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Husky.... I hodet mitt så jeg for meg en mørk, tjukk pelsete 
hund med blå øye og krøllhale… Ikke noen hund for meg. I 
2008 gikk jeg på besøk til naboen. Hadde hørt at han hadde 
hund, siberian husky. Se på dem koster jo ingenting. Veldig 
overrasket over at så mange bikkjer kan være så stille. Og jeg 
fant ut at det bare var en hund med blå øyne, og en hund med 
et blått og et brunt øye. Krøllhale helt ned til ryggen så jeg 
ikke og mørke hunder fantes heller ikke. Men.... forelsket var 
jeg allerede..... Takk til Unni og "Kongen". Takk for at jeg fikk 
lov til å sitte mange, mange timer i hundegården deres med 
mine nye venner. Ja, her begynte interessen min for siberian 
husky og folkene som står bak dem. 

Tekst og foto: Saskia Mämpel 

 

FORELSKET I SIBERIAN HUSKY FRA FØRSTE MINUTT 
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LEDERENS HJØRNE 

Spesialutstillingen og årsmøtet er 
avviklet og vi går mot ferietid. Ti-
den for å være sammen med fami-
lie, lade opp batteriene, dra på be-
søk, og flikke på alt som skal repa-
reres etter en lang løps- eller turse-
song. Det er tid for å planlegge og 
gjennomføre turer i skog og fjell, 
kanskje også legge planer for nye 
turer i vinterlandskap, høsttrening 
og neste års løpsdeltakelse. 

Gratulerer til årets vinnere 
Gratulerer til eierne av årets vinnere på 
spesialutstillingen; BIR Little Ruby og 
BIM Vänervind Kenai. I år var det en 
veteran og en junior som tronet 
øverst. 

Registrering av valper 
Dette er også tiden hvor mange har 
valpekull og ferske siberian huskyeiere 
reiser hjem med sin nye valp. Jeg vil 
henstille alle oppdrettere til å registrere 
valpekullet. Det er så trist å snakke 
med eiere av siberians som ikke kan 
delta på utstilling eller løp og aktivite-
ter for renrasede hunder fordi de sitter 
med en uregistrert siberian husky. Selv 
om mange valpekjøpere ikke tenker så 
mye over det når de kjøper valpen, og 
kanskje ikke bryr seg så mye akkurat 
der og da, så opplever vi mange hen-
vendelser når valpen har blitt unghund 
og eieren forstår at de er utesteng fra 
mange aktiviteter med sin hund. 

Verv i klubben 
Å ta et verv er frivillig. Selv om det er 
morsomt å være med på å forme klub-
ben, og ikke minst å bli bedre kjent 

med andre styremedlemmer, så krever 
det ofte mye egeninnsats og arbeidsti-
mer. Jeg vil takke nestleder, Ivar Hord-
nes, for den gode jobben han har gjort 
og den flotte sparringspartneren han 
har vært for meg. Han har med sin 
ryddighet gitt mange gode innspill til 
styre og stell av klubben. Selv om han 
ikke lenger sitter i styret blir han ikke 
helt borte fra klubbarbeid, men fort-
setter i Sportskomiteen. Jeg vil også 
takke sekretær Mali Strømsvåg for 
hennes bidrag og skråblikk til styret. 
Tone B. Hansen går av som leder av 
ABU-komiteen hvor hun har gjort en 
betydelig innsats i forbindelse med 
trekkhundmeritteringene og spesialut-
stillingene. Men heldigvis fortsetter 
hun i styret. 

Velkommen til nye medlemmer 
Jeg vil også benytte anledningen til å 
ønske de nye styremedlemmene vel-
kommen; Lina Stabbetorp som ny 
nestleder, Kari Hope som ny leder av 
ABU-komiteen og Tone B. Hansen 
som ny sekretær. Tone har jeg allerede 
jobbet med en stund siden hun har 
sittet som leder av ABU-komiteen, og 
Kari har jeg hatt gleden av å sitte sam-
men med i styret for en stund tilbake. 
Jeg vil også ønske velkommen til nye 
komitémedlemmer i de forskjellige 
komiteene. NSHK er helt avhengig av 
at dere medlemmer tar verv for at akti-
viteten i klubben skal holde seg like 
høy.  

Helseundersøkelsen 
Helseundersøkelsen blant oppdrettere 
har blitt sendt ut til alle som har opp-
drettet ett eller flere kull i perioden 1.1 
2006 til begynnelsen av 2013. Svar har 
allerede begynt å tikke inn selv om 
ikke fristen er før 15.august. Takk til 
alle oppdrettere som bidrar, og jeg 
håper den gode trenden fortsetter. 

God sommer! 
Da gjenstår å ønske alle en riktig god 
sommer! 
 
”If you don’t own a dog, at least one, there is 
not necessarily anything wrong with you, but 
there may be something wrong with your life”  

Roger Caras 
 
Skjelbreia, 10.6.2013 
 
Line M. Løw 

Neste nummer av Huskybladet kommer i månedsskiftet september/
oktober 2013. Send inn tekst og bilder til: huskybladet@gmail.com  
innen 1. august 2013. 

Foto: Johanne Sundby 
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Ytringsfrihet og debatt 
Huskybladet er for ytringsfrihet. Vi er 
også for debatt. Vi liker at ting man 
skal stemme over er diskutert på for-
hånd, og vi synes ulike betraktninger 
bør fram i lyset. Derfor vil Huskybla-
det forbeholde seg retten til å trykke 
innlegg som ikke nødvendigvis stem-
mer med NSHK sin politikk, hvis det 
går fram at dette er en personlig ytring.  
Man kan f.eks like eller ikke like utstil-
ling, og like eller ikke like enkelte lin-
jer.  Det er helt fair. Om du kan si 
hvorfor, er det enda greiere. 
 
Argumenter for dine synspunkter 
Huskybladet liker ikke mobbing. Vi 
liker heller ikke at folk som er uenige 
om ting, kjefter på hverandre isteden-
for å argumentere for sitt syn. Person-
lige konflikter kan dere ta på kammer-
set. Ytringer om personer i huskymil-
jøet vil vi ikke trykke, men meninger 
om hvordan man selv synes ting bør 
gjøres, er helt fint. Snakk om sak, ikke 
personer. Si ”jeg mener”….”jeg 
tror”….”jeg hevder” istedenfor å si 
”Det ER slik og sånn”.  Noen ting vet 
man selvsagt, og det er lov å komme 
med saklige opplysninger, som at Per 
vant og Ole måtte bryte. Påstander, 
som ”alle som har huskyer fra Sør-

REDAKTØREN HAR ORDET 

Til høyre ser dere en faksimile fra Tvedestrandsposten. Det 
er en reportasje fra en aktivitet med hundespann som betyr 
så mye, men som får så alt for lite oppmerksomhet. Lenge 
før Lars Monsen kom på TV med sine funksjonshemmede 
turdeltagere, har ildsjeler i NSHK bidradd til å få funksjons-
hemmede ut i naturen, i flere tiår. Slike ildsjeler er blant 
andre veteran og æresmedlem Rigmor Johnsen og ekteman-

nen John Bjarne. Vi vet at også andre kenneler, f eks 
Bergimellom, er med på slikt. Reportasjen er fra nå sist vin-
ter. De har en av Norges eldste siberian husky-kenneler i 
Risør på Sørlandet, og er enda å se på samlinger hvis det 
ikke er alt for langt unna. Hvis vi får det til, vil vi lage et 
intervju med dem i et seinere nummer. Rigmor og John 
Bjarne er rike kilder til NSHK nære historie. ■ 

Handicappkjøring om vinteren 
TEKST: JOHANNE SUNDBY 

Foto: Anne-Katrine Kroken 

Europa har juksa med avl” går ikke. 
Man må kunne dokumentere det en 
hevder. 

Saklige innlegg 
Redaktøren er altså nokså fri her, til å 
ta inn stoff og redigere det. Vi redige-
rer IKKE innlegg fra medlemmer, 
med mindre de synder mot regelen om 
å omtale andre negativt. Positiv omtale 
er litt greiere, men selv det er vi litt 
forsiktige med. Best liker vi saklige 
innlegg. Gjerne snertent formulert, og 
med brodd, men altså ikke person-
angrep. Prinsipielle saker kan vi der-
imot godt ha: for eller imot NDI chip-
ping, avlsbegrensninger, champio-
natsperrre…….eller egne klasser for 
siberian husky. Helt greit å ha mening-
er om dette. 

Oppdrett og avl 
I dette nummeret har vi satset stort på 
å skrive om oppdrett og avl. Klubbene 
i NKK skal lage en rasespesifikk avls-
strategi, og da tenkte vi at det kunne 
være fint å få mønstret hva folk i mil-
jøet tenker rundt det. Vi har invitert et 
godt utvalg av oppdrettskenneler til å 
være med, både de som avler for utstil-
ling og de som kjører korte og lange 
løp. Mange har svart, noen måtte pur-
res, noen har ikke tid, og bare to ken-
neler har eksplisitt sagt at de ikke vil 
svare. Det lover godt for den fremtidi-
ge diskusjonen om rasens plattform og 
utviklingsmuligheter. 

Vi vil gjerne ha stoff og bilder 
Fremover vil vi fortsette med reporta-
sjer fra samlinger og løp, ha litt mer 
utstillings-faglig stoff, mye hundefaglig 
stoff, fortsette å skrive om helse, samt 
besøke kenneler og finne fine avlshun-
der. Vi vil gjerne ha stoff fra dere der 
ute, spesielt dere som opplever noe 
flott sammen med hundene deres, en-
ten det er en eller tjue. Kvess blyanten, 
skru på PC, lad kamera og send 
inn…… 
 
Maridalen, 6.juni 2013 
 
Johanne Sundby 

Siberian huskyer i media 

Hallingdølen, etter Spesialutstillingen 

Intervju med Johanne Sundby i Hallingdølen 

Nationen, etter Høstsamlingen 2012 
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Referat fra årsmøtet i NSHK, 26. mai 2013 på Torpmoen 

1) Nestleder Ivar Hordnes åpner 
årsmøtet. 
 
2) Valg av møteleder: Svein Erik Te-
slo 
Referenter: Tone Beate Hansen og 
Anne-Katrine Kroken 
Tellekorps: Siv Hansen og Per Olav 
Myrvang 
 
Det ble talt 30 stemmeberettigede. 
 
3) Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, 
en bemerkning med dagsorden er at 
det burde stått regnskap og budsjett 
med revisors beretning. 
 
4) Styrets og komiteenes årsberet-
ninger 
Årsberetningene er trykket i Huskybla-
det, og ble ikke gjengitt i sin helhet. 
Representanter fra hver komité pre-
senterte kort aktiviteten innad i komi-
teene. 
 
Ivar Hordnes gikk gjennom NSHK og 
styrets aktiviteter: 
Klubben har arrangert Høstsamling, 
Høstsamling på snø, Halloween-løpet, 
Vintersamling og Spesialutstilling.  
Klubben har hatt stand på Dogs4All 
og Villmarksmessen. Nytt regelverk 
ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i 
fjor høst. Helseundersøkelsen som nå i 
2013 ble sendt ut til oppdrettere har 
vært under arbeid i 2012-2013. Det er 
laget ny nettside for klubben, 
www.siberian-husky.net. Det har inntil 
nylig vært en Facebook-gruppe ved 
navn Norsk Siberian Husky Klubb. 
Denne var ikke opprettet av styret eller 
klubben, men ble moderert av noen 
styremedlemmer. Det har til tider vært 

voldsomme diskusjoner på Facebook-
siden, så moderering har vært nødven-
dig. Imidlertid tok dette såpass mye tid 
og ressurser at personen som startet 
siden ble anmodet om å legge den ned. 
Siden er nå lagt ned. 
 
Redaksjonskomiteen, ved Johanne 
Sundby. Bladet lages etter planen, det 
går greit, men komiteen rekker ikke 
alltid utgivelsesplanen. Huskybladet 
benyttes som kommunikasjon med 
medlemmene, men i tillegg sendes det 
også ut e-mail og ting publiseres på 
nettsiden. Bladet mangler en annonse-
ansvarlig. 
 
Sportskomiteens årsberetnings og 
aktiviteter ble gjennomgått av Ivar 
Hordnes. Sportskomiteen har arrang-
ert Høstsamling, Halloweenløpet, og 
Dørstokkmila, samt Vintersamlinga. 
 
Avls- Bruks- ogUtstillingskomite-
ens aktiviteter ble gjennomgått av To-
ne Beate Hansen. ABU-komiteen har i 
år jobbet mest med trekkhundprøver. 
På høsten lages terminliste som god-
kjennes av NKK. På vinteren mottas 
påmeldinger og resultater, og disse 
sendes inn til NKK, samt utstillingsre-
sultater fra Spesialutstillingen. Det er 
fortsatt ikke klart for registrering av 
resultater fra Trekkundprøvene i Dog-
web. Dette arbeidet ligger noe frem-
over i tid da det ikke prioriteres av 
NKK per i dag. ABU følger opp saken 
videre. 
 
Arrangementskomiteens aktiviteter 
ble gjennomgått av Stine Oppegaard. 
Arrangementskomiteen har hatt mest å 
gjøre på Vintersamlinga, og på de to 
messene klubben har hatt stand 
(Villmarksmessen samt Dog4All). 
Klubben får gratis stand på Dogs4all 
mot kjøring av barn med hundespann 
utenfor messehallene og gratis stand 
på Villmarksmessen. Strøm, vegger og 
innredning må leies. 
 
Årsberetninger fra samtlige komiteer 
ble godkjent av årsmøte. 
 
5) Regnskap med revisors beret-
ning ved kasserer Irene Borgen  
Gjennomgang av regnskap og bud-
sjett. Klubben hadde i 2012 driftskost-
nader på 159 678, 54 kr. Kostnadene 
er blant annet kostnader ved arrange-
menter, trykking av Huskybladet, pre-
mier (hovedsakelig glass, rosetter og 

1 

3 

2 

4 

1) Veronika Olijnyk med Gråbeintunets 
Leon. 2) Gitte Alhaug, Rigmor, Geir Olav og 
Oliver Myrvang. 3 og 4) Det var mange vak-
re hunder på samlingen, ikke bare de som 
var med i ringen. Alle foto: Jørgen D. Næss 

http://www.siberian-husky.net/
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Styreverv 
Leder: Line Løw – Gjenvalgt 
Nestleder: Lina Stabbetorp – Nyvalgt 
Kasserer: Irene Borgen – Ikke på valg 
Sekretær: Tone Beate Hansen – Nyvalgt for 1 år 
 
Ivar Hordnes og Mali Strømsvåg forlater styret 
 
Redaksjonskomiteen 
Leder: Johanne Sundby – Ikke på valg 
Medlem: Anne-Katrine Kroken – Gjenvalgt 
Medlem: Monica A Sundset – Ikke på valg 
Medlem: Saskia Mampel – Ikke på valg 
Medlem: Kirsten Ribu – Nyvalgt for 1 år 
 
Yvonne Rinne Dåbakk forlater komiteen 
 
Sportskomiteen 
Leder: Johnny Blingsdalen – Gjenvalgt 
Medlem: Anders Kohler Fugelli – Ikke på valg 
Medlem: Terje Diedrichson – Ikke på valg 
Medlem: Karl Martin Furre – Nyvalgt 
Medlem: Ivar Hordness – Nyvalgt 
 
Camilla Kerler-Günther og Per Tore Hove forlater komiteen. 
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen 
Medlem: Rikke Bergendahl – Gjenvalgt 
Medlem: Kari Solvang Hope – Ikke på valg 
Medlem: Anita H Engebakken – Gjenvalgt 
Medlem: Lina Stabbetorp – Ikke på valg 
Medlem: Hågen Bjørgum – Ikke på valg (valpeformidler) 
Medlem: Marianne Larsen – Nyvalgt 
Medlem: Turid Aandalen Lindberg – Nyvalgt 
 
Ingen leder, komiteen konstituerer seg selv eller klubben leder velger 
leder. 
 
Ivar Hordnes, Kari Eldby og Tone Beate Hansen forlater komiteen 
 
Arrangementkomiteen 
Leder: Stine Oppegaard – Gjenvalgt 
Medlem: Elin Ingstad – Ikke på valg 
Medlem: Siv Hansen – Ikke på valg (matrialforvalter) 
Medlem: Fred O Johansen – Ikke på valg 
Medlem: Jon Bakke – Gjenvalgt 
Medlem: Mette Ellefsen – Gjenvalgt 
Medlem: Sigmund Alhaug – Ikke på valg 
Medlem: Camilla Kerler-Günther – Nyvalgt 
 
Geir og Toril Johansen forlater komiteen 
 
Revisor: Kirsten Ribu – Nyvalgt for 1 år 
Vararevisor: Trond Hafel - Nyvalgt 
 
Valgkomite:  
Leder: Rigmor Myrvang 
Medlem: Svein Dufseth 
Medlem: Kari Eldby 
Varamedlem: Lene Halvorsen 
 
Alle ble valgt ved akklamasjon. 
 
Møteleder Svein Erik Teslo avslutter årsmøte kl 11.50. 
 
Næroset/Harestua, 10. juni 2013 
 
Anne-Katrine Kroken og Tone Beate Hansen, Refrenter  

kontorutgifter.) I samme år hadde klubben 
driftsinntekter på 135 646,12 kroner. Dette gav 
et årsresultat på – 24 032,42 kr. 
 
Kasserers kommentarer: Budsjett følger regn-
skapsår. Prosjekter bokføres. Det som står med 
negativt fortegn er penger tjent. Syningen, tap 
pga avlysning for 2011 er bokført i 2012. Prisen 
pr deltager her økes til 400,- for at dette ikke 
årlig blir et underskuddsarrangement. 
 
Budsjett for 2013 ble også gjennomgått. Regn-
skap og budsjett ble godkjent. 
 
6) Saksliste 
 
Sak 1: Økning av kontingentsats 
Bakgrunn for dette forslaget: Kontingentsats 
for hovedmedlem har stått stille siden før 2007, 
mens prisen for blant annet trykking og utsen-
delse av Huskybladet har steget i tilsvarende 
periode. Styret foreslår derfor å øke kontingent-
satsen fra 300,- til 350,- for hovedmedlemskap. 
Forslagstiller: Styret 
 
Enstemmig vedtatt av årsmøte 
 
Sak 2: Erkjentlighet i NSHK 
Forslag på regler for erkjentlighetsgaver i Norsk 
Siberian Husky Klubb.  
Forslagstiller: Svein Erik Teslo 
 
Som vedlegg til forslaget om erkjentlighetsgaver 
fulgte et omfattende og detaljert regelverk fra 
forslagsstiller. Det ble tatt en beslutning om 
først å stemme over forslaget om erkjentlighets-
gaver. Hvis forslaget ikke fikk flertall ville for-
slagsstiller trekke det, uten å gå videre i detaljer 
rundt regelverk.  
 
