han beten-
ker seg ikke på å gå ut av løypene og 
brøyter gjerne spor i djupsnø. Han er 
flink til å finne igjen gamle løyper. Han 
tar retninger i løypekryss og holder 
høyre side av løypa.  

Negative sider 
Som tidligere nevnt, når han synes han 
får for lite oppmerksomhet lager han 
pipelyd for å få oppmerksomhet. Det 
kan bli litt slitsomt siden vi helst vil ha 
en lydløs hundeflokk. All oppmerk-
somhet tolker han som positivt, også 
hvis vi åpner vinduet og roper "hold 
kjeft"! Og han har en egen evne til å 

Echo på utstilling. Foto: Viggo Jørgensen 

mailto:Anka68@hotmail.no
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En beskrivende historie om Echo 
Echo er som kjent en ertekrok, han 
elsker å "erte på seg" tispene ved å 
bite over halerota og så dra tispene 
bakover. Da får han dem til å løpe 
etter seg for å "ta igjen". (Hann-
hundene lar han være i fred.) Da vi 
fikk en ny tispe i flokken, ett-åringen 
Ylva fra Bergen, fikk vi oss en god 
latter. Ylva hadde vokst opp som ene-
hund og struttet av selvtillit. Hun var 
overbevist om at hun var den fødte 
Alfahunden da hun ankom vår flokk. 
Så hennes møte med Echo ble ganske 
fornøyelig. Ylva fikk først gjøre seg 
kjent i den store hundegården, og så 
slapp vi Echo inn. Echo var fra seg av 
begeistring over den nye lekekamera-
ten, og etter en løpsrunde sammen i 
hundegården gikk han til angrep. Han 
tok et godt tak i halerota til Ylva og 
forsøkte å trekke henne bakover. Men 
reaksjonen fra Ylva var noe uventet. 
Hun tverrsnudde med et brøl, og 
Echo spratt lynkjapt unna og lurte, 
hva var det egentlig som skjedde? Her 
hadde han møtt sin overmann, eller 
skal vi si overkvinne? Det tok noen 
uker før han våget å prøve seg igjen. ■ 

bruke forlabbene til å holde igjen per-
soner om han synes han har fått for 
lite kos. Det siste er vel egentlig ikke 
negativt, men han får som sagt aldri 
nok kos. Han får av og til stressmage 
under løp, derfor må vi passe på hva 
han får i seg før løp, og at han ikke får 
for mye fôr eller grisører/godbiter. 
Hvis ikke risikerer vi at han må vaskes 
bak etter løpet, før han får hoppe inn i 
tilhengeren eller hundegården.  

Meritter 
Echo ble svensk utstillingschampion 
da han fikk sitt tredje certifikat og ble 
beste siberian husky på den svenske 
raseklubbens spesialutstilling høsten 
2012. På utstillinger i Norge har han 
ikke nådd helt opp fordi enkelte dom-
mere mener han er en "for typisk løps-
hund". Litt rart å få trekk for trekk-
hundegenskaper når en siberian vitter-

lig er en trekkhund. Nå i vinter fikk 
Echo sammen med broren Eric den 
tredje 1.prisen i den svenske trekk-
hundmeritteringen, så nå er de begge 
svenske trekkhundchampions. Den 
svenske trekkhundchampionattittelen 
henger høyt, og den har vi jobbet i 
noen år for å få. Men i Norge har han 
mange 1.premier på trekkhundprøver 
siden det er mye lettere å oppnå fordi 
konkurransen her ikke er så stor. Echo 
har oppnådd å bli dobbeltchampion, 
det vil si både trekk- og utstillings-
champion. Echo debuterte i barmarks-
løp høsten 2007 bare 10 mnd gammel, 
som lederhund. Hans største løpspre-
stasjon var da han var med på 4-
spannet som vant gull i SM barmark 
2010. Men også bronsen i 4-spann 
slede i SM 2010 og bronsen i masses-
tart slede i Scandinavian Open Cham-
pionship i 2012 henger høyt, og selv-
følgelig 1.plassen på Västras Vinterrace 
med 14 deltakere i 4-spannsklassen nå 
i vinter. Echo var selvfølgelig også 
med på 4-spannet i EM barmark i 
Tyskland i høst der det ble en fjerde-
plass blant de sju siberianspannene.  

Avkom 
Echo har ingen avkom, mens hans 
bror Eric er brukt i avl. Av de fem 
valpene har de tre tispene som har 
kommet til løpskjørere gjort det meget 
godt i løp. 

Type tisper som kan passe til Echo 
Han vil passe best til en tispe som ikke 
er for høy siden han er tett oppunder 
makshøyden for hanner. Tispene må 
være rasetypiske, sunne og friske, og 
ha godt gemytt. ■ 

Kontaktinfo 
Echo har tilhold i Vangsåsen utenfor 
Hamar i Hedmark fylke hos: 
Tora Kleven og Viggo Jørgensen 
Gåsbuveien 940, 2323 Ingeberg 
Tlf: 62 59 84 26 
E-post: vjorg@online.no 
 
Linker 
www.rossevangen.net 
www.heidiburgh.com 
www.fenrisulven.se 

Foto: Tora Kleven 

Echo lengst fremme i spannet på Dørstokkmila 2013. Foto: Stine Oppegaard 

mailto:vjorg@online.no
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Pristilbud på annonser i Huskybladet  

Priser gjeldene 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 en e-post til Huskybladet@gmail.com der-
som 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. 

Foto: Stine Oppegaard 
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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 
1/1 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 

Forsiden: Ida-Helene Sivertsen og Carillo Silver 

Fenris. Foto: Vilde Skålvold 
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Aud Kristin Bjørgum (15) deltok på 
Gruveløpet på 160 km med minus 
27 grader på sjekkpunkt og minus 
33 grader på det kaldeste. 

Foto: Hågen Bjørgum 

Hamar og Omegn lokallag har tradisjon med julegløggsamling 
hos Kennel Vikerkollen. Foto: Birgit Alhaug Akela 2 1/2 år. Foto: Christiane Elin Hansen 

Nora. Foto: Elin Haugland 

Beda og Sapian fordriver tiden mens de 
venter på at Finnmarksløpet skal starte. 

Foto: Oda Ingstad 

Litt ukonvensjonelt 
spannoppsett, men 
det fungerer. Foto: 
Anita H. Engebakken 

Snart sommer! Foto: Elisabeth Sundsdal 

Alternativ hundetransport. Foto: fra Runar 
Golimo Simonsenes Facebook 

Onar og Fenre koser seg. Foto: fra Runar 
Sandnes’ Facebook 



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

Johanne Sundby i mål på Finnmarksløpet. 
Foto: Sylvain Coloc 