Forslaget fikk fem stemmer, ingen avhol-
dende. Teslo trakk derfor saken 
 
Sak 3: Arrangementskomiteen utvides med 
to medlemmer  
Bakgrunn: Arrangementskomiteen har mange 
og varierte oppgaver som det trengs flere med-
lemmer av komiteen til å utføre. Materialforval-
ter bør være et eget verv som hører innunder 
arrangementskomiteen. 
Forslagsstiller: Styret 
Foreslår at arrangementskomiteen har denne 
sammensetningen (8 medlemmer): 
● Leder  
● Materialforvalter  
● 6 komitémedlemmer  
 
Lovene må endres hvis forslaget skal gå igjen-
nom. Må da ha et 2/3 flertall. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
7) Valg av representanter til styre og komi-
teer 
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RESULTAT FOR NSHK 2012 
PROSJEKTER BOKFØRT UTBOKFØRT INN RESULTAT 
Renter ................................................... 0,00 ....... 7 347,61....... 7 347,61 
Kontingenter ........................................ 0,00 ... 111 200,00 .. 111 200,00 
Dørstokkmila ........................................ 0,00 ....... 2 400,00....... 2 400,00 
Spesialen .................................... -30 358,49 ..... 35 130,00....... 4 771,51 
Hallowenløpet ...................................... 0,00 ....... 2 325,00....... 2 325,00 
Annonser .............................................. 0,00 ....... 1 150,00....... 1 150,00 
Effekter ......................................... -2 450,00 ....... 6 875,00....... 4 425,00 
Annen inntekt ...................................... 0,00 ......... 152,00.......... 152,00 
Trekkhundprøver ............................ -175,00 ....... 2 050,00....... 1 875,00 
Vintersamling ............................. -21 519,91 ..... 18 415,00...... -3 104,91 
Høstsamling ................................ -19 691,10 ..... 17 011,60...... -2 679,50 
40-års jubileum .......................... -14 950,00 ............. 0,00.... -14 950,00 
Syningen ..................................... -14 460,00 ....... 6 150,00...... -8 310,00 
Messer ........................................ -14 810,50 ......... 890,00.... -13 920,50 
Lokallag......................................... -6 957,00 ....... 2 100,00...... -4 857,00 
Kontorutgifter .............................. -3 301,75 ............. 0,00...... -3 301,75 
Huskybladet ............................... -76 412,55 ............. 0,00.... -76 412,55 
Møter/kurs etc ............................. -2 000,00 ............. 0,00...... -2 000,00 
Porto ............................................. -1 370,83 ............. 0,00...... -1 370,83 
Reisekostnader ............................. -2 811,00 ............. 0,00...... -2 811,00 
Reklamekostnad .......................... -2 587,50 ............. 0,00...... -2 587,50 
Premier ....................................... -16 760,50 ......... 535,00.... -16 225,50 
Bankgebyr ....................................... -147,50 ............. 0,00......... -147,50 
Forbruk fra varebeholdningen ..... -7 000,00 ............. 0,00...... -7 000,00 
SUM -237 763,63 213 731,21 -24 032,42 

INNTEKTER 
Renteinntekter ............................................... 7 347,61 
Kontingenter ............................................... 111 200,00 
Dørstokkmila .................................................. 2 400,00 
Spesialen ......................................................... 4 771,51 
Hallowenløpet ................................................ 2 325,00 
Annonser ......................................................... 1 150,00 
Effekter ........................................................... 4 425,00 
Annen driftsrelatert inntekt .............................. 152,00 
Trekkhundprøver ............................................ 1 875,00 
DRIFTSINNTEKTER....................................... 135 646,12 
 
KOSTNADER 
Vintersamling.................................................. 3 104,91 
Høstsamling .................................................... 2 679,50 
40-års jubileum ............................................. 14 950,00 
Syningen ......................................................... 8 310,00 
Messer .......................................................... 13 920,50 
Lokallag ........................................................... 4 857,00 
Kontorutgifter ................................................. 3 301,75 
Huskybladet .................................................. 76 412,55 
Møte/kurs etc ................................................. 2 000,00 
Porto ............................................................... 1 370,83 
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig ................. 2 811,00 
Reklamekostnad ............................................. 2 587,50 
Premier ......................................................... 16 225,50 
Forbruk fra varebeholdningen ....................... 7 000,00 
Bank og kortgebyr ............................................. 147,50 
DRIFTSKOSTNADER ..................................... 159 678,54 
 
SUM DRIFTSRESULTAT FOR 2012 -24 032,42 

RESULTAT FOR 2012 

BUDSJETT FOR NSHK 2013 
PROSJEKTER UTGIFTER INNTEKTER RESULTAT 
Renteinntekter ..................................... 0 ............. 7 000 .......... 7 000 
Kontingenter ........................................ 0 ......... 125 000 ...... 125 000 
Dørstokkmila ................................ -1 600 ............. 6 150 .......... 4 550 
Vintersamling ............................. -10 505 ........... 17 353 .......... 6 848 
Spesialen .................................... -14 000 ........... 18 000 .......... 4 000 
Hallowenløpet ...................................... 0 ............. 2 000 .......... 2 000 
Annonser nettside ................................ 0 ............. 3 000 .......... 3 000 
Effekter ....................................... -10 000 ........... 12 000 .......... 2 000 
Trekkhundprøver ............................ -300 ............. 1 100 ............. 800 
Helseundersøkelse ....................... -4 200 .................... 0 ......... -4 200 
Høstsamling .................................. -6 500 ............. 2 500 ......... -4 000 
Chipleser ....................................... -6 750 .................... 0 ......... -6 750 
Syningen ....................................... -1 000 .................... 0 ......... -1 000 
Messer ........................................ -16 000 .................... 0 ....... -16 000 
Lokallag......................................... -8 000 .................... 0 ......... -8 000 
Kontorutgifter .............................. -2 398 .................... 0 ......... -2 398 
Huskybladet ............................... -84 000 ............. 5 750 ....... -78 250 
Møter/kurs etc ............................. -6 000 .................... 0 ......... -6 000 
Porto ................................................ -400 .................... 0 ............ -400 
Reklamemateriell ......................... -4 000 .................... 0 ......... -4 000 
Premier ....................................... -19 000 .................... 0 ....... -19 000 
Forbruk fra varebeholdningen ..... -5 000 .................... 0 ......... -5 000 
Bankgebyr ....................................... -200 .................... 0 ............ -200 
SUM -199 853 199 853 0 

De vanlige prosjektene gjennomføres som vanlig før årsmøtet i mai 2014, men 
det vil ikke bli påført klubben ytterligere (eller ekstraordinære) utgifter før 
budsjettet for 2014 er lagt frem og godtatt på årsmøtet. 

BALANSE FOR REGNSKAPSÅRET 2012 
EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 
Kasse, kontanter ............. 2 497,24 Underskudd  ........... -24 032,42 
Johannes Ungdomsfond ....535,00 Annen egenkapital.... 259 503,67 
Driftskonto ...................... 4 446,25 
Kapitalkonto ................ 217 741,36 
Varebeholdning ............. 10 251,40     
Eiendeler 235 471,25 Egenkapital og gjeld 235 471,21 

Varme bergensere i Valdres. Foto: Toril Wiik Johansen 
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INFORMASJON FRA ABU-KOMITEEN 

Den nye ABU-komiteen med konstituert leder Kari Hope har allere-
de avholdt sitt første møte. Den 22. juni møttes de hos Kennel 
Snørokk.  

Publisering av meriteringsresultatene for 2012/2013 
Meriteringsresultatene for sesongen 2012/13 er klare, men det står ennå 
igjen å sortere resultater pr. hund. Dette vil være klart til neste nummer av 
Huskybladet. Vi vil også legge resultatene ut på hjemmesiden til NSHK. 

ABU-komiteen har mange oppgaver fremover 
ABU komiteen har avholdt møte i slutten av juni, og det var mange saker 
på dagsordenen. Hva vi skal prioritere, og når vi kan regne med å få gjen-
nomført de ulike sakene, avhenger av både oss og bl.a. NKK. Innspill fra 
medlemmer er så klart velkomne. E-post adresser til medlemmer av ABU-
komiteen finnes i oversikten over styret og komiteer (bakerst i bladet). 

Problemer med meriteringsregistrering i DogWeb 
Et vedvarende problem er at vi fortsatt ikke får registrert meriteringsresul-
tatene i DogWeb. NSHK er ikke den eneste klubben som sliter med å få 
registrert bruksresultater, så flere klubber har vært i kontakt med NKK på 
grunn av lignende problemer. Det hevdes at problemet skyldes at det må 
legges om til et nytt datasystem. Vi og andre klubber som sliter med sam-
me problematikken jobber for å få fortgang i omleggingen. 

Kommende regler for brukshundklasser på utstilling 
De siste tre års registrering av trekkhundresultater kan likevel benyttes til 
noe positivt før det kommer på DogWeb. Vi jobber nå med regler for 
brukshundklasser på utstilling. Meriteringsresultatene vil kunne brukes til å 
finne ut hvilke hunder som har rett til å stille i brukshundklasser. Vi kom-
mer tilbake til hvilke krav som vil gjelde og fra når det er mulig. 

Avlsretningslinjer, dommerkonferanse og andre oppgaver 
Av andre saker vil avlsretningslinjer for rasen, dommerkonferanse, perma-
nent NSHK annonse på Finn.no og revidering av trekkhundmeriterings-
kravene være noe av det vi skal konsentrere oss om framover. Vi vil forsø-
ke å bruke hjemmesiden aktivt slik at evnt. endringer og nyheter raskt 
kommer ut til medlemmene. ■ 

Tekst og foto: Kari Hope 

1) Andrine Alhaug i ringen med 14 år gamle Moritz av Vargevass. 2) Ingen samling 
uten noen valper - håper vi ser dem med sine nye eiere på neste samling også! 3) 
Tina Bjerke slapper av i skyggen. 4) Rune Dalby sosialiserer en valp. Foto 1-4: Jør-
gen D. Næss 5) Sondre Hansen øver seg til Barn og Hund. Foto: Terje Dietrichson. 

1 

3 

2 

5 

4 
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TAKK TIL AVTROPPENDE STYRE- OG KOMITEMEDLEMMER 

1) Ivar Hordnes takker for seg som nestleder i styret og medlem i ABU-komiteen, men fortsetter som medlem i Sportskomiteen (foto: 
Stine Oppegaard) 2) Kari Eldby går ut av ABU-komieen 3) Mali Strømsvåg har flyttet nordover og slutter som sekretær for klubben 4) 
Yvonne Rinne Dåbakk har flyttet til Alaska og går ut av redaksjonen (foto: Helmut Dietz) 5) Toril og Geir Johansen går ut av Arrange-
mentskomiteen 6) Per Tore Hope går ut av Sportskomieen. Stor takk til alle som har gjort en innsats i styreverv og/eller komiteer. Bilder 
som ikke er kreditert på annen måte er hentet fra Facebook. 

Det har vært artig å være med i styret i 
NSHK det siste året, ikke minst takket være 
flere av de som nå overlater sine verv til nye 
krefter. Aktivitetsnivået er høyt og kreativt.  
 
De som er nye i styre og stell er ikke NYE i 
klubben, og det er kanskje litt synd siden vi 
mangler enda flere sterke krefter med det 
ambisjonsnivået vi har. Noen komitemed-

lemmer har reist over halve kloden for å 
prøve lange løp i Alaska, noen skal trene 
mer hjemme. Kontinuitet og fornyelse, det 
er fint. Flere damer enn menn er aktive i 
styre og stell, så vi oppfordrer gutta til å 
bidra også. Det er ikke BARE det å stå på 
meiene som teller. 

Johanne Sundby 

4 

2 

5 

3 

6 

1 

Kari Eldby Rigmor Rønning Myrvang Svein Dufseth Lene Halvorsen (vara) 

Valgkomiteen 

Hvis du er ny i miljøet blir du fort kjent med mange andre 
ved å ta verv i klubben. For de som har lang fartstid i klub-
ben kan det være hyggelig å også lære andre folk å kjenne 

enn bare de man alltid er på samling med. Er dette noe for 
deg eller ønsker du å anbefale noen kan du ta kontakt med 
valgkomiteen. Kontaktinfo finner du på side 78. 
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NYE MEDLEMMER I STYRET OG KOMITEER 

Karl Martin Furre (og Kompis) er nytt 
medlem i Sportskomiteen. 

Marianne Larsen er nytt medlem i ABU-komiteen. 

Lina Stabbetorp er  
klubbens nye nestleder. 

Tone Beate Hansen gikk av som  
konstituert leder for ABU-komiteen, men  

fortsetter som klubbens nye sekretær. 

Kirsten Ribu er  
nytt medlem i Re-
daksjonskomiteen 
og fortsetter også 
som klubbens revi-
sor. 

Turid Aandalen Lindberg er nytt medlem i ABU-komiteen. 

Kari Hope har vært med i klubben i mange år, 
og innehatt diverse verv. Hun overtar nå sta-
fettpinnen etter Tone Beate Hansen, og rykker 
opp fra å være medlem til å bli leder av ABU-
komiteen. 
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UTSTILLING OG ÅRSMØTE PÅ TORPOMOEN 25. - 27. MAI 2013 

Militæret nedtrapper 
Fordelen med at militæret nedtrapper 
på Østlandet er at stadig flere flotte 
steder med gode fasiliteter gjøres til-
gjengelig for allmenheten. Det er ikke 
LETT å finne steder som både kan ha 
masse gærne folk, og enda flere bråke-
te bikkjer. Nå er vi vant til praktstedet 
Syningen der klubben har høstsamling 
på snø for de som liker å kjøre spann. 
I denne runden hadde Ivar Hordnes 
funnet fram til et sted ikke så langt 
unna: Torpomoen nær Ål i Hallingdal. 

Bortimot ideelle fasiliteter for utendørs 
hundeutstilling og camping i vårsol, 
men ikke så mye å kjøre hund på for 
de som heller trener litt (Vi vet at det 
er fantastiske treningsmuligheter oppe 
i fjella bak Ål, men nå er det saueslepp 
tid, så det får vente til høstsamling på 
Sataslåtten. 

Utstilling og ringen rundt den 
Litt færre hunder påmeldt i år i for-
hold til jubileumsutstilling i fjor, men 
egentlig stinn brakke, inkludert et par 

TEKST: JOHANNE SUNDBY svenske gjengangere. Svensk dommer 
med erfaring fra svenske jakthunder 
selv. Har dømt siberians før. På fredag 
kveld var det ringtrening med rings-
ekretær Eldby, for anledningen fløyet 
inn fra nord. Husrom med dusj for de 
som ville, ferdige måltider for de som 
ikke gadd koke egen kaffe. Megateltet 
til 7 Mountains var så stort at i tilfelle 
regn kunne vi hatt utstillingsringen 
inni det……. 

Godt forberedt utstilling 
Anita H. Engebakken og Tone Beate 
Hansen hadde forberedt utstillingen to 
perfection! Selv om klubbens leder 
dessverre ikke kunne komme pga syke 
hunder, var også utstillingsledelsen ved 
Ivar Hordnes flott. Takk også til utstil-
lingens sponsorer; Royal Canin som ga 
oss fôrpremier , halsbånd fra Hunde-
kjørerbutikken og et flott spælsauskinn 
fra Anne Guri Moum som skulle gå til 
BIR. Men fordi hun selv vant BIR, 
gikk skinnet til BIM. 
 
Det sosiale er alltid bra – det er ingen 
som mobber de som ikke når opp på 
utstilling, det er rom for humor, rømte 
bikkjer, hår og pelsfelling og grillede 
pølser og vin. 

En glad gjeng etter vel gjennomført Spesialutstilling 2013. Fra venstre: Ringsekretær Kari Eldby, dommer Arvid Göransson, skriver Anita 
H. Engebakken og avtroppende leder av ABU-komiteen Tone Beate Hansen. Foto: Stine Oppegaard 

Geir Johansen ønsker velkommen til 7 
Mountains Partytelt. Foto: Viggo Jørgensen 
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Streng men rettferdig dommer 
I forhold til de siste tre årenes spesial-
utstilling hadde vi nå en dommer som 
var veldig standardtro og streng. Han 
syntes selv vi hadde store hunder – og 
det har jo mange også. I balansen mel-
lom å slippe gjennom for store, og å 
ikke gjøre det, opplevde vel noen at 
han trakk en del i bedømmelsen på 
grunn av størrelsen, og utviste noen få. 
Det gjør jo at noen får nokså store 
sprik i sine hunders bedømmelse fra år 
til annet, fordi andre dommere har sett 
mer gjennom fingrene med høyden 
om bikkja ellers er bra. Men det er vel 
helt greit og korrekt hvis standarden 
skal følges etter boka. Ikke alle er eni-
ge i det, men setter bevegelser og har-
monisk bygning høyere opp, og det 
viser seg jo da i hva som blir kriteriene 
det dømmes etter. Mange opplevde 
også at han kanskje var vel streng med 
gemytt, og dessuten en stor sterk 
mann, slik at litt engstelige hunder ikke 
fikk vist seg ordentlig. Ingen hunder 
var jo aggressive, men noen er litt py-
sete. Et par ble disket for dette også, 
og det er jo leit, siden en del handlere 
og bikkjene deres også har litt liten 
erfaring med utstilling. Jeg så flere som 
øvde på tannvisning blant deltagerne 
etter at man så at han var streng på 
dette. Det ble mange gule og blå sløy-
fer og en del diskvalifikasjoner, noe vi 
på Spesialen ikke er så vant til. For 
mange er det den eneste utstillingen i 
året, og det kan kanskje kjennes litt 
hardt å få en disk eller gul sløyfe. Men 
han var rettferdig, konsekvent, og de-
taljert. Dommeren setter stor pris på 
bevegelser og bruk, men han er ikke 
hundekjører. Det etterlyses dommere 
som også har den erfaringen, men det 
er langt mellom dem. 

Hvor mange er stilt ut? 
Mange hadde med mange bikkjer og 
stilte få. Det er kanskje litt tilfeldig 
hvilken andel av hundeflokken ens 
som blir vist. Det er også noen av de 
større oppdretterne som glimrer med 
sitt fravær. Et mål må vel være at en så 
stor andel av siberian huskyene i Nor-
ge som mulig faktisk er utstilt, men det 

er veldig langt igjen, og mange vil vel 
ikke stille opplagte diskvalifikasjons-
truede individer. Hvor mange av de 
som ellers ble stilt på Torpomoen som 
faktisk er trekkhunder med resultater 
også fra løp vet vi ikke. Det skal bli 
greit å få litt mer om bikkjene inn i 
Dogweb. Og det skal bli fint å få en 
brukshundklasse etter hvert, for da vet 
vi mer om slikt. 

Vinnere fra trekkhundkenneler 
De som vant, både i hannhundklasse 
og i tispeklasse, er fra aktive trekk-
kenneler og er gode brukshunder. Det 
er flott. Det var ikke noen store over-
raskelser der, både BIR, BIM og de 
neste i konkurransen var tidligere vin-
nere og liknende for en stor del. Intet 
er bedre enn gode trekkhunder som 
også viser seg bra på utstilling og er 
rasetypiske til perfeksjon. Oppdretter-
klassene hadde både på 1. (Hørnlunds) 
og 2. plass (Trond og Siv Hansen) et 
flertall bikkjer som har gått til mål på 
skikkelig langdistanse: Femund 600 og 
Finnmark 1000. Ikke dårlig. Nytt av 
året var at noen eiere med mer typisk 
utstillingserfaring også kom i ringen. 
Det synes vi er spesielt morsomt, og 
de tilbød gode råd og flott handler-
hjelp i ringen. 

Barn og hund og diskusjon 
Det har vært mye diskusjon om utstil-
ling på nettet. Både hatsk og konstruk-
tivt. Meningene er mange, fra å forkas-
te utstilling helt, gjennom å like bruks-
dommere til å synes at man har gjort 
for lite for å fremme utstilling på stør-
re stevner i NKK. Det er få rene utstil-
lingsfolk i styre og stell, men noen er 
det som har mye erfaring. Og bra er 
det. Klubbens formålsparagraf krever 
også at man arbeider med utstilling, så 
i alle fall denne skribenten synes det er 
noe en får delta på i alle fall en gang i 
året, og som alle bikkjer egentlig skal 
gjennom. Om man vil noe mer er vel 
opp til hver enkelt å velge. Spesialut-
stillingen er den utstillingen der det 
stilles flest siberian huskyer i Norge. 
Sånn sett har bikkjene stor konkurran-

se her, men det er også artig å se varia-
sjonen som finnes blant hundene. Og 
som sagt, stemningen er ganske kul så 
det er ingen grunn til å frykte noe. Her 
er alle bikkjer likt og elsket, og det flot-
teste av alt er barn og hund. På alle 
siberian husky-utstillingene kan selv 
bittesmå barn stille sin favorittvenn og 
få premie. Det aller mest rørende synet 
var bittelille Oda på bare tre år og litt 
(til Siv og Trond Hansen) som dro 
rundt på superlugne ledertispa fra 
Tronds Finnmarksløp i timevis. Tenk 
at en hund kan gå til mål på et 100 
mils løp den ene dagen og være tålmo-
dig barnepasser den neste. Det uoffisi-
elle utsagnet fra dommeren var at hun-
den burde vært stilt, for hun var FIN! 

Årsmøtet 
Årsmøtet ble effektivt gjennomført av 
den proffe møtelederen Svein Erik 
Teslo. Ingen spesielt kontroversielle 
saker. God økonomi og dedikerte styre
- og komitemedlemmer. Vil man noe 
med klubben kan man jo bidra også 
her. Styret ble oppfordret til å si noe 
mer på nettsida om de hovedaktivite-
tene de har prioritert i året som gikk: 
Arrangere samlinger og delta på mes-
ser, lage blad, lage og administrere 
trekkhundprøver, og den store helse-
undersøkelsen. Og brette opp ermene 
for planlegging av dommerkompen-
dium og dommerkonferanse som den 
femte, og ikke ennå gjennomførte, 
aktivitet i klubbens handlingsplan. ■ 

Nei takk, den utstillingsringen skal ikke jeg 

inn i! Foto: Jo Arne Brustugun 

Vinner av Barn og hund, Sigrid Svingen. 
Foto: Elisabeth Sundsdal 

Proffe handlere, fra v. Elisabeth Sundal, 
Rune Dalby, Cecilie Godokken og Sigrid 
Svingen. Foto: Jørgen D. Næss 

The Winner Takes it All. Foto: S. Oppegaard 
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4 - 6 MÅNEDER HANNHUND 

5001 Kamik Av Ulvhild NO35173/13, 578097809180716, 22/12/12, E: Berglid, 

Rune, Sagehaugen 21, Bergset, 6795 Blaksæter O: Monsen Kenneth, 2967 

Lomen (Savik Av Ulvhild - Greentrail Freia). 

Bra utviklet hode, blå øyne. For dagen noe store ører. Bra hals, overlinje, godt 

kryss + hale. Godt utviklet bryst. Tilstrekkelig vinklet frem + bak, Gode beve-

gelser på bra bein og poter. 

1 1BHK BIR-valp 

 

6 - 9 MÅNEDER HANNHUND 

5002 Akilles SE11672/2013, 578097809171600, 21/11/12, Viltfarget/Sort E: 

Halvorsen, Lene O: Simovic, Daniella/ Jakimowicz, Artur, Sverige (Isslottett's 

Mateo - Nävervikens Snow Af Ice-Bella). 

Bra utviklet hode, blå øyne. Passe ører. Noe kort hals, bra overlinje. Noe bratt 

kryss. Bra hale. Bra utviklet bryst. Rak og fremskutt i skuldrene. Bra vinklet i 

lår. Sporer bak. Lekfulle bevegelser 

1 2BHK 

 

4 - 6 MÅNEDER TISPE 

5003 Kenna Av Ulvhild NO35175/13, 578077000202381, 22/12/12, E: Mon-

sen, Kenneth O: Monsen Kenneth, 2967 Lomen (Savik Av Ulvhild - Greentrail 

Freia). 

Veldig bra hode og uttrykk. Bra øyne + ører. Bra hals, overlinje, kryss. Noe høy 

hale. Bra utviklet bryst. Noe rett i fronten. Tilstrekkelig vinklet bak. Beveger 

seg bra på gode bein og poter. 

1 1BTK BIM 

 

5004 Pilen Av Ulvhild NO35177/13, 578077000205324, 22/12/12, E: Berglid, 

Rune, Sagehaugen 21, Bergset, 6795 Blaksæter O: Monsen Kenneth, 2967 

Lomen (Savik Av Ulvhild - Greentrail Freia). 

Hode med noe kraftig stop og noe kulete I pannen. I dag noe store ører. Bra 

hals, overlinje, kryss og hale. Kan ha noe lengre brystbein. Noe rak i fronten. 

Tilstrekkelig vinklet i lår. Beveger seg bra på bra bein og poter. 

3 

 

5005 Run Roy's Sound Of Thunder Maya NO58213/12, 10/12/12, E: Ensby, 

Simen, Ensby Gård, Hundervegen 652, 2636 Øyer O: Tømmerås Mari Schjel-

derup/Bergeng Roy Arne, 2318 Hamar (Kari Trestakk's Odin - Candyman's 

Miley). 

Vakkert kjønnspreget hode, naturlige polar ører, mørkebrune øyne, bra hals + 

overlinje. Noe bratt kryss. Bra utviklet i brystet. Tilstrekkelig vinklet frem, bra 

bak. Bra bein og labber. Lekfulle bevegelser 

2 

 

6 - 9 MÅNEDER TISPE 

5006 Vikerkollen's Cb Corvina NO58324/12, 578097809172576, 02/11/12, E: 

Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Alhaug Birgit Bordvik, 

2315 Hamar (Varghaugens Cosak - Vikerkollen's Ms Befana). 

Hode med godt kjønnspreg, blå øyne, bra ører, bra hals. Noe svak overlinje. 

Noe kort kryss, tilstrekkelig utvikling i brystet. Fremskutt og noe rak i skulder, 

bra vinklet i lår. Bra bevegelser fra siden, men ustabil og hasetrang. 

2 

 

5007 Libesol Into The Wild uregw-0001, 21/11/12, Sort/Hvit E: Sundsdal, 

Terje, Stasjonsvegen 29, 3540 Nesbyen O: Linn Hanssen, 7633 Frosta 

(Kristari's Chip And Dip - NUCH Bedarra Kat Von D). 

Bra utviklet hode med godt kjønnspreg, mørke vakre øyne Ørene vipper litt 

bakover. Bra hals. Noe lang i lend. Godt kryss og hale. Kraftig på grensen til 

tung i bryst. Rak i front, veldig bra vinklet bak. Bra bein og labber. Noe løs i 

albuer. 

1 2BTK 

 

JUNIORKLASSE HANNHUND 

0001 Huskyville's Skjelbreia Remington NO45675/12, 07/06/12, E: Løw, Line 

Marie O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Finnemarka's Jarvi 2 - Mel). 

I.M. 

 

0002 Jotneheimens Varg NO30611/13, 578098100405280, 19/08/12, Grå/ 

Hvit E: Lereng, Kristin Heltberg, Ryavegen 85, 2740 Roa O: Lereng Kristin 

Heltberg, 2740 Roa (S UCH S (POLAR)CH N UCH Dante - Libby Av Vargevass). 

Noe kraftig markert stopp, ellers bra hode. Passe store ører som kunne hatt 

bedre pels. Bra hals. Noe lang lend. Bra kryss + hale. Kunne hatt noe lengre 

brystbein. Bra vinklet frem og bak. Noe svak mellomhånd. Beveger seg bra. 

Hunden virker stresset. 

Exc.JK 

 

NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS SPESIALUTSTILLING 26.05.2013 
DOMMER: ARVID GÖRANSSON, SVERIGE 

Fra venstre: BIM valp 5003 Kenna av Ulvhild. Eier og oppdretter: Kenneth Monsen, vist av Gitte Alhaug. Til høyre, BIR valp 5001 Kamik av 
Ulvhild. Eier Rune Berglid, oppdretter: Kenneth Monsen, vist av Sandra Anette Berglid. Foto: Jørgen D. Næss 
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0003 Snørokks Kaasen NO41929/12, 578097809133466, 08/04/12, E: Johan-

sen, Trude Holhjem O: Hope Kari Solvang Og Ulf V R, 3656 Atrå (Snørokks Sid - 

Taiga Quest Ermine). 

Hode med noe kjøttfulle kinn. Noe store ører. Bra hals. Noe bratt kryss. Tross 

sin ungdom alt for uutviklet i brystet. Veldig rett og fremskutt skulder. Noe 

åpen i kneleddet. Ønskes grovere beinstamme og labber. Høystilt og på øvre 

grense i størrelse. 

G.JK 

 

0004 Vikerkollen's Dji Leon NO41772/12, 578097809134097, 22/04/12, E: 

Myrvang, Rigmor Rønning O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH SE N 

TCH Vikerkollen's First Duke Jr - Vikerkollen's Rs Ia). 

Bra hode. Godt kjønnspreg. Brun og blå øyd. Ører noe store. Bra overlinje, 

kryss og hale. tilstrekkelig utviklet i brystet. Tilstrekkelig vinklet fremme, bra 

bak. Tilstrekkelig beinstamme. Effektive bevegelser. I øvre grense i størrelse. 

Exc.JK 3.JKK 

 

0005 Nay-La-Chee's Corvus Kraaken NO52539/12, 11/07/12, E: Bergendahl, 

Rikke, Revestien 17, 2016 Frogner O: Bergendahl Rikke C, 2016 Frogner (Nay-

La-Chee's Cool Rascal Ravn - Nay-La-Chee's Vyla Nayak). 

Bra hode, mørke øyne. Pass ører. Bra hals, overlinje. Noe bratt i krysset, bra 

utviklet bryst. Noe rett og fremskutt skulder. Bra vinklet bak. God steg fra 

siden, men ustabil og pendler fremme. 

VG.JK 

 

0006 Huskyville's Skjelbreia Colt NO45679/12, 07/06/12, E: Løw, Line Marie 

O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Finnemarka's Jarvi 2 - Mel). 

I.M 

 

0007 Gråbeintunets Leon NO54188/12, 07/05/12, E: Olijnyk, Veronika O: 

Hansen Trond Edgar Og Siv Hansen, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej - Ulveheia's 

My). 

Hode som må bli noe fyldigere I nesepartiet. Bra øyne. Noe store ører. Bra 

hals + overlinje, noe bratt kyss. Hardt krøllet hale. Tilstrekkelig dypt bryst, 

men skal ha lengre brystbein. Rett og fremskutt skulder. Tilstrekkelig vinklet 

lår. Kunne hatt grovere bein og strammere labber. Ustabil i front. 

VG.JK 

 

0008 Balto NO38055/12, 578098100341861, 12/02/12, E: Berglid, Rune, 

Sagehaugen 21, Bergset, 6795 Blaksæter O: Okstad, Hilde Margrethe, 7357 

Skaun (Eagle Eye Torres Av Ulveblikk - Ulveheia's Dorris). 

Bra hode, øyne og ører. Bra hals, overlinje. Noe bratt kryss. Noe hardt krøllet 

hale. Bra utviklet bryst. Tilstrekkelig vinklet frem og bak. Bra beinstamme + 

labber. Beveger seg bra fra siden. Pendler noe fremme. 

Exc.JK 4.JKK 

 

0009 Vänervind Kenai SE49068/2012, 17/07/12, Grå/Hvit E: Hörnlund, Agne-

ta, Sandbæcken 1, 54291 Torsø, Sverige O: Agneta Hörnlund, 54291 Torsø, 

Sverige (SE UCH, N UCH, S(POLAR)CH Vänervind Koryak - SE(POLAR)CH Väner-

vind Fröken-Smilla). 

Godt hode med godt kjønnspreg. Brune øyne store ører for Husky. Bra hals. 

Markert manke ellers bra overlinje. Bra kryss og hale, bra utvikling i bryst. 

Fremskutt men noe vinklet i front. Bra bak. Beveger seg bra på bra bein og 

labber. Størrelse i øvre grense. 

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

 

0010 Jotneheimens Trym NO30610/13, 578098100405956, 19/08/12, Grå/ 

Hvit E: Lereng, Kristin Heltberg, Ryavegen 85, 2740 Roa O: Lereng Kristin 

Heltberg, 2740 Roa (S UCH S (POLAR)CH N UCH Dante - Libby Av Vargevass). 

Stor hund som kunne hatt noe tydeligere kjønnspreg i sitt hode. Blå og brune 

øyne, bra ører. Bra hals, overlinje. Noe bratt kryss, bra hale. Bra utvikling i 

brystet. Tilstrekkelig vinklet frem, bra bak. Trenger tettere labber til størrel-

sen. Noe ustabil i front. 

Exc.JK 2.JKK 

 

UNGHUND KLASSE HANNHUND 

0011 Absolutt Lurvelegg NO54967/11, 17/08/11, Grå/ Hvit E: Saskia Van Es, 

Gerry Borge O: Johansen, Geir, 5173 Loddefjord (Umi Av Ulvhild - Varghau-

gens Luna). 

I.M. 

 

ÅPEN KLASSE HANNHUND 

0012 Shaggy NO55066/10, 578098100301443, 06/06/10, Hvit/Brun E: Han-

sen, Trond Edgar/Nordal, Siv, Kongsrudvn 69, 1735 Varteig O: Hansen, Trond 

Edgar, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej - Tuva). 

Hode som faller av mot nakken. Bra øyne. Passe ører. Bra hals og overlinje. 

Noe bratt kryss. Kraftig men allikevel tørr i brystet. Bra vinklet bak. Noe rett i 

front. Ønsker tettere labber. Svak mellomhånd. Beveger seg bra fra siden. 

Noe løs i albuene 

VG.AK 

 

0013 Ompa Av Ulvhild NO55084/11, 20/05/11, Hvit E: Stabbetorp, Lina O: 

Monsen Kenneth, 2967 Lomen (Sepp - Sedna). 

UTSTILLINGSKLASSER 
JK Junior klasse (9-18 mnd) 
UK Unghund klasse 15-24 mnd) 
AK Åpen klasse (fra 15 mnd) 
CHK Champion klasse (obligatorisk for hunder som er norsk 
utstillings champion som ikke stiller i veteranklasse, andre nasjonale 
champions kan velge om de vil delta i CHK eller AK) 
VET Veteranklasse (fra 8 år) 
 
GRUNNBEDØMMELSE 
EXC Excellent (utmerket), rød sløyfe 
VG Very Good (meget god), blå sløyfe 
G Good (god), gul sløyfe 
S Sufficient (godtagbar), grønn sløyfe 
0 0. premie (diskvalifisert), grå sløyfe 
KIP Kan ikke premieres, brun sløyfe 
 
Konkurranseklassene JKK, UKK, AKK, BKK, CHKK og VETK er åpne for 
de hundene som har oppnådd Excellent i sine respektive klasser. 
 
BHK/BTK Beste hannhund/tispe klasse, de hundene fra konkurran-
seklassene som har oppnådd CK. CERT deles ut til den beste hann-
hunden som ikke er norsk utstillingschampion. CACIB tildeles på 
internasjonale utstillinger til den best plasserte hunden som ikke er 
internasjonal champion og som ikke stiller i Juniorklassen. 
 
ØVRIGE FORKORTELSER 
CK Championkvalitet (deles ut i konkurranseklassene), rosa 

sløyfe 
CERT Certificat, rød/hvit/blå sløyfe 
R.CERT Reserve Certificate, lyseblå sløyfe 
BIR Best i rasen, den av 1. BHK og 1. BTK som ansees som 

best, rød og gul sløyfe 
BIM Best i motsatt kjønn, den av 1. BHK og 1. BTK som ansees 

som nr 2, hvit og grønn sløyfe 

09 Vänervind Kenai. Beste Juniorklasse hann, Beste hann, CERT, 
BIM. Foto: Anita H. Engebakken 
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Kunne hatt tydeligere markert stopp, store ører. Bra hals, overlinje. Noe bratt 

kryss. Krøllhale. Tilstrekkelig utvikling i brystet. Rett og fremskutt skulder, bra 

vinkler i lår. Bra bein og labber. Beveger seg bra, men noe ustabil front. 

Bortskjemt og markerer noe mot dommer. Diskvalifisert. 

0.AK 

 

0014 Tucker NO38486/11, 26/02/10, Grå/Hvit/Sort E: Johnsen, Rigmor Og Jon 

Bjarne, Jon Bjarne Johnsen, Nævestad, 4950 Risør O: Oveland, Øystein Berg, 

4820 Froland (White Eagle - Dølabakkens Sha Ka). 

Tilstrekkelig kjønnspreg i hodet, blå øyne. Passe ører. Bra hals, overlinje. Anel-

se bratt kryss. Noe høy hale. Bra utvikling i bryst. Gode vinkler frem og bak. 

Skal ha tettere labber. Beveger seg bra. Rettstilt og fin. 

Exc.AK 2.AKK CK 3.BHK 

 

0015 Finse NO50920/10, 11/03/10, Hvit E: Ensby, Simen, Ensby Gård, Hunder-

vegen 652, 2636 Øyer O: Ensby, Simen, 2636 Øyer (Birk - Ulveheia's Lilo). 

Størrelse I øvre grense. Bra hode. Godt uttrykk. Noe store ører. Noe kort hals. 

Sterk overlinje. Noe bratt kryss. Bra utviklet bryst, men opptrykket buk. Rett i 

front. Tilstrekkelig vinklet i lår. Svak mellomhånd. Tettere labber til størrelse 

ønskes. Beveger seg bra. Noe ustabil i albuer. 

VG.AK 

 

0016 Nay-La-Chee's Lava Goshe NO44133/10, 578098100270083, 20/04/10, 

Viltfarget E: Borgen, Irene/Dufseth, Svein O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner 

(Sepp - Nay-La-Chee's River Jenisej). 

Tangbitt. Kraftig hode, men med rasepreg. Bra ører. Bra hals, svak overlinje. 

Noe bratt kryss. Unødig høyt båret hale. Bra utviklet bryst, velplassert men rak 

i front. Tilstrekkelig vinklet i lår. Bra bein og labber. Kunne hatt friere steg og 

mer stabil front. 

VG.AK 

 

0017 Fenrisulven Durin SE63285/2010, 977200007790063, 25/09/10, Viltfar-

get E: Halvorsen, Lene O: Antoniusson, Lotta og Peter, Sverige (Fenrisulven 

Bauge - Fenrisulven Hild). 

Bra hode, brune øyne. Noe lavt sittende ører. Bra hals, overlinje. Anelse bratt 

kryss bra hale. Tilstrekkelig utviklet bryst. Tilstrekkelig vinklet fram, bra bak. 

Tilstrekkelig beinstamme men skal ha tettere labber. Bra bevegelser, men noe 

pendlende i front. 

Exc.AK 

 

0018 Snørokks Jack White 17283/08, 578097809016524, 27/05/08, Grå/ Hvit 

E: Kroken, Anne-Katrine O: Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå (Blackjack's Jericho 

Of Jedeye - Sassicaia Crystal Whiskers). 

Kraftig men kjønnspreget hode. Litt store ører. Mørke øyne. Bra hals, overlin-

je. Bratt kryss. God hale. Kraftig men tørr i brystet. Tilstrekkelig vinklet frem 

og bak. Bra bein og labber. Tangbitt. Kunne hatt friere steg bra ellers. Rett stilt 

og fin. Kunne vært friere i gemytt pris pga mentalitet. 

S.AK 

 

0019 Storm Av Vargevass NO52277/11, 24/04/11, Hvit E: Lereng, Kristin 

Heltberg, Ryavegen 85, 2740 Roa O: Grønås Karsten, 2608 Lillehammer 

(Kvitten Av Vargevass - Noal Av Vargevass). 

Hode med godt kjønnspreg. Anelse store ører. Bra hals, overlinje. Noe bratt i 

krysset. Bra utvikling i brystet. Tilstrekkelig vinklet frem og bak. Kunne hatt 

friere steg og er noe pendlende i front. Størrelse i øvre grense. 

VG.AK 

 

0020 Snørokks Sid NO42916/11, 24/05/11, Brun/ Hvit E: Hope, Kari Solvang, 

Høymyrveien 65, 3656 Atrå O: Hope Kari Solvang og Ulf V R, 3656 Atrå (Arctic 

Soul Vytok - Snørokks Meg White). 

Bra hode og uttrykk. Blått og brunt øye. Passe ører. Bra hals, overlinje. Bratt 

kryss. Bra utvikling i bryst. Kunne hatt friere steg og mer stabil front. Rak og 

fremskutt i skulder, bra bak. Kunne hatt tettere labber. 

VG.AK 

 

0021 Heidiburghs Ghost Echo S69244/2006, 752098100325839, 04/11/06, 

Grå/Hvit E: Jørgensen, Viggo O: Lars Og Kerstin Gustafsson, Sverige (S (POLAR)

CH Trahimus Sudden - Unisak's Towa). 

Bra hode. Kunne hatt noe fyldigere underkjeve. Bra øyne og ører. Bra hals og 

overlinje. Noe avfallene kryss. God hale. Bra utvikling i brystet. Noe rak i skul-

derparti, bra vinklet i lår. Kunne hatt tettere labber. Beveger seg bra. 

Exc.AK 

 

0022 Juluss NO42184/09, 21/02/09, Brun/Rød E: Sundby, Johanne, Sørbråt-

veien 25, 0891 Oslo O: Sundby, Johanne, 0891 Oslo (Cobby Lillefot - Racer). 

Maskulint bra hode, brune øyne. Noe store ører. Bra hals og overlinje. Anelse 

bratt i kryss, unødig høy hale. Bra utvikling i bryst. Velplassert men rak i skul-

der, bra vinkler i lår. Bra bein og labber. Beveger seg med bra steglengde, noe 

ustabil i albuer. 

G.AK 

 

0023 Sapian Glomma NO55070/10, 578098100302759, 06/06/10, Grå/Hvit E: 

Sundby, Johanne, Sørbråtveien 25, 0891 Oslo O: Hansen, Trond Edgar, 1735 

Varteig (Fenrisulven Frej - Tuva). 

Bra hode og uttrykk med noe store og tynne ører. Bra hals, litt svak overlinje. 

Noe bratt kryss. Kraftig men tørr i brystet. Noe rak i front, bra vinklet i lår, 

men høy og åpen i hasen. Behøver tettere labber. 

Exc.AK 

 

0024 Forstal's Tingenek KCSBH46001, 981000002941900, 22/06/10, Grå/Hvit 

E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Leich, S. Og S./

Koops, A., Storbritannia (Zima Hatcher At Biforst - Snowspeeder's Padawan Of 

Forstal). 

Bra hode, mørkebrune øyne. Noe store ører. Bra hals, sterk overlinje. Noe 

bratt kryss. Bra utvikling i bryst. Tilstrekkelig vinklet frem og bak. Bra bein og 

labber. Rettstilt og fin. Kunne hatt tettere labber bak. 

Exc.AK 3.AKK 

 

0025 Vänervind Pevek S53510/2009, 19/07/09, Grå/Hvit E: Eriksson, Niklas, 

Kastanjevägen 14, 71231 Hällefors, Sverige O: Anders og Agneta Hörnlund, 

54291 Torsö, Sverige (SE UCH, N UCH, S(POLAR)CH Vänervind Koryak - SE 

(POLAR)CH Vänervind Fröken-Smilla). 

Veldig bra hode, mørkebrune øyne, litt store ører. Bra hals. Noe svak overlinje 

mott et bratt kryss. Kraftig men tørr i brystet. Tilstrekkelig vinklet frem, bra 

vinklet i lår. Kunne hatt friere steg. Noe svak mellomhånd. Tette nok labber. 

Rettstilt og fin. 

Exc.AK 

 

0026 Korbuq Kjappfot 17392/06, 26/07/06, Hvit/Brun E: Sundby, Johanne, 

Sørbråtveien 25, 0891 Oslo O: Sundby, Johanne, 0891 Oslo (Lupo Tipp Nirvana 

Av Brattalid - Lerkelund's Bior Sue Suki). 

Bra hode med godt kjønnspreg. Blå øyne. Noe store ører. Bra hals og overlin-

je. Bratt kryss. Bra utvikling i bryst. Rak i skuldra, tilstrekkelig vinklet i lår. 

Kunne hatt strammere labber. Kort og bunden i bevegelser. Noe løs i albuer. 

VG.AK 

 

0027 Vikerkollen's Ms Borriz 25803/05, 578077000000818, 25/10/05, Hvit/

Sort E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Alhaug, Birgit 

28 Snørokks Pippin. Beste åpenklasse hann, 2. beste hann totalt 
og R.CERT 
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Bordvik, 2315 Hamar (Mørkki Av Vargevass - Snilla Av Vargevass). 

Kjønnspreget hode med bra uttrykk. Noe runde øyne. Utmerket ører, bra hals, 

svak overlinje. Bratt kryss som hindrer bakbeinsbevegelsene, tilstrekkelig 

utviklet bryst. Fremskutt, men vinklet i skulder, bra lår. Kunne hatt tettere 

labber. Kort og bunden i steg. Kuhaset. Utmerket type. 

VG.AK 

 

0028 Snørokks Pippin NO49603/10, 20/06/10, Brun/Hvit E: Hope, Kari Sol-

vang, Høymyrveien 65, 3656 Atrå O: Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå (Arctic Soul 

Vytok - Najanin's Cold River Rajah). 

Bra hode med blå øyne. Passe ører. Bra hals, overlinje. Anelse bratt kryss. Bra 

utvikling i bryst. Bra vinklet frem og bak. Beveger seg med god steglengde. 

Rettstilt og bra. Bra bein og labber. 

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

 

0029 Vikerkollen's Ds Prins NO32582/10, 578098100292560, 09/01/10, Grå/

Hvit E: Moum, Anne Guri O: Alhaug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH SE N 

TCH Vikerkollen's First Duke Jr - N UCH Vikerkollen's Mos Safran). 

Bra hode og uttrykk. Passe ører. Bra hals, noe svai overlinje. Bra kryss og hale. 

Bra bryst bra plasserte og vinklet skuldre. Bra bak. Kunne hatt tettere labber. 

Beveger seg bra fra alle sider. 

Exc.AK 4.AKK 

 

0030 Lexus NO38316/09, 578098100284802, 02/02/09, Grå/Brun E: Herstad, 

Rolv O: Herstad, Rolv, 6817 Naustdal (Nay-La-Chee's Djerve Zeke - Molinka). 

Bra hode. Anelse sterkt markert stop. Brune øyne. Noe store ører. Bra hals, 

overlinje. Bratt i krysset. Tilstrekkelig utvikling i bryst. Rak og fremskutt i skul-

der. Kunne hatt friere steg. Kuhaset bak. Løse Albuer. 

Pris pga mentalitet. 

0.AK 

 

0031 Greentrail Porthos KCAL04835202, 08/10/10, Sort/ Hvit E: Toril Wiik 

Johansen, Geir Johansen O: Andrews, M C, Storbritannia (Shjegge Mann's 

Price Eward Of Green - Wildenfree Cheeky Moo Of Greentrail). 

Stor/høy hund. Bra hode, mørke fine øyne. Litt bredt plasserte ører, bra stør-

relse. Bra hals, sterk overlinje. Litt bratt kryss. Tilstrekkelig utvikling i kryss. 

Noe rak og fremskutt i skulder, bra lår. Bra bein og labber. Beveger seg bra. 

Rettstilt og fin. 

Exc.AK 

 

0032 Savik Av Ulvhild NO30236/11, 578077000077280, 15/04/09, Grå E: 

Monsen, Kenneth, Ellestadvegen 333, 2967 Lomen O: Monsen, Kenneth, 2967 

Lomen (Nathan Av Vargevass - Isslottett's Nattiq). 

Kunne hatt noe tydeligere kjønnspreg I hodet. Blå øyne. Noe store, men vel-

pelset ører. Bra hals, overlinje, aning bratt kryss. Bra utvikling i bryst. Bra 

steglengde, noe hasetrang. Anelse fremskutt men bra vinklet frem, bra bak. 

Exc.AK 

 

0033 Black Buster NO39876/11, 27/06/10, Sort/ Hvit E: Rigmor Johnsen, Jon 

Bjarne Johnsen, Nævestad, 4950 Risør O: Johnsen, Rigmor, 4950 Risør 

(Golden Sarek - Arctic Snow Sascha). 

Noe feminine hann. Underkjeve kunne vært bedre utviklet. Bra øyne, passe 

ører. Bra hals. Ettergivende i rygg og lend. Bra kryss. Tilstrekkelig utviklet i 

bryst. Fremskutt i skulder og rak i overarm. Bra vinklet i lår. Gode haser og 

løse albuer. God steglengde. 

S.AK 

 

0034 Nay-La-Chee's Bark NO49259/10, 12/05/10, Sort/ Hvit E: Bergendahl, 

Rikke, Revestien 17, 2016 Frogner O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner (Nay-La

-Chee's Iver Glipp - Kefeus Naggar Tamsin). 

Bra hode med mørkebrune, men runde øyne. Noe store ører. Bra hals, lang i 

lend og ettergivende i rygg. Noe bratt i kryss. Bra hale. Bra utviklet i brystet. 

Tilstrekkelig vinklet i skuldre, bra vinklet i lår. Svak mellomhånd. Tettere lab-

ber til størrelse, ellers tryggere mentalitet. Gir usikkert inntrykk. 

S.AK 

 

0035 Æsulv's Rh Balder NO32704/12, 15/01/12, Gulhvit E: Teslo, Gro, Vangs-

bakken 32, 2338 Espa O: Teslo Svein Erik Og Gro, 2338 Espa (Robert Av Varge-

Fra venstre: BIM 09 Vänervind Kenai, E/O: Agneta Hörnlund, til høyre: BIR 67 Little-Ruby, E/O: Tom Arne Kristiansen, vist av og bor hos 
Anne Guri Moum. Foto: Anita H. Engebakken 
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vass - Vikerkollen's Nb Hera). 

Bra hode. Godt kjønnspreg. Blå øyne. Anelse store ører. Bra hals, overlinje 

men bratt i krysset. Trenger mer dybde og lengde i brystkasse. Kort og bunden 

i bevegelser. Ustabil i front. Kunne hatt tettere labber først og fremst bak. 

Dagens gladeste. 

G.AK 

 

9000 Nay-La-Chee's Kjølige Nansen NO41941/11, 14/04/11, Viltfarget E: 

Dietrichson, Terje, Bogerudveien 38, 0692 Oslo O: Bergendahl Rikke C, 2016 

Frogner (Nay-La-Chee's Cool Rascal Ravn - Nay-La-Chee's Troykaz Sikpok) 

Kraftig hode som kunne hatt tydeligere rasepreg. Anelse runde øyne. Store 

ører. Tilstrekkelig reisning i hals, bra båren overlinje, bratt i kryss. Bra utviklet i 

brystet veldig rak og fremskutt i skulder. Tilstrekkelig viklet i lår. Kunne hatt 

noe grovere beinstamme til størrelse. Bevegelser kort og bundet. Ustabil i 

albuer. 

G.AK 

 

CHAMPIONKLASSE HANNHUND 

0036 SE UCH Vänervind Grip S46953/2007, 09/05/07, Viltfarget E: Hörnlund, 

Agneta, Sandbæcken 1, 54291 Torsø, Sverige O: Anders og Agneta Hörnlund, 

Sverige (Enok - Laika). 

Kunne hatt mer markert stopp, ellers bra uttrykk. Bra hals, overlinje, anelse 

bratt i krysset. God steglengde Anelse hasetrang. Løse albuer, noe pendlende. 

I øvre størrelse. Kunne hatt tettere labber. 

Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BHK 

 

VETERANKLASSE HANNHUND 

0037 Nay-La-Chee's Hexov Runner 11645/05, 01/05/05, Grå/Hvit E: Tone 

Beate Hansen, Runar Golimo Simonsen, Moreneveien 59, 2743 Harestua O: 

Bergendahl Rikke C, 2016 Frogner (Sujozov Av Vargevass - Nay-La-Chee's 

Cool'n Rude Hex). 

Veldig bra hode, mørke vakre øyne, passe ører. Bra hals, overlinje. Bratt kryss. 

Noe tynn hale. Kraftig, men tørr i brystet. Bra vinklet frem og i lår. God steg-

lengde. Rettstilt og bra. Kan ha strammere labber. 

Exc.VETK 2.VETKK 

 

0038 SE N TCH Vikerkollen's First Lord 20165/04, 578050000093748, 

02/07/04, Viltfarget E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: 

Alhaug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH Geir Av Vargevass - Isslottett's Raya). 

Kraftig, men viser rasetypen i hodet. Noe runde øyne. Noe store ører. Nå med 

noe løst halsskinn. Noe ettergivende i rygg. Bra kryss og hale. Kraftig på gren-

sen til tung i brystkassen. For størrelse utmerket bein og lapper. Pris fremst 

pga bevegelser. 

Exc.VETK 1VETKK BIM Veteran 

 

0039 N UCH Moritz Av Vargevass 16874/00, 985100008339202, 04/11/99, 

Sort/Hvit E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Grønås 

Karsten, 2608 Lillehammer (N UCH Geir Av Vargevass - Panderilla Av Varge-

vass). 

14 år gammelt eksemplar. Hode med utmerket rasepreg, passe ører. Bra hals, 

noe svai i ryggen. Utmerket kryss og hale. Kraftig men tørr i brystet. Velplas-

sert og utmerket vinklet skuldre, bra vinklet bak. Utmerket bevegelser. 

Exc.VETK 3.VETKK 

JUNIORKLASSE TISPE 

0040 Jotneheimens Idunn NO30613/13, 578098100405311, 19/08/12, Grå/ 

Hvit E: Lereng, Kristin Heltberg, Ryavegen 85, 2740 Roa O: Lereng Kristin 

Heltberg, 2740 Roa (S UCH S (POLAR)CH N UCH 

Dante - Libby Av Vargevass). 

Feminint bra hode, mørke vakre øyne bra ører. Bra hals, overlinje, anelse 

bratt i kryss. Bra utvikling i bryst. Vinklet med fremskutt i skulder, velvinklet i 

lår. Bra beinstamme, kunne hatt tettere labber. Beveger seg bra, men anelse 

løs i albuer. 

Exc.JK 4.JKK 

 

0041 Kefeus Iridium FI52838/12, 15/08/12, Viltfarget E: Kari Solvang Hope, 

Ulf V R Hope, Høymyrveien 65, 3656 Atrå O: Hasa, Jenni, Finland (FI TCH JOH-

08 Icesmile's Iknek - Taiga Quest Crow). 

Feminint bra hode, mørke vakre øyne. En anelse store ører. Bra hals, ennå 

noe myk i overlinje. Anelse bratt kryss, bra hale. Bra utvikling i bryst. Tilstrek-

kelig vinklet frem og bak. Bra bevegelser fra alle sider. Bra pels. 

Exc.JK 2.JKK CK 4.BTK 

 

0042 Beautiful Miracle NO50928/12, 06/08/12, E: Johansen, Toril Wiik O: 

Johansen, Toril Wiik, 5173 Loddefjord (Greentrail Porthos - Maina). 

Rasetypisk hode med bra kjønnspreg. Mørke vakre øyne, utmerket ører. Bra 

hals, noe svak rygg. Anelse bratt kryss. Bra utvikling i bryst. Tilstrekkelig vink-

let frem, bra bak. Svak mellomhånd. Bra labber. I dag et tangbitt, tendens til å 

bli underbitt. Beveger seg bra. 

Exc.JK 

 

0043 Maya NO47283/12, 05/06/12, E: Hunskår, Tore O: Hunskår, Tore, 3550 

Gol (Viking - Betty). 

I.M. 

 

0044 Fifi Av Viddashusky NO45592/12, 08/05/12, E: Stabbetorp, Lina O: 

Herleiksplass Leif, 9840 Varangerbotn (Robert Av Vargevass - Arktisk Storm 

Fjun). 

Tilstrekkelig utviklet junior hode. Noe store, tynne ører. Bra hals, spenner noe 

i lenden mot et bratt kryss. Trenger utvikling i brystet, først og fremst i leng-

den. Veldig fremskutt og steil i front. Bra bak. Kunne hatt tettere labber. Kort 

og bunden i bakbeinsbevegelser. Veldig ustabil i front. 

VG.JK 

 

0045 Huskyville's Skjelbreia Mustang NO45682/12, 07/06/12, E: Løw, Line 

Marie O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Finnemarka's Jarvi 2 - Mel). 

I.M 

 

0046 Snøfrost Isende Rim NO37216/12, 578098100359141, 29/02/12, Svart/

Hvit E: Dalby, Rune Harald, Gamle Sonsvei 7, 1555 Son O: Engebakken Anita 

Helene, 3830 Ulefoss (NV-08 N UCH Trunk Pox Lucas Av Kitwanga - N UCH 

Hightower's A Dream Comes True). 

Kraftig men kjønnspreget hode med en anelse hvelvd panne, bra øyne og 

ører. Bra hals, overlinje, noe bratt kryss, noe lang i lend. Kraftig i bryst. Vel-

plassert, men kort i overarm. Bra vinkler i lår, noe svak mellomhånd ellers bra 

bein og labber. Kunne hatt friere bevegelser. Rettstilt og bra. 

Exc.JK 3.JKK 

 

0047 Vänervind Sikta SE49067/2012, 17/07/12, Grå/Hvit E: Eriksson, Niklas, 

Kastanjevägen 14, 71231 Hällefors, Sverige O: Anders og Agneta Hörnlund, 

54301 Torsö, Sverige (SE UCH NO UCH SE (POLAR)CH Vänervind Koryak - SE 

(POLAR)CH Vänervind Fröken-Smilla). 

Tilstrekkelig utviklet hode, mørke vakre øyne, litt store ører. Bra hals, overlin-

je, godt kryss og hale. Bra utvikling i bryst. Godt vinklet frem, meget godt bak. 

Rettstilt og fin. Bra bein, utmerket labber. Bevege seg meget godt. 

Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK 

 

0048 Huskyville's Skjelbreia Birchcoulee NO45681/12, 07/06/12, E: Løw, Line 

Marie O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Finnemarka's Jarvi 2 - Mel). 

I.M 

47 Vänervind Sitka, beste Juniorklasse tispe, 3. beste tispe totalt. 
Foto: Anita H. Engebakken 
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UNGHUND KLASSE TISPE 

0049 Jana NO37911/12, 22/02/12, E: Lindberg, Jostein, Setraveien 62, 1914 

Ytre Enebakk O: Rinne, Yvonne/ Dåbakk, Kenneth, 2160 Vormsund (Yukon - 

Sisu). 

Hode med noe snipete neseparti hvor underkjeve skulle vært noe sterkere. 

Mørke vakre øyne, noe store ører. Bra hals, overlinje, anelse bratt i krysset. 

Tilstrekkelig dyp, men lengre brystkasse ønskes. Veldig rak og fremskutt i 

skulder, åpen i kneledd. Skal ha tettere labber. Kunne hatt friere bevegelser, 

men løs og ustabil i front. Størrelse i øvre grense. Hardt krøllet hale. 

G.UK 

 

0050 Libesol Black Swan NO44921/12, 578097809133945, 02/01/12, E: 

Sundsdal, Terje, Stasjonsvg 29, 3540 Nesbyen O: Hanssen Linn/ Pedersen, 

Arild, 7633 Frosta (Kristari's Chip And Dip - Kristari's Sesame). 

Kraftig men kjønnspreget hode, mørke vakre øyne. Utmerket ører. Noe kort 

hals. Fremdeles svak overlinje, bratt kryss. God hale. Kraftig, bred brystkasse. 

Anelse kort overarm. Bra vinklet i lår. Bra bein og labber. Beveger seg bra. Ei 

helt tilgjengelig, derav pris. 

G.UK 

 

0051 Nay-La-Chee's Rohan Chika NO34080/12, 578098100356774, 29/10/11, 

Sort/ Hvit E: Bergendahl, Rikke O: Bergendahl Rikke C, 2016 Frogner (Isi Birke-

beiner - Kefeus Naggar Tamsin). 

Mangler begge p2 i underkjeven. Hode med snipete neseparti, spesielt under-

kjeve. Mørke noe runde øyne. Noe store ører. Bra hals, noe ettergivende rygg. 

Bra kryss og hale. Tilstrekkelig dyp, men noe lengre brystkasse ønskes. Veldig 

rak og fremskutt skulder, bra vinkler i lår, skulle hatt grovere bein, tettere 

labber. Godt steg fra siden, men veldig ustabil i front. 

VG.UK 

 

ÅPEN KLASSE TISPE 

0052 Sajo Vorma Hilux Av Nairebis NO47670/11, 578097809139508, 

09/07/11, Brun E: Sundby, Johanne, Sørbråtveien 25, 0891 Oslo O: Kerler 

Camilla/ Günther Lars Kristian, 1892 Degernes (Vargteam's Ole - Lilo). 

59cm. Kunne hatt tydeligere marker stopp, ellers godt kjønnspreg. Blå øyne, 

store ører. Bra hals, noe ettergivende i rygg, bratt i kryss. Kunne hatt lengre 

brystbein. Fremskutt skulder, men noe vinklet. Tilstrekkelig vinklet i lår, for 

størrelsen bra bein og labber. Bundende bevegelser pga det bratte krysset. 

Pris pga størrelse. 

0.AK 

 

0053 Nay-La-Chee's Vyla Nayak 11892/08, 29/04/08, Grå/ Gylden/ Hvit E: 

Bergendahl, Rikke, Revestien 17, 2016 Frogner O: Bergendahl, Rikke, 2016 

Frogner (Arctic Soul Vytok - N UCH Lure Larka). 

Bra hode med godt kjønnspreg, mørke vakre øyne. Bra ører. Bra hals. Anelse 

ettergivende rygg. Bra kryss og hale. Bra utviklet bryst. Bra vinkler frem og 

bak, bra bein, skal ha tettere labber. God steglengde fra siden. Fører seg med 

høye frembeinsbevegelser. 

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

 

0054 Ulveheia's Lilo 10188/08, 03/02/07, Vilt E: Ensby, Simen, Ensby Gård, 

Hundervegen 652, 2636 Øyer O: Kristiansen, Øystein, 1816 Skiptvet 

(Ulveheia's Disel - Ulveheia's Aice). 

I.M 

 

0055 Welma NO55071/10, 578098100302138, 06/06/10, Viltfarget E: Hansen, 

Trond Edgar/Nordal, Siv, Kongsrudvn 69, 1735 Varteig O: Hansen, Trond Ed-

gar, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej - Tuva). 

Hode med godt kjønnspreg. Kunne hatt mer markert stopp. Anelse store ører. 

Bra hals, overlinje, kryss og hale. Tilstrekkelig utviklet i bryst. Noe rak i front. 

Tilstrekkelig vinklet i lår. Kan ha tettere labber. Pels i røyting. Beveger seg bra 

fra alle sider. 

Exc.AK 2.AKK 

 

0056 Foo 07097/08, 578077000036280, 28/10/07, Grå/ Hvit E: Kroken Anne-

K/ Lønning, Hans P O: Kroken, Anne-Katrine/Lønning, Hans Petter, 2364 

Næroset (Muddy - Nay-La-Chee's Hejira). 

Veldig bra hode, noe runde øyne, litt store ører. Bra hals, litt ettergivende 

rygg, noe bratt kryss. Tilstrekkelig dyp, men kunne hatt lengre brystbein.  

Tilstrekkelig vinklet frem, bra vinklet i lår, anelse åpen i haseledd. Bra beins-

tamme og labber. Beveger seg bra. 

Exc.AK  

 

0057 Tuva 17118/07, 578077000032775, 07/07/07, Grå E: Hansen, Trond, 

Kongsrudvn 69, 1735 Varteig O: Hansen, Trond, 1735 Varteig (SE(POLAR)CH 

Varggyllens Edwin - Fenrisulven Beda). 

Bra hode med godt kjønnspreg. Anelse kjøttfulle kinn. Bra øyne, noe store 

ører. Bra hals, overlinje. Anelse bratt i krysset, bra hale. Tilstrekkelig dyp men 

noe bred brystkasse. Godtagbare vinkler fremme, bra bak. Bra bein og labber. 

Noe svak mellomhånd. 

Exc.AK 3.AKK 

 

0058 Nay-La-Chee's Vyla Tusse 11893/08, 29/04/08, Grå/ Hvit E: Bergendahl, 

Rikke O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner (Arctic Soul Vytok - N UCH Lure 

Larka). 

I.M 

 

0059 Inero Av Ulvhild NO30239/11, 15/04/09, Grå E: Monsen, Kenneth O: 

Monsen, Kenneth, 2967 Lomen (Nathan Av Vargevass - Isslottett's Nattiq). 

Hode med godt kjønnspreg, passe ører. Bra hals, overlinje, bratt kryss. Kunne 

hatt noe lengre brystbein. Fremskutt og mye steil i front, aning åpen i kneledd 

og hase. Passe beinstamme. Skal ha tettere labber og friere steg. Løse albuer. 

G.AK 

 

0060 Tara NO38488/11, 26/02/10, Grå/Sort/Hvit E: Johnsen, Rigmor Og Jon 

Bjarne, Jon Bjarne Johnsen, Nævestad, 4950 Risør O: Oveland, Øystein Berg, 

4820 Froland (White Eagle - Dølabakkens Sha Ka). 

Hode med noe kulete isse, bra øyne, noe store ører. Bra hals, overlinje. Litt 

bratt kryss. Bra hale. Tilstrekkelig utviklet bryst, tilstrekkelig vinklet bak + 

front. For størrelsen tilstrekkelig beinstamme, skulle hatt tettere labber. Beve-

ger seg bra. 51cm 

G.AK 

 

0061 Huskyville's Apache Honey Dew NO38513/10, 16/03/10, Gylden E: Løw, 

Line Marie O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Tipp - Pippi). 

I.M. 

 

0062 Heidiburghs Ghost Luna S69245/2006, 752098100321803, 04/11/06, 

Grå/Hvit E: Kleven, Tora, Gåsbuvn 940, 2323 Ingeberg O: Lars Og Kerstin Gus-

tafsson, Sverige (S (POLAR)CH Trahimus Sudden - Unisak's Towa). 

Hode med snipete neseparti og fattig underkjeve. Øyne bra, noe store ører. 

Bra hals, overlinje, utmerket kryss, bra hale. Bra utviklet bryst, godt vinklet 

frem + bak. Bra beinstamme + labber. Beveger seg bra fra alle sider. 

Exc.AK 

 

0063 Vikerkollen's Ms Befana 25806/05, 578077000006542, 25/10/05, Hvit/

Sort E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Alhaug, Birgit 

Bordvik, 2315 Hamar (Mørkki Av Vargevass - Snilla Av Vargevass). 

Bra kjønnspreget hode. Bra hals, noe ettergivende rygg, bratt kryss. Bra hale. 

Kraftig bryst. Tilstrekkelig vinklet frem og bak. Bra bein og tettere labber. 

53 Nay-La-Chee’s Vyla Nayak, beste åpenklasse tispe, 2. beste-
tispe totalt og R.CERT. Foto: Anita H. Engebakken 
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Beveger seg med god steglengde, anelse ustabil og løs i albuer. 

VG.AK 

 

0064 Ulveheia's Dapheny NO33727/10, 10/08/09, Viltfarget/Grå E: Kristian-

sen, Øystein/Sund, Hanne O: Kristiansen Øystein/ Sund Hanne, 1816 Skiptvet 

(Fugitive's Rob - Fugitive's Scary). 

Hode med godt kjønnspreg, men noe avfallene ved nakkeknøl. Bra øyne, litt 

store ører. Bra hals, overlinje, men bratt kryss. Tilstrekkelig utviklet i brystdyb-

de, men kunne hatt noe mer lengde. Bra vinklet frem og bak. Til størrelsen bra 

bein og labber. Kunne hatt friere steg. Veldig vid bak, spesielt høyre bein. 

VG.AK 

 

9001 Beda Av Slidre Fiord NO42094/10, 28/02/10, Hvit E: Hunskår, Tore O: 

Bergheim Steinar Og Eldbjørg, 2960 Røn (Finnemarka's Thelon - Sheela Av 

Vargevass) 

Kraftig hode men kjønnspreget. Noe avfallene mot nakken. Litt store ører. Bra 

hals, noe ettergivende rygg, bratt kryss. Bra hale. Kraftig bryst. Tilstrekkelig 

vinklet frem, bra bak. Utmerket bein + labber. Størrelse i øvre grense. 

Exc.AK 4.AKK 

 

CHAMPIONKLASSE TISPE 

0065 N UCH Vikerkollen's Mos Safran 17525/07, 578077000034226, 

30/07/07, Gulbrun/Hvit E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 

Hamar O: Alhaug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH Moritz Av Vargevass - 

Snilla Av Vargevass). 

Bra rasetypisk hode med godt kjønnspreg. Anelse store ører. Bra hals, anelse 

ettergivende rygg, bra kryss og hale. Bra utviklet i bryst. Bra vinkler frem + 

bak. God steglengde, gode haser. Anelse løs i albuer. 

1.CHK 1.CHKK CK 

 

VETERANKLASSE TISPE 

0066 SE(POLAR)CH Vänervind Yana S16433/2005, 18/12/04, Beige / Hvit E: 

Hörnlund, Agneta, Sandbæcken 1, 54291 Torsø, Sverige O: Agneta Hörnlund, 

Sverige (Ukko Av Vargevass - Team Vacha Star). 

Veldig bra hode, blå øyne, anelse store ører. Bra hals, overlinje, kryss og hale. 

Bra bryst. Gode vinkler rundt om. God steglengde frem og bak. Anelse hase-

trang, bra fremme. Exc. Tispe 

Exc.VETK 2.VETKK CK 

0067 Little-Ruby 01428/05, 578098100140237, 09/02/03, Viltfarget E: Kristi-

ansen, Tom Arne O: Kristiansen, Tom Arne, 2412 Sørskogbygda (Gaul - Luna). 

Veldig bra hode. Bra øyne. Litt store ører. Bra hals, overlinje. Utmerket kryss + 

hale. Bra utvikling i bryst, utmerket vinkler frem og bak. Bra bein og labber. 

Exc.VETK 1.VETKK CK CERT 1BTK BIR-VET BIR 

 

OPPDRETTERKLASSE 

0068 Nay-La-Chee E: Bergendahl, Rikke, Revestien 17, 2016 Frogner 

Utgår 

 

0069 E: Hansen, Trond, Kongsrudvn 69, 1735 Varteig 

Deltagende hunder: 12, 23, 55, 57 

Oppdrettergruppe av god kvalitet og helhet der en hann forstyrrer inntrykket 

pga sitt hode og uttrykk. 

Gruppen er et godt resultat i henhold til standard; funksjon, mentalitet og 

størrelse. 

Veldig bra oppdrettsresultat. 

2.OPPDK 

 

0070 Vänervind E: Hörnlund, Agneta, Sandbæcken 1, 54291 Torsø, Sverige 

Deltagende hunder: 9, 25, 66, 47 

Oppdrettergruppe av utmerket kvalitet og jevnhet i henhold til rasestandar-

den. Hannene noe store, men funksjonelle. Gruppen er utmerket oppdrettsre-

sultat i henhold til funksjon og mentalitet. 

HP 1.OPPDK BIR Oppdrett 

Fra venstre: BIM-veteran: 38 SE N TCH Vikerkollen’s First Lord, E/O: Birgit Bordvik Alhaug, vist av Gitte Alhaug, til høyre: BIR-veteran: 
67 Little-Ruby, E/O: Tom Arne Kristiansen, vist av og bor hos Anne Guri Moum. Foto: Anita H. Engebakken 

Det er slitsomt å være på utstilling, særlig når man må stå tidlig 
opp om morgenen. Foto: Terje Dietrichson. 
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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. 
 
Nattlig støy 
Alle hunder skal legges i bil eller 
hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 
Det finnes dog et unntak: Hunder som skal 
delta på vintersamlingens løp kan luftes 
tidligere enn kl. 07.00, men vis hensyn! 
 

Avfall 
Hundemøkk, halm og lignende skal samles 
og kastes på anvist sted. Er du usikker på 
hvor avfallet skal kastes ta enten kontakt 
med sportskomiteen eller stedets eier. 
 
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. 
 

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. 

PROGRAM FOR HELGEN 
 
Fredag 4. oktober 
17.00 Mulighet for felles grilling for tidlig ankommende 
21.00 Velkomst i bygdelokalet (like før campingplassen) 
 Påmelding til Huskysprinten 
 
Lørdag 5. oktober 
09.00 Startliste vil bli hengt opp 
11.00 Start Huskysprinten: 5 km rundløype 
14.00 Samling på uteområdet ved grillplassen 
19.00 Felles middag 
 
Søndag 6. oktober 
10.00 Styre- og komitémøter 
 
Huskysprinten 
Huskysprinten vil gå i en sløyfe på 5 km i lia ovenfor Sataslåtten 
med start og mål inne på campingplassen. Løypa går på gode 
grusveier langs en trase som er småkupert med et par skarpe 
svinger, men vurdert til å være fullt kjørbar også for store 
spann. Man kan melde seg på i følgende klasser: 
 
Type løp Medlem/Ikke medlem 
Snøreløping, 1-2 hunder 50/100 
Sykling, 1-2 hunder 50/100 
Kickspark, 1-2 hunder 50/100 
Vogn, 4-, 6-, 8-spann og åpen klasse 100/200 
 
Påmelding til Huskysprinten 
Sendes på e-post til Johnny Blingsdalen, johnny@atlant-
entreprenor.no eller ved oppmøte på Sataslåtten innen torsdag 
3. oktober kl. 20.00. Betaling må finne sted før løpet starter. 
 
Påmelding til felles middag på lørdagen 
Bindende påmelding til Stine Oppegaard, stine@nfi.no  
innen 25.09.13 med innbetaling av egenandel kr. 250 pr. pers  
(kr. 300 for ikke medlemmer) (barn under 12 år 1/2 pris, barn 
under 5 år gratis). til konto nummer 0530.23.47060. På grunn 
av matbestilling er det viktig at alle melder seg på til midd-
agen innen fristen. 
 

 
 
Litt om Sataslåtten Camping 
Sataslåtten ligger idyllisk til på vestsiden av Hallingdalselva ca. 4 
km før Ål sentrum. Campingplassen ligger på en slags odde ut i 
elva der terrenget er flatere enn mange andre steder i Hallingdal. 
I dette området finnes der også mange grusveier som egner seg 
til hundekjøring, bl.a. sløyfa som vi skal bruke til Huskysprinten. 
Campingplassen har store arealer med god plass til hundene. 
 
Overnattingsmulighetene på campingplassen 
(NB Ta med sovepose eller dyne/pute og kjøkkenutstyr) 
To-roms hytter med plass til 6 personer, kr. 380/døgn 
Ett-roms hytter med plass til 4 personer, kr. 270/døgn 
Stabbur med plass til 4 personer, kr. 330/døgn 
Stallen med plass til 4 personer, kr. 380/døgn 
Telt/lavo kr. 110-150/døgn 
Bobil/vogn kr. 150/døgn + strøm 
Renhold kr 200 pr hytte 
 
Overnatting på Sataslåtten camping bestilles på telefon: 
48128515 / 97153727 / 32085592 
 
Alternativ overnattingsmulighet 
Enok-hytter er ikke en del av campingplassen, men ligger i 
innkjørselen til denne. Disse hyttene har høyere standard med 
bad og TV. Enok-hytter med plass til 2 + 3 personer, kr. 700/
døgn (egner seg best for familier). Renhold kr 300, og kr 500 
dersom hund har bodd inne på hytta. Ta med eget sengetøy, 
eller bestill på forhånd. Overnatting på Enok hytter bestilles og 
fordeles av Stine Oppegaard, stine@nfi.no og betales kontant 
på samlingen. 
 
Veibeskrivelse 
Adkomst til Sataslåtten fra RV7: Når man kommer kjørende fra 
Oslo ligger Sataslåtten mellom Torpo og Ål. Etter å ha passert 
andre (av 2) avkjørsler til Torpo vil man etter 1.8 km få 
Torpomoen leir på høyre side. Kjør 3 km til, så får man 
avkjørselen til Sataslåtten på venstre side i en lang, slakk sving. 
Etter avkjørsel kommer bro over elva. Rett etter broen kjører man 
gjennom hyttetunet til Enok hytter, og deretter kjører man inn på 
campingplassen. 

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

INVITASJON TIL HØSTSAMLING 

4. - 6. oktober 2013, Sataslåtten Camping, Ål i Hallingdal 

Retningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs samlinger 
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Jeg har stor forståelse for de som ikke 
føler seg hjemme i "fellesskapet" på 
konkurranser og samlinger. Det gjøres 
ofte en første vurdering av hvem du er 
i "familie" med, hvilken rase man har 
og hvilke blodslinjer. Eller for den 
saks skyld, hvilket utstyr du har, eller 
egentlig hva som helst. Slik jeg 
husker det var ikke trekkhund-
miljøet så opptatt av dette da jeg 
startet for mer enn tjue år siden. 
Antagelig fordi jeg ble født inn i 
sporten, men likevel. 

Ansvar som veteran 
Jeg har jo hatt fordelen av å være født 
inn i sporten og har alltid hatt gode 
hunder. Uavhengig av hvilken rase jeg 
konkurrerte med. Jeg er godt kjent og 
nesten alle vet sikkert hvem jeg er. 
Med det følger et ansvar. Faktisk. For 
mange mennesker i min situasjon har 
antagelig aldri tenkt på det hvordan 
det er/var å være ny og komme inn 
som helt noviser i denne sporten, og i 
hundeverden generelt 

Novise på jaktprøve 
Disse tankene kom til meg for mange 
år siden da jeg begynte å gå på jaktprø-
ver med min nå 10 år gammel vorste-
her. Hvor annerledes jeg og Rayban 
ble møtt på jaktprøven! Hvis jeg sier 
det på denne måten, hadde mitt første 
feltforsøk vært som mitt siste, hadde 
jeg aldri fortsatte å gå på prøve, utstil-
ling eller for den saks skyld fortsatt å 
jakte. 

Erfaringer og paralleller 
Jeg lærte mye av den høstens jegerprø-
ve. Ikke minst ved å snakke med andre 
hundeeiere! Og ikke minst å dele tre-
ningstips. Jeg var helt ny på det med 
jakthund og deltok på så mange prøver 
jeg kunne for å se hvordan andres 

hunder jobbet, se hva føreren gjorde, 
hvilke kommandoer og andre tips jeg 
kunne benytte meg av. Jeg merket meg 
en viss "klasseforskjell" mellom de 
ulike prøvetypene, felt, skog og fjell. 
(bilmodeller, hundeeiere og dommer-
typer) fordi jeg konkurrerte i alle tre 
med Rayban. 

Lik behandling 
På min første prøve var alle hyggelige. 
Det var en fjellprøve. Rayban gikk 
veldig bra, og det var helt og holdent 
min manglende erfaring som gjorde at 
vi ikke fikk premiering. Dommeren 
likte ham veldig og tok seg god tid 
med alle unghundene og de uerfarne 
førerne. Jeg kan love deg at alle vi som 
var der hadde en flott dag til tross for 
få fuglekontakter. Fordi vi fikk lære og 
følte oss velkomne! Vi ble behandlet 
likt uansett stamtavle. Det var faktisk 
slik at både jeg med trekkhund(avlet) 

og de med jakthund(avlet) hadde mye 
å lære av hverandre. Jeg kunne jo for 
eksempel dirigere min hund på svært 
lang hold, og de jaktavlete hadde bedre 
"finish" når det gjaldt det nære fuglear-
beidet. Se og lær, helt enkelt. 

Vår siste jaktprøve ble en feltprøve 
Hvilken forskjell ... Allerede ved mor-
genoppstillingen ble det (uoffisielt) 
klart hvilke hunder som skulle få bra 
sjanser i løpet av dagen (utsatt fugl?). 
Jeg holdt motet oppe, men jo lengre 
utpå dagen det gikk, så jeg hvordan det 
fungerte. Det var bare å se på stamtav-
lene og hvor kjent eieren var, for å se 
hvem som skulle bli premiert denne 
dagen. Dommerne og noen av hunde-
eierne kjente hverandre godt, og det 
ble gjort veldig klart at vi nye som ikke 
hadde kjøpt valp eller blod fra deres 
linjer hadde ikke noe der å gjøre. 
Snakk om bortkastet, å komme med 
en trekkhund som var alt for lydig for 
denne typen feltprøve. (Han får ikke 
jage over vei av sikkerhetsmessige 
grunner) Den fine feltene fikk jo de 
andre hundene tatt... 

Møte med usympatisk eier 
Eieren av en avlsmatador var så usym-
patisk og lite hyggelig på en jaktprøve 
at jeg lovet meg selv å aldri noensinne 
bruke eller kjøpe blod som var i den 
aller minste lille slekt med hans hun-
der. Småsint ja! Men hvorfor sponse 
en slik oppførsel selv om vorstehklub-

ben aldri fikk vite om min 
opplevelse? Jeg tenkte mange 
ganger jeg skulle sende dem et 
brev som dette, men det ble 
aldri noe av. Jeg kommer aldri 
til å kjøpe en vorsteher igjen, 
men om jeg skulle gjøre det, så 
vil det faktisk være en av jakt-

linjer, fjelljakt ..! 

Rangering av kjørere 
Hvor mange polarhundeeiere mister 
klubben og sporten med disse parallel-
lene som jeg ser mellom min opplevel-
se av jaktprøve med en hund av feil 
type (trekkavlet vorsteher på jaktprø-
ve)? Jeg har jo også på trekkhundløp 
opplevd rangering av kjørerne, og at 
noen kan "jukse" eller få fordeler fordi 
de kanskje er mer kjente enn andre. 

Hund fra riktig kennel 
Kanskje det er derfor færre og færre 
deltar i konkurranser? Fordi snobbe-
riet brer om seg og det blir en mer og 
mer elitistisk tenkemåte? Bredden 
mangler. Har du ikke den nyeste dyres-
te sleden eller hund fra den "riktige 
kennelen" så er du en outsider... (Jeg er 
redd for at min hjertesak, meritte-
ringer, kan ha en viss skyld her... Jeg 

KATT BLANT 
RØYSKATTENE 

Foto: Viggo Jørgensen 

Å føle seg velkommen, eller rettere sagt, 
føle seg velkommen tilbake! 

TEKST: MALIN SUNDIN, YLAJÄRVIS KENNEL 

fritt etter Karl Gerhards vise  
”En katt bland hermelinerna” (1955) 
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HELSEUNDERSØKELS FOR OPPDRETTERE 

Kommentar til artikkelen om Hoftedysplasi i forhold til avl hos siberian 
husky i Huskybladet nummer 1/2013 
 
HD er et alvorlig tema som hos enkelte raser er et stort problem. Hos selv veldig 
fysisk aktive hunder som stående fuglehunder er lidelsen utbredt. 
 
Da vi startet NSHK i 1972 ble vi anbefalt å forlange HD røntgen av de tisper og 
hannhunder som eventuelt skulle anbefales i avl. Som avlsrådsformann mottok 
jeg samtlige HD avlesninger for siberian husky fra hele Norge foretatt av dyrlege 
Heim på Dyrehospitalet, Høvik. Ingen HD var å finne inntil en hund med sterk 
grad av HD på begge hofter var avlest. Jeg syntes den gang grunnen var lett å 
forklare. Hunden var av en ekstrem amerikansk showlinje. De hunder som vi til 
da hadde importert kom fra de mest anerkjente racing kenneler. Vi fikk ingen 
flom av show hunder til landet, og sluttet etter hvert å forlange HD fotografe-
ring av hunder som eierne ønsket skulle vurderes av avlsrådet. 
 
Dette fikk meg til å filosofere litt. Som unggutt hørte jeg på et foredrag holdt av 
en veterinær fra Forsvarets Hundeskole i Sverige. HD var et stort problem på 
forsvarets Sjæferhunder. Alle deres Dobermanns var imidlertid fri for HD. Førs-
te generasjons valper etter krysning Sjæfer x Dobermann var fri. Så krysset man 
Sjæfer med Greyhound. Første generasjons valper var fri for HD. En av konklu-
sjonene som ble fremlagt var at tungt bygde hunder var mer utsatt for HD og at 
man kunne avle seg vekk fra lidelsen. 
 
Av artikkelen i Huskybladet forstår jeg nå at HD disponering hos hund er svært 
komplekst genetisk sammensatt. Da må man prøve seg frem. Derfor støtter jeg 
konklusjonen i artikkelen om at aktiv bruk bør være den beste test på hundens 
helse med hensyn til hofter. 
 
Christen Rose-Anderssen 

TEKST: LINE M. LØW 

I løpet av mai ble det sendt ut et spør-
reskjema til alle oppdrettere som har 
hatt ett eller flere kull de siste åtte åre-
ne (2006-2013). 

Rasespesifikke Avlsstrategier 
Helseundersøkelsen er styrets forsøk 
på å finne ut mer om helsestatusen hos 
den flotte rasen vår. Den er også et 
ledd i arbeidet med å utvikle Rasespe-
sifikke Avlsstrategier (RAS) for sibe-
rian husky, slik vi er pålagt av Norsk 
Kennel Klub. Dette arbeidet er spen-
nende og vil bli ivaretatt av ABU-
komiteen i samarbeid med styret. 

Rasens helsetilstand 
Svarene fra helseundersøkelsen vil 
være anonyme. Alle svar et betydelige! 
Vi håper derfor så mange som mulig 
svarer, slik at vi kan danne oss et så 
korrekt bilde som mulig av helsetil-
standen hos rasen siberian husky sett 
med oppdretternes øyne.  

Medlemmers erfaring 
Styret har brukt den svenske undersø-
kelsen som utgangspunkt. Men basert 
på medlemmers erfaringer og tilbake-
meldinger har vi lagt til en rekke spørs-
mål. Undertegnede har også deltatt på 
noen foredrag i regi av hundeklubben 
på Universitetet for Miljø og Bioviten-
skap hvor de har hatt forskningspro-

sjekter basert på spørreskjemaer til 
hundeeiere av spanielrasene og noen 
jaktraser. Her ble blant annet arvbar-
het på en rekke egenskaper for jakt tatt 
opp. Veldig spennende men også fryk-
telig komplisert. For eksempel vil 
mange gener i samspill bestemme 
hvordan lederhundegenskaper nedar-
ves fra foreldre til avkom. Akkurat 
hvordan dette foregår er uvisst men vi 
vet jo at mange oppdrettere sitter på 
gode erfaringer fra eget oppdrett. 

Nytt skjema til alle huskyeiere 
Neste skritt i arbeidet med å utvikle 
RAS er å utarbeide et spørreskjema til 
eiere av siberian huskies i samarbeid 
med Norges Veterinærhøyskole. Vi vil 
først analysere svarene som kommer 
inn fra oppdretterne før vi setter i 
gang med neste etappe. 

Takk for alle svar og hjelp 
Det har allerede begynt å komme inn 
svar. Det setter vi utrolig stor pris på, 
og håper mange tar seg tid til å svare. 
 
Takk til Tora Kleven for hennes 
”detektivarbeid” med å finne alle som 
har oppdrettet et eller flere kull fra 
2006-2013, og til Johanne Sundby som 
med sin brede erfaring fra helseunder-
søkelser på mennesker har bidratt til 
utformingen av spørreskjemaet. ■ 

Malin Sundin har konkurrert med slede-
hunder i over 20 år. For øyeblikket har 
hun kun renrasede siberian huskyer og 
en pensjonert pointer på kennelen. 
Til daglig er hun bonde og har 45 kyr 
gården som ligger i Orsa, Sverige. Malin 
vokste opp i hundegården, og startet sin 
egen Kennel Ylajärvis i 2000. Hundene 
hennes har gjennomført flere langdis-
tanseløp, som Amundsen Race, Fe-
mundløpet, Polardistans og mange mel-
lomdistanseløp. Les mer på hennes 
hjemmeside: www.ylajarvis.se 

skal komme tilbake den saken i et an-
net debattinnlegg.) 
Ta vel imot nybegynnere 
Grønt kort kurs, nybegynnertreff og 
treff slik som siberian husky-dagene er 
en veldig god inngangsport til hele 
sporten og sledehundverdenen, for der 
finnes det ett utmerket kontaktnett! 
Det finnes noen man som nybegynner 
kjenner igjen når man kommer på løp! 

Til slutt 
Hva gjør man for å få nye til å føle seg 
uvelkomne? 
►Veibeskrivelse. Mer eller mindre 
skiltet eller faktisk fraværende "for alle 
vet jo hvor aktiviteten pleier å være". 
►Ingen skilting, løypekart eller infor-
masjon ved startplassen. 
►Ingen telefonnummer eller kontakt-
person for aktiviteten. 
►Ingen PM eller info på den offisielle 
nettsiden. Bare inviterte får PM via e-
post (ofte slik på utstillinger). 
►Ingen som hilser på parkeringsplas-
sen, ingen velkomstfølelse. 
►Tvilsom oppførsel ute i løypa fra 
noen kjørere. Det finnes mange ek-
sempler, men for å nevne en altfor 
vanlig: En av mine valpekjøpere som 
på sitt første løp fikk en hel tirade med 
ukvemsord fra en landslagskjører un-
der en uproblematisk forbikjøring. 
Nybegynner var jo "i veien". 
 
Så tenk etter kjære venner. Både de av 
dere som er nye og dere som, som 
meg, er veteran og forbilde for mange. 
Hvordan oppfører du deg i konkurran-
ser, på samlinger og i sosiale medier? 
 
Tidligere publisert i Polarhunden 1/2013 
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lenger og mer variert enn vi andre 
”sofagriser” bare kan drømme om. Jeg 
innser atter en gang at suksess har lite 
med flaks og tilfeldigheter å gjøre. 

Hundegården 
11 sibirske regjerer innenfor, én liten 
Cavalier King Charles spaniel bjeffen-
de på utsiden. Vi sitter lenge i hunde-
gården, med hundene løpende fritt 
rundt. Inka (Juni x Fenrisulvens Breke) er 
supersosial. Hun er overalt, i fanget 
mitt, bak meg, i kameralinsen og en bit 
av henne er i ferd med å bli med på 
alle bildene. Jeg tror hun aner at dette 

TETT PÅ: 

SLIDRE FIORD SIBERIAN KENNEL 

Steinar og Eldbjørg Bergheim 

TEKST OG FOTO: ANNE-KATRINE KROKEN 

Jeg er i Einangsundet i Vestre Slidre kommune. I hjertet av Valdres, 
med utsikt inn i Jotunheimen og over en glitrende Slidrefjord. Det 
er varmt og sol og familien Bergheim har hatt konfirmasjon. Jeg har 
vært på spesialutstilling og skulle nå (nesten…) forbi på min vei 
hjem og kunne ikke la være å benytte muligheten for en prat med 
en av årets mest fremgangsrike langdistanse Siberian Husky kjøre-
re, Steinar Bergheim. Med en 23. plass av 100 startende i årets F 400 
og en 6. plass av 24 startende i årets Gausdal maraton 8-spann (200 
km). Steinar og hundene konkurrerer i åpne løp, med noen av lan-
dets beste alaska husky spann.  

Det skal bli en fire timers samtale med 
en hundekjører som er full av engasje-
ment, et ”ja-menneske” som ønsker å 
kunne si mer ”nei”, selvstendig næ-

ringsdrivende møbelsnekker, sledebyg-
ger, leder i Valdres trekkhundklubb, 
løypeansvarlig, litt politiker og hunde-
kjører som trener sine firbente både 

Over Galtsjøen på Femundløpet. Foto: Hauganfoto ved Jørn Kristensen  

Steinar Bergheim med Milly                                 Hundegården                                                         Fra Femundstarten i Røros 2013 

Foto: Tine Mathea Harstad Johansen 
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I 1927 padlet nordmannen Hjalmar Dale, 
som første hvite mann, hele elvens lengde på 
900km. I en hjemmelaget kano av seilduk og 
vidjekvister. Hjalmar Dale er identisk med 
mannen som levde sammen med pelsjegeren 
Helge Ingstad det første året han var i Cana-
da. Etter fire år i villmarken skrev Ingstad 
boken ”Pelsjegerliv”. I følge Ingstad lærte 
Dale ham alt han trengte for å overleve som 
pelsjeger i de barske nordområdene. (Kilde: 
Reiseliv.no). 
 
- I 2005 var jeg klar for å komme meg 
ut, få tak i den gamle sjela. Å komme 
til Thelons kilder og padle på Thelon 
River var stort. Ingstads ånd, ulv og 
bjørn tuslende langs elvebredden. Jeg 
kjøpte mine første to siberian huskyer 
da jeg kom tilbake fra turen, to brødre 
fra Mjåtvedt på Geilo. Bakgrunn for 
rasevalget var rett og slett at de var 
den beste linken jeg kunne finne til ulv 
og ekte villmark, banalt men sant. Året 
etter kom det en tispe fra Frode Bak-
ke. Så kom Milly og Inka (Juni x Fenris-
ulvens Breke ”Bronco”) som jeg kjøpte av 
Tore Hunskår i 2007. De var da ti må-
neder gamle. Jeg har vært heldig med 
Milly og Inka, de utviklet seg til to go-
de ledere, Milly i særdeleshet. 
 
Før Milly og Inkas ankomst forteller 
Steinar at han gikk på ski med hunde-
ne. Det skulle etter hvert bli flere hun-
der, slede og et første kull i 2009. 
 
- Jeg begynte etter hvert jakten på go-
de hannhunder og etter to bomturer 
fikk Milly sitt første valpekull, 16. au-
gust 2009. Valpefar Nathan av Varge-
vass (Ukko av Vargevass x Elvira av 
Vargevass). En vel merittert langdistan-
se leder som bør være kjent for de 
fleste.  

Slidrefjorden i Valdres 
Kennelnavnet har sin historie – en link 
til Arktis – plassert ved Slidrefjorden i 
Valdres, men skrevet Slidre Fiord – en 
fjord som ligger i Nord-Canada og 
som trolig ble navngitt av sambyg-
dingen Ivar Fosheim som var med 
Otto Sverderup som jeger og snekker 
på 2. Fram-ekspedisjonen 1898-1902 

for å kartlegge landet vest for Grøn-
land (søk på Slidre Fiord på yr.no). 

Løp og løp 
Steinar debuterte i 2009 i åpen klasse 
Gausdal Maraton (100 km). Han hav-
net da litt tilfeldig på sleden som 
”stand in” og manøvrerte et 10-spann 
bestående av 5 AH unghunder fra 
Gorm Engen og Erle Frantzen og sine 
egne 5 SH inn til en 4 plass av 6 start-
ende. Dette må ha gitt mersmak for litt 
senere samme år, sto han på startstre-
ken i Hallingen 80 km 8-spann. Da 
med 4 egne hunder og 4 lånt av Tore 
Hunskår. Hundene og mannen endte 
på en 3. plass av 11 startende, og det 
med et ”renhårig” siberian huskys-
pann. I 2010 ble det en 2. plass av 3 
startende i Gausdal Maraton (100 km) 
og på Hallingen samme år måtte han 
bryte, da både hunder og kjører var 
syke. 2012 var første året spannet gjen-
nomførte hele Gausdal Maraton (200 
km) og endte på en 7. plass av 23 start-
ende. Samme år Femund 400 debut og 
plass 42 av 56 som fullførte. Årets re-
sultater er allerede nevnt. Steinar og 
spannet hadde en gjennomsnittshastig-
het på årets GM på 15,8 km/t og jeg 
lar meg imponere og sender en liten 
tanke til de krefter som mener siberian 
huskyen må ha egne klasser for å kun-
ne hevde seg, MEN det er en annen 
diskusjon. 

De beste 
Jeg ber Steinar plukke ut to av sine 
beste tisper og to hanner. Han bruker 
ikke all verdens med tid på dette, men 
alle har vel skjønt så langt at det er en 
som skiller seg ut, klarere enn andre. 
 
MILLY (Fenrisulvens Breke x Juni) er litt 
sær. Hun er djup og kontakten med 
henne går langt innover til det ubeviss-
te plan. Milly er seriøs, fokusert, hun 
er en ”dronning” og en veldig god 
mor. Hun er energisk som leder og er 
rå på å finne igjen sålen. Milly vet ofte 
hvilken vei som er riktig, hun er stifin-
ner`n og har betydd alt for meg som 
hundekjører.  
 

er den omtalen hun får. Inkas søster 
Milly sprader rundt, drektig og stolt, 
nesten litt arrogant. Hun legger seg til 
slutt i et hundehus, sukker tungt. Milly 
vet hun er stjerna. Steinar peker og 
forteller. 
 
- Herfra går det vinterløyper langt inn-
over i fjellheimen på andre siden av 
Slidrefjorden. Valdres Trekkhund-
klubb har et løypenett på 13-14 mil. 
Når isen er sikker, kan jeg kjøre rett fra 
hundegården over sundet og opp, opp, 
opp. Det er en stigning på 800 høyde-
meter så hundene får jobbet godt. Men 
oftest kjører vi over brua og 150 høy-
demeter opp i lia og starter fra bilen 
der brøyta vei slutter. Vi har ei lita hyt-
te med hundegård der oppe som er et 
kjærkomment hvileskjær når vi er ute. 
Det er flere hundekjørere med sine 
egne ”mateløyper” inn på løypenettet. 
De fleste langdistansekjørere. Det er 
ellers mange hytter og støler. Mye folk 
og bikkjer i helger og ferier, så greit å 
ha kontroll på spannet. 
 
Jeg ser over på andre siden av fjorden 
og kan så vidt skimte en vei som snor 
seg oppover lia. Bratt er vel strengt tatt 
bare fornavnet… 
 
- Jeg har lagd ei innhegning med gara-
sje til vogner og ATV oppe på åsen, og 
derfra starter mye av barmarkstre-
ninga. Kjører mest med ATV, men 
vogner som god avveksling, og da er 
resten av familien med. 
 
Vi har kjøpt 2 Dyckvogner, så Eld-
bjørg og jeg kan kjøre hvert vårt lille 
spann. Det er fint for sommertrening. 
Vi prøver å holde de i gang hele som-
meren. Min erfaring er at godt trente 
hunder tåler bedre varmen og jeg kan 
raskt øke lengden på turene når høsten 
kommer. I september, så fort det er 
kaldt nok, er vi oppe i 2-3 mils turer.  

Begynnelsen 
Vi må dra til Canada for å lete opp 
Slidre Fiord Siberian kennels spede 
begynnelse. Nærmere bestemt Thelon 
River: 

Dronning Milly. Foto: Steinar Bergheim                                                                                                Hjemme på fjellet. Foto: Steinar Bergheim 
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En historie som illustrerer hennes 
egenskaper:  
 
Like før påske for 2 år siden kjørte vi 
et tungt proviantlass inn i Reinheimen. 
Vær og føre hadde vært dårlig lenge, 
og siste sjanse bød på mildvær og 25 
cm tung nysnø. Denne dagen lærte 
unghundspannet med mor Milly i spis-
sen å trekke lass i bakkene! Turen inn-
over bød på svært bratte stigninger, 
ingen spor og tett tåke. Etter 6 timers 
hard jobbing kunne vi lesse av de 
tunge kassene og følge sporet hjem-
over. Siste par timene hadde sludd gått 
over til striregn og stiv kuling. Sikten 
var null og det var stor enighet - hun-
dene inkludert - om å komme seg ned 
av fjellet fortest mulig. På veien opp 
hadde vi krysset en bekkedal og kjørt 
en halvsirkel godt opp i fjellsida før vi 

kom ned igjen på vannet der bekken 
kom fra. På vei ned ville jeg prøve å få 
spannet til å ta korteste vei ned bekke-
dalen. Men før jeg rakk å orientere 
meg sikkert nok, så tok Milly av fra 
løypa og brøyta vei nedover bekkeda-
len. Etter en stund kastet hun seg rett 
til venstre - hun fant selvfølgelig igjen 
løypa videre nedover - i styrtregn og 
stiv kuling midt imot. Det ble målt 
30mm nedbør i området på de 8 time-
ne vi var ute, og alle var våte til skinnet 
- hunder som menn. Etter den turen 
vet jeg at jeg har ledere som går i all 
slags vær og som har innebygd GPS! 
Millys oppdretter er Tore Hunskår 
 
LUNA av Slidre Fiord (Nathan av 
Vargevass x Milly). Leder. Datter av 
overnevnte, intens og steintøff! Under 
årets F 400 sto hun på sjekkpunkt Tol-

ga og bjeffet og ville videre. Hun er 
grei og enkel i hundegården. Luna er 
super på brøyting, krummer ryggen og 
går på i 40 cm tung nysnø. 
Luna er av eget oppdrett 
 
Finnemarkas THELON (Loufanc`s 
Kanuck x Myggen av Vargevass). (Med 
canadisk far var det naturlig å gi ham 
navnet Thelon). Flokk- og spannleder 
med sterkt konkurranseinstinkt som 
alltid passer på flokken sin. Han kan 
være litt lat på trening, men forstår 
løpssituasjonen. Han er råsterk i span-
net og er vel en direkte årsak til at vi 
holder god fart i bakker. Thelon vegrer 
seg noe på løse spor og klarer da ikke å 
holde samme farten. Thelon viste sin 
styrke på F400 i 2012 da han gikk i 
singel led fra Sølensjøen og til Røros. 
Han har alltid gått som leder på løp, 

Luna av Slidre Fiord                                              Finnemarkas Thelon                                             Thelon og Leo (MillyxNathan). Foto: Privat 

Steinar i hundegården 
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og alltid fullført. Thelons oppdretter er 
Christen Rose-Anderssen 
 
STORM av Slidre Fiord (Nathan av 
Vargevass x Milly) Han var den minste 
og mest pjuskete valpen av alle i kullet. 
Han er nå den av søsknene, sammen 
med Maya og Luna, som har fullført 
alt han har startet i. Storm tar ut alt og 
gir alt. Han er lettbeint og har et fint 
løpesett. Jobber jevnt og trutt. Krop-
pen flyter, han fører hode fint og har 
ingen uvaner. Aldri skadd. 
Storm er av eget oppdrett. 

Vellykket kull fra 2009 
6 av 8 hunder på årets Femund 400 
spann kommer fra 2009 kullet, Milly 
og Nathan av Vargevass. Deriblant 
Luna og Storm. 

All vekt spart er tid vunnet 
Vi beveger oss etter hvert fra hunde-
gården og over i ”snekkerboden”. Det 
er her Steinar har sitt daglige virke og 
sin enmannsbedrift 
(www.snikkarn.no). Enhver mann (i 
alle fall min mann) ville blitt tårevåt i 
blikket av all plassen og utstyret. Det 
er stort og lyst og midt på gulvet står 
to sleder med hvite sledetrekk. Dette 
er sledeprosjekt 1 og 2. Om det blir 
noen videre produksjon er han ikke 
sikker på, men på sikt så kanskje. Jeg 
får en detaljert gjennomgang av sle-
dens bestanddeler, og må innrømme at 
de er både lekre, solide og lette. Ja for 
vekten er mye av motivasjonen bak. 
Sleden er både treningsslede og løps-
slede og har allerede blitt testet utallige 
kilometer. Et annet ”lightprodukt” 
blant utstyret, er en hjemmelaget vann-
koker. Smidig, lett og tar liten plass i 
sleden. Som sagt, det er ikke mye som 
overlates til tilfeldighetene, denne 
mannen har ambisjoner. 

Høye forventninger 
- Hundene hadde gått ca 4000 km 
foran årets Femundløp. Planen var å 

ha trent nærmere 5000 km, men jeg 
ble selv satt ut av sykdom før jul. De-
sember er måneden for ordentlig gjen-
nomkjøring, så denne manglet hunde-
ne foran årets sesong. De la nok ut 
med et høyere tempo enn de var trent 
til. Jeg hadde for så vidt ingen høye 
forventninger foran årets sesong, vi 
hadde trent bra, men ikke bra nok. Jeg 
mener at hundene våre har potensial til 
mer enn det de har vist til nå. Jeg tror 
det gjelder mange av dagens siberian 
huskyer. 

Ambisjoner og avl 
Vi kommer inn på tema avl. Her sav-
ner Steinar et mer systematisk samar-
beid mellom de som satser og har nød-
vendige treningsbetingelser. Ideelt sett, 
skal kvaliteten på hundene opp må det 
avles på alle de beste tispene i miljøet. 
Hundene må selekteres etter krevende 
bruk. Steinar har igjen reist mange, 
mange mil og over landegrensen for å 
pare Milly med Barney av Vargevass. 
Valpene ventes om kort tid. Millys 
mage strutter og etter planen skal alle 
valpene beholdes og formes til fremti-

dige stjerner. 
Jeg for min del begynner å bli sliten, 
og jeg ser at det begynner å røyne på 
hos mitt intervjuobjekt også. Jeg tak-
ker for meg og er innerst inne glad 
mannen er et ”ja-menneske”. Etter en 
helg med konfirmasjon og huset fullt 
av gjester, er det vel ikke alle som had-
de tilbrakt 4 timer med en 
”liksomjournalist” fra den Sibirske 
amatørpressen. 
 
Etter et par uker kommer det trist nytt 
fra Steinar: 
-Vi har hatt tøffe tak på kennelen. Milly 
måtte gjennom haste-keisersnitt og mista alle 
valpene. Ser ut som hun klarer seg, heldigvis. 
 
Milly er blitt bedre i dag, spiser litt og ville ut 
en liten tur. På onsdag henter jeg den første av 
minst tre valper i sommer som ledd i plan B, 
Malin fra Vesterelva & Viddas Husky ■ 

Kontaktinfo 
Slidre Fiord Siberian Kennel 
Steinar og Eldbjørg Bergheim 
e-post: post@snikkarn.no 
facebook.com/steinar.bergheim 

Prototypeslede 

Steinar med Storm                                                Lightprodukter                                                      Steinar og Malin. Foto: Leif Lie Bergheim 
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Ikke før var påskeløpet på Ha-
mar over før vi tenkte fremover. 
Mens snøen ennå lå dyp innover 
Vangsåsen planla vi sommerse-
songen. Siden Viggo og jeg har 
åtte siberian huskies sier det seg 
selv at de var med i våre planer, 
barmarksløp og utstillinger om 
hverandre. Onsdag kjørte vi sle-
de hjemme, torsdag satte vi kur-
sen sørover i Sverige for å få 
oppleve Skånedragets vårver-
sjon. 

Rikt dyre- og fugleliv 
På vei sørover forsvant snøen. Ved 
Hallandsåsen var det tydelig et klimas-
kille. Mens åkrene nord i Halland fort-
satt var brune hadde åkrene sør i Skå-
ne fått litt grønnskjær. Den nordlige 
bjørkeskogen var byttet ut med varme-
kjær skogsvegetasjon, bøk, ask og eik. 
Sørlige deler av Sverige har et rikt dyre
- og fugleliv. På en kort stund telte jeg 
hele 13 rådyr som gresset på åkrene og 
i skogkanten. Store flokker med traner 
og gjess var på vei nordover. Tjelden 
spradet rundt letende etter noe å spise 

og vipa drev luftakrobatiske C-
moment. Dessuten var det små brune 
hauger over alt som viste at her holdt 
muldvarpen til. Noe av det mest spesi-
elle vi så var en ny type fareskilt, vill-
svinfare!!! 

Se opp for villsvin 
Etter 69 mil fant vi plassen, Ullstorp 
midt i Skåne. Ullstorp er skogbruks-
verkets kurssted som ligger midt i et 
vernet skogsområde. Her hørte vi 
mange fugler som ennå ikke hadde 
dukket opp hjemme. En våk skrek til 
stadighet, enten for å tiltrekke seg 
make, eller for å forsvare reviret sitt. 
På kjørermøtet informerte Charlotta 
Lundgren om at løperne måtte være 
oppmerksomme på at det var et rikt 
dyreliv i området, ville skogsdyr og 
villsvin. Flere hundekjørere i området 
hadde hatt nærkontakt både med grev-
ling og villsvin på treningsturene, og 
de er ikke å spøke med.  

Med grus på isen 
Lørdag 13. april var det fem varmegra-
der og overskyet, og en kjølig bris 
spredte kaldgufs fra skogen der det 
ennå lå snøflekker. Men selve løypa 
var 99 % bar, og der det lå is var det 
kjørt på med grus. Løypa var kupert 

og svinget, og gikk på potevennlige 
grusveier, men noen steder var det litt 
bløtt. 

Velkommen til Siberianland 
I alt 72 deltakere var påmeldt, 53 i 
konkurranseklassen og 19 i mosjons-
klassen. Av alle disse var det hele 35 i 
klasse C for siberians så nå følte vi at 
vi var kommet til Siberianland. I tillegg 
var det 26 deltakere med B-hunder og 
11 med A-hunder. Det ble kjørt med 
vogn, sparkesykkel, sykkel eller snøre-
løping. Det kan virke som at det store 
antallet klasser fører til at det blir eks-
tra mange som deltar, for det er ikke 
morsomt å starte med traktor i samme 
klasse som Ferrari.  

Viggo Jørgensen var eneste norske deltaker 

Sverker Bjørk var tidligere fast deltaker  
på NSHKs vintersamling da den var på 
Femundtunet 

Jenny Olsson i stafetten 

Jan Wahlberg vant 4-spann med 30 km i snittfart 

Jörgen Pålsson starter første dag 

BARMARKSLØP I SIBERIANLAND 

TEKST: TORA KLEVEN. 
FOTO: TORA KLEVEN OG VIGGO JØRGENSEN. 
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4-spann og sparkesykkel 
Den to største klassene var 4-spann og 
sparkesykkel med siberians der det var 
ti deltakere i begge klassene. Ikke 
uventet ledet Jan Wahlberg 4-spann 
med god margin etter første dag. Bak 
ham var det tett, med seks stykker in-
nen ett minutt. I sparkesykkelklassen 
ledet Ylwa Malmberg etter første dag. 
Etter de ordinære klassene var det bar-
neløp.  

Imponerende fart på 30 km/t 
Natt til søndag ble det væromslag, så 
søndagsmorgen var det strålende sol. 
Da det var fare for at det kunne bli 
varmt utpå dagen ble løpet framskyn-
det så første start ble klokka ni. Hun-
dene ble behørig vannet på hode og 
nakke før start for å unngå å bli så var-
me. Eneste norske deltaker, Viggo 
Jørgensen i 4-spann C, holdt 28 km i 
gjennomsnittsfart rundt den 4,3 km 
lange løypa og beholdt sin fjerdeplass 
av de ti. Vinneren Jan Wahlberg var 
oppe i 30 km, det er imponerende fort! 
For øvrig ble det ingen store endringer 
på resultatlista fra første til andre dag. 
Men for Sverker Björk som var den 
eneste som kjørte 6-spann, med sibe-
rians selvfølgelig, ble det en endring. 
Han kjørte ut med en 4-hjulsvogn og 
kom i mål litt forsinket på tre hjul, like 
blid og fornøyd. 

Stafett 
Dermed ble alle ferdig tidlig så stafet-
ten kunne gå klokka 13.30. Det var en 
uhøytidelig stafett med tre etapper, 
første var snøreløping, andre og tredje 
var sykkel og sparkesykkel i fritt valgt 
rekkefølge. Lagene var ganske ulike 
siden noen var helt proffe, som for 
eksempel ”Lottas engler” som vant, og 
til det litt sakteregående samojedlaget 
med sine flotte hunder. Da var tempe-
raturen kommet opp i tolv varmegra-
der og sola skinte velvillig på publikum 
som hadde stilt opp som heiagjeng ved 
start-/veksling-/mål-området. Jeg tror 
samtlige syntes dette var et morsomt 
tiltak.  

Tilgang på dusj og høytrykksspyler 
Hele tiden mens løpet pågikk begge 
dager var det matservering i Ullstorp 
kursgård med nystekte vafler med mer, 
samt en enkel varmrett så deltakere, 
handlere og publikum kunne gå inn og 
få seg en matbit, eller varme seg på 
lørdagen da det var kjølig. På slike ar-
rangement begynner det å bli ganske 
god standard etter hvert, med dusjan-

legg og ikke minst høytrykksspyler så 
det var mulig å spyle av sykler og 
vogner.  

Premier til alle 
Til slutt var det premieutdeling. Det 
var utdeling av gull-, sølv og bronse-
medaljer, og i tillegg premier til noen 
flere etter som hvor mange deltakere 
det var i klassen. Deretter ble det truk-
ket noen større premier på startnum-
mer. Ylwa Malmberg vant et magebel-
te til snørekjøring. Unge Lotta Johans-
son som kjørte 4-spann samojed vant 
først et 6-spanns linesett, og deretter 
hovedgevinsten, en høytrykksspyler. 
Som avslutning var det premier fra det 

rikholdige premiebordet til alle delta-
kerne som ikke allerede hadde fått no-
en premie. Jeg tror alle dro hjem godt 
fornøyde, både med Ullstorp kursgård, 
arrangørene, løypene, været og med 
arrangementet som helhet. 

Takk til Skånes draghundsklubb 
En stor takk til Skånes draghunds-
klubb og deres ildsjeler som på grunn 
av den sene våren hadde nedlagt et 
stort arbeid i å brøyte veier og strø på 
salt og sand for at det skulle bli bart og 
gjøre det mulig å arrangere Skåne-
draget. ■ 

8 siberians i de skånske skoger 

Malin Granqvist hadde minimalt med  
luftmotstand og kom på tredjeplass 
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HUSKYTUR TIL JANA I TSJEKKIA 

De av oss som har kjørt litt løp med siberians har ikke unng-
ått å legge merke til ei jente fra Tsjekkia – i Horni Maxov – 
som har stilt både i Finnmark 500, 1000 og Femund med sine 
siberians. Jana Henychova er den tsjekkiske hundekjøreren 
som kanskje er best kjent for sitt store engasjement for rasen, 
for sin uforferdede deltagelse i løp, og for sin fantastiske som-
merskole for barn i Tsjekkia. 

TEKST: JOHANNE SUNDBY. FOTO: TERJE DIETRICHSON 

Huskyeiere til utlandet 
Noen av oss har hatt den store 
glede av å ha henne på besøk i 
Norge, enten på Hakadalseminar 
eller på før-løp-trening. Nå har 
hun også fått en avlshund – Bør-
re - fra kennelen til Hans-
Christian Ørjestad, og det var på 
tide med et besøk for å besiktige 
valper og opplegg. Vi var derfor 
tre fra NSHK lokallag i Oslo 
som satte nesa mot Praha en 
vårdag i juni. Skjønt vår: da vi 
kom fram var det sju grader og 
silregn. Mer om det etter hvert. 

Brukshunden og venner på tur 
Hans-Christian Ørjestad, inne-
haver av Brukshunden, butikk 
for hundeutstyr, Johanne Sund-
by, redaktør av Huskybladet, og 
Terje Dietrichson – sportskomi-

temedlem, satte av fire dager 
til et kennelbesøk. Jana er en 
veldig god guide. Vi fikk gå tur 
med fem små og to store val-
per i skogen (det var bare så 
vidt de fem på 12 uker gadd bli 
med hjem igjen), fantastiske 
restaurant og krobesøk med 
deilige lokale retter og friskt øl, 
og sightseeing både på kenne-
len og en nabokennel. Noen 
som hadde overtatt et par val-
per etter Børre kom og viste 
fram disse, og brakte med seg 
nydelige kaker. 

Rekordregn og flom 
Det skulle vise seg å bli litt 
vanskelig å gjennomføre hele 
besøket som planlagt. Været 
viste seg fra sitt aller sletteste 
side og regnet pøste ned. Alt Johanne Sundby, Hans-Christian Ørjestad og Jana Henychova 
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ble gjørme og oversvømmelse, og alle 
elvene i Tsjekkia flommet over sine 
bredder. I en dag med litt opphold fikk 
vi besøkt noen slott og borger og 
spennende naturfenomener. Vi fikk 
også sett enda flere kroer fra innsiden. 
Sightseeingbesøket i hovedstaden 
Praha ble kansellert fordi elvene ikke 
kunne passeres med bil. Men det ga 
oss lange stunder med diskusjoner 
over godt drikke, om avl og løp og 
fremtiden for rasen. Jana er svært aktiv 
med sine hunder og for henne er ge-
myttet til bikkjene viktige. De skal 
kunne klappes av barn i alle aldre til 
enhver tid. Prestasjoner på løp er også 
prioritet nummer en. Da hun hørte at 
det kanskje ble VM på Femunden 
igjen i 2015 bestemte hun seg for å 
satse på det. 600 og 1000 km er hen-
nes distanse, hun liker lange løp og 
store spann.  
 

Gjestfrihet satt i system 
For oss som kommer fra Norge var 
det flott å bli kjent med tsjekkisk natur 
og gjestfrihet, se hvor fine valpene 
med norske aner var, og ikke minst, bli 
enda bedre kjent med Norgesvennen 
Jana, som er sponset av både Bergans 
og Devold i Tsjekkia. Om noen uker 
er de klare til å ta imot den første 
gruppen på ti barn som skal rafte, kose 
med huskyer, lære engelsk og klatre 
……og så går det slag i slag. Jana og 
Rodney lever av turisme, både hunde-
kjøring og foredrag og skolebesøk og 
sommercamp. Vi håper på et gjenbe-
søk snart. Ryktene går om at kjente 
norske hundekjørere tar turen ned dit 
på MC. Med litt bedre vær kan man i 
alle fall bidra med litt skitt---ikke kas-
ting – men plukking. Det blir litt av 
slikt og når både gamle og unge hus-
kyer bor vegg i vegg med folka! ■ 

 
Jana Henychova 
Jana Henychova er 42 år, gift og bor i Horni 
Maxov, Tsjekkia. Hun er utdannet glasskunst-
ner, men lever med og av en turistkennel med 
siberian huskyer. 
 
Hun har også laget et par flotte filmer om 
siberians og hundekjøring for tsjekkisk TV. 
Mannen hennes, amerikaneren Rodney Lo-
vette, forhandler tsjekkisk hundekjørerutstyr. 
Og så har han alaskahuskier. 
 
Les mer om Jana på www.huskies.cz.  

Terje Dietrichson, Jana Henychova, Johanne Sundby og Hans-Christian Ørjestad 

Johanne Sundby med Karolina, datter av Børre Hans-Christian Ørjestad Valper etter Børre 
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To importer fra 2010 
De to hannhundene som presenteres 
ble importert samme år, fra Forstal 
kennel i Storbritannia. De er fra to 
forskjellige kull, med ulike stamtavler. 
Jeg velger å presentere begge i samme 
blad som interessante importer. 

Forstal kennel i England 
Forstal er en tradisjonsrik kennel i 
England som utpeker seg med sitt fo-
kus på funksjonelle, hardtgående og 
løpsvillige hunder. 
 
Det var Sally og Sherils foreldre som 
importerte noen av de første Siberians 
fra USA til England i 1969. To ube-
slektede individer Ilya og Douschka av 
Northwood, som disse het, dannet 
grunnlaget for Forstal kennel. For mer 
info: www.huskyrides.co.uk. 
 

Forstal’s Tingenek ”Polar” 

Høyde: 59 cm 
Vekt: 23 kg 
Født: 22.06. 2010 

Oppdretter 
Kennel Forstal, Storbritannia. Sally og 
Sheril Leich og Ali Koops 

Litt om hundene bak 
Linjer er fra Anadyr og Sepp-Alta 

Gemytt 
Han er en herlig hund som elsker folk 
og barn. Han vil helst sitte på fanget 
og bli klødd på, men kan også være litt 
tilbakeholden når det er folk han ikke 
kjenner. Han er en snill og balansert 
hund som er rolig i «sinn og sjel». Mot 
andre hunder kan han være litt domi-
nant i starten, men det går fort over 
når han har fått hilst. Han har aldri 

vært den første hunden som har vist 
tegn til aggresjon, og går heller unna 
hvis det er noe tull. 
 
I spannet har han en tendens til å kun-
ne være litt nysgjerrig og lener seg bort 
for å snuse, men heller ikke her noe 
tegn til aggresjon. 

Pels og kroppsbygning 
Polar er en god maskin med et utrolig 
langt og godt baksteg. Dette gjør at 
han flyter godt selv i høy hastighet. 
Han har lang rygg og lange bein, noe 
som gjør han veldig effektiv. Vi har 
brukt han mest bak i spannet fordi han 
modnes litt sakte. Men vi ser at han 
absolutt har potensialet til å bli en god 
lederhund i nær fremtid. Polar har en 
god pels som er tett og kraftig. Han 
liker å ligge ute på hundehustaket og 
går ikke inn og legger seg om det reg-
ner eller kommer ned noe våt snø. 
Potene virker også bra. Han har ikke 
hatt noe såre poter på trening eller løp. 

Egenskaper som trekkhund 
Vi kjøpte to valper fra England i 2010, 
en tispe (kullsøster til Forstal`s Kaniq) 
og en hannhund. Vi kjøpte dem for å 
bruke dem i avl på den linjen vi allere-
de har. Dette gjorde vi fordi vi trengte 
noe nytt blod inn på kennelen. Det var 
ikke tenkt den gangen at de bare skulle 
gå som sprint hunder men vi har alltid 
brukt hundene i sprint før de har gått 
over til Sigmund sitt langdistanse-
spann. Disse hundene viste seg å være 
så raske og bra at de foreløpig har for-
blitt som sprinthunder. 
 
Polar har gått litt som leder men er 
absolutt en bedre trekkhund lenger 
bak. Dett gjør at han ikke er testet noe 
spesielt på det med brøyting og det og 
finne spor. 
 
Andrine har brukt han på ski flere 
ganger, snørekjøring. Det har gått vel-
dig bra. Han er ikke redd for skiene og 
tar kommandoer bra også. 

Negative sider 
Det som kan være litt negativt, men 
ikke en ulempe, er at han er ganske sen 
i modenheten og hue. 

Meritter 
Polar har vært med på mange løp. Et-
tersom han er en så rask hund så har 
det blitt til at Gitte og Andrine har 
brukt han på sprint kjøring. Vi har 
fire/fem gode sprint hunder og etter-
som Gitte og Andrine ikke har vært 
gamle nok til noe annet enn sprint 

HANNHUNDPORTRETT: TINGENEK (POLAR) HOS VIKERKOLLEN 

Med dette håper jeg og 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 konkurransesammenheng, har in-
teressante stamtavler, har gitt gode avkom eller summen av alt dette og i det hele 
en hund som viser seg som en ypperlig representant for trekkhundrasen siberian 
husky. Jeg setter pris på hint og tips og hvorfor og hvem. Mail meg på: 
anka68@hotmail.no 

TEKST: ANNE-KATRINE KROKEN 

mailto:anka68@hotmail.no
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Avkom 
Foreløpig så er det ett kull etter Polar. 
De er født den 5. april i år, 4 gutter 
og 2 jenter. De ser veldig fine ut så 
langt. De er bra bygd, er veldig sosiale 
og sterke mentalt. Skal bli artig å se 
etter hvert hvordan de utvikler seg og 
blir som trekkhunder også. Vi har så 
heldige at to familier som har kjøpt 
valper av oss før, var interessert i dis-
se valpene. Vi delte derfor kullet mel-
lom oss, så det ble to til hver. Dette 
var en veldig god og koselig løsning 
for oss. Begge familiene bor i nærhe-
ten og er interessert i hundekjøring, 
så nå for vi sett valpene ofte, og fulgt 
med utviklingen og hvordan de blir 
som trekkhunder. 

Forstal’s 
Tingenek (Polar) 
KCSBH46001 

Zima Hatcher 
At Biforst 

Lara Ke’s Blackjack Of 
Zima 

Alaskan’s Kitmuk Of Anadyr 

Lara-Ke’s Teklanika 

Sassicaia Sun Princess 
Of Zima 

Zima Indian Skimmer 

Wapello’s Adeenah 

Snowspeeder’s 
Padawan Of 
Forstal 

Forstal’s Nachalnik 
Chukchi Surgut Of Sepp-Alta 

Forstal’s Ylyscha 

Forstal’s Tpring Of 
Snowspeeder 

Forstal’s Nikolaas 

Forstal’s Kaska 

kjøring har vi prioritert at de skal få ha 
disse hundene som sprint hunder. 
Andrine ble blant annet nr. 1 i 4 spann 
Juniorklassen i 2012 på SHAM-draget 
i Sverige. Gitte har vært med og kon-
kurrert i Åserna i Sverge, også i 4 
spann klassen, 2 ganger med Polar i 
spannet og har gjort det bra. I februar 
konkurerte hun i 8 spann klassen 
sprint på Hamar. Der ble hund nr 3, 
slått av to spann fra Jenki Lindgren.  
Gitte var også med på NM Olympic 
modell i år på Spitsbergseter, også 
med Polar. Der kjørte hun veldig bra 
og lå godt plassert i forhold til de 
andre som kjørte med utpreget sprint 
blandingshunder. Dessverre så skle 
kneskålen hennes ut av ledd rett før 
den siste runden så hun måtte bryte 
men Sigmund kjørte med 4 spannet på 
Birkebeinerstadioen nå i april. Det var 
oppvisning i forbindelse med Ung-
doms OL som skal være på Lilleham-
mer i 2016. Der var det også felles-
start. Han var eneste Siberian spann 
men gjorde et bra løp og en hederlig 
innsats. 

Utstilling 
Polar har vært noen få ganger på ut-
stilling og har gjort det bra der også. 
Den beste plasseringen var i 2012 på 
Norsk Polarhund klubb sin utstilling 
på Elverum. Der ble han Best i Rasen. 
Dommer var Karsten Grønås. 

Type tisper som kan passe til Polar 
Hvilken type tispe som kan passe til 
Polar er ikke så godt å svare på synes 
jeg. Han er en hannhund som ligge 
opp mot maks høyde har god pels, 
poter og et trivelig gemytt. Vi vil nok 
foretrekke at det er en tispe som bru-
kes som trekkhund og som også har 
godt gemytt. 
 
Tingenek holder til på Vikerkollen 
Kennel i Hamar, Hedmark fylke 
Sigmund og Birgit Alhaug 
Hjemmeside: www.vikerkollen.no 
 
Familien Alhaug, Vikerkollen kennel har 
gitt opplysninger om Forstal`s Tingenek og 
levert bilder. 

Gitte Alhaug på Polarutstilling på Elverum 2012 

Gitte Alhaug med 8-spann sprint Andrine Alhaug over broen på Hamar Hundekjørerarena 

http://www.vikerkollen.no
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Forstal’s Kaniq 
KCAL03067503 

Forstal’s Zhahris 

Forstal’s Xaros 
Chukchi Surgut Of Sepp-Alta 

Forstal’s Ylyscha 

Skiivolk Polyanthus 
Skiivolk Lombard 

Forstal’s Valazka 

Forstal’s Dusky 

Forstal’s Xaros 
Chukchi Surgut Of Sepp-Alta 

Forstal’s Ylyscha 

Forstal’s Katinka 
Forstals Kaliznik 

Skiivolk N’ladya Of Forstal 

Forstal`s Kaniq 
Høyde: 61cm 
Vekt: 26kg  
Født: 24.06.2010 

Oppdretter 
Kennel Forstal, Storbritannia. Leich, 
Sally og Sheril/Koops, Ali 

Litt om hundene bak 
Kaniq er ”tettavlet” (innavlskoeffisient 
12,5%) på Forstal`s Xaros. Nå avdød, 
men tidligere en av kennelens beste 
ledere hva fart og løpsvilje angår. Sepp
-Alta dominert linjer.  

Gemytt 
Kaniq har et fantastisk gemytt. Beha-
gelig, rolig og han går godt overens 
med andre hunder. Han kan være noe 
skeptisk til mennesker han ikke kjen-

ner, men bruker kort tid på å bli trygg.   

Pels og kroppsbygning 
Kort tett pels av en god kvalitet. Godt 
bygd, men litt ”fransk” i fronten. 

Egenskaper som trekkhund 
Han går i alle posisjoner Han har ikke 
fått prøve seg noe særlig som uværsle-
der. Veldig galopp villig. Står helt stille 
og bråker ikke under innspenning. 

Negative sider 
Han går mye bedre i galopp enn i trav. 
Litt treg til å gjøre fra seg i fart, men 
stopper ikke. 

Meritter 
Han var med på spannet i Norway 
Trail 2012 (etappeløp over 5 dager) og 
har vært med på Norsk Siberian Husky 

Klubbs Vintersamling 2x50 km i 2012 
og 2013. 

Avkom 
Han er foreløpig ikke brukt i avl. 

Type tisper som kan passe til Kaniq 
Han passer nok greit til mange typer 
av tisper, men de bør ikke ”doble” 
hans dårlige egenskaper. Tisper av mo-
derat størrelse, da han er noe over 
standard. 
 
Kaniq er eid av Stig og Elin Torp. De 
holder til på Løten i Hedmark fylke. 
Hjemmeside: 
www.bergimellom.wordpress.com 
 
Stig og Elin Torp, Kennel Bergimellom har 
gitt opplysninger om Forstal`s Kaniq 

HANNHUNDPORTRETT: KANIQ HOS BERGIMELLOM 

http://www.bergimellom.wordpress.com
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VARME FØTTER 
 
Neopren fottøy 
Det første er ulike neopren-fottøy fra 
firmaet STØVELBUTIKKEN 
(stovelbutikken.no). Jeg har testet de-
res ulike produkter i flere år, og har 
faktisk ”brukt opp” noen av dem. Ikke 
fordi de ikke holder, men fordi de bru-
kes meget flittig. 
 
Neopren sko er en lav sko man 
kan kippe av og på – det er 
noe jeg liker med den. 
Jeg bruker disse 
skoene ofte når 
jeg skal ut et ærend 
fort, f eks hente avisen i postkassen 
eller fore bikkjene. De er vanntette og 
sitter godt på foten. Jeg er nå inne i 
mitt andre par, da de første fikk slitt 
såle til slutt og det ikke var helt greit 
på vinterisen. Jeg bruker dem også til 
og fra jobb når det er sånn skikkelig 
regn og sørpeføre. Med alt gummiaktig 
fottøy (neopren er en slags gummi) 
kan en bli litt klam når været er varmt, 
så på jobben skifter jeg til innesko. 
Den siste skoen jeg har testet er en litt 
grovere type, men bedre såle (GiCas). 
 
Neopren støvler har jeg faktisk testet 
fire par av. Jeg har et par riktig gamle, 
de er litt tynne og fungerer mer som 
en slags gummistøvel. Tre av dem er 
halvhøye, og et par er høye. De har 
havnet på hytta- der jeg bruker dem 
først og fremst til små ærend ute. De 
som er høye i skaftet, bruker jeg mer 
på vei til jobben når det styrtregner, og 
i skikkelig sørpe. Og så har jeg dem på 
når jeg plukker møkk i hundegården, 
det vil si hver eneste dag året rundt. 
Riktig en bruksstøvel. De ser ikke så 
pene ut lenger, og jeg har fått et hull i 
skaftet langt oppe fra en skarp stein, 
men de er likevel høyt elsket. 
 
Jeg har to par som jeg bruker i hunde-
kjøring. Det siste paret (GiCas) er av 

en tjukkere kvalitet med 
bedre foring og bedre såle. 
Jeg har brukt begge disse 
parene i hundekjøring. Det 
er to viktige bruksområder. 
Det ene bruksområdet for 
mitt første par er hundekjø-

ring om høsten når det er 
kaldt og vått, men 

ikke veldig kaldt. 
Det andre bruks-
området er å være 

reservestøvel i sleden når jeg kjører 
langdistanse (påbudt). De er ikke var-
me NOK for ekstremtemperaturer 
ned mot minus tjue, men duger helt 
fint for området pluss fem til minus 
fem. Det nyeste paret er enda bedre, 
og holder meg varm og tørr ned til 
minus ti, med en varm ullsokk eller to 
i. De gir forbausende lite kondens, noe 
jeg setter pris på, men man blir litt 
klammere enn med f eks filtstøvler. De 
er lettere enn mer klassiske forede 
støvler, derfor er de lette å ta med seg. 
I vår-sledekjøring er de helt utmerke-
de. Jeg liker å kjøre på vidda i mars og 
april, og da er det de støvlene jeg like å 
ha på meg. Man kan lett komme ut for 
slush og åpne bekker i den tiden, og da 
er det flott med en vanntett støvel. I 
påska i fjor datt jeg i en bekk med lob-
bene på, og da ble det neoprenstøvler 
resten av turen; lobbene tørket bare 
ikke. 
 
VARME HENDER 
 
Hansker og votter fra Vertikal 
Jeg har fått prøve ulike hansker og 
votter fra det norske engrosfirmaet 
Vertikal (eieren holdt foredrag på 
høstsamlinga i 2011). Hanskene er 
produsert av OR (Outdoor Research). 
De er ikke laget spesielt for hundekjø-
ring, og er derfor ”slankere” enn de 
klassiske digre hundekjørervottene vi 
bruker når det er kjempekaldt. Jeg tror 
alle som kjører langdistanse må ha et 
par slike digre votter, evt. selskinns-
votter. Men ofte savner jeg noe litt 
lettere, som gjør det mulig å foreta 
ulike operasjoner på sleden uten å ta 
av vottene: f eks drikke fra termos-
koppen, eller snacke. 
 
Alti-Gloves. Sånn sett er hanskene jeg 
har fått best. De er tjukke, har god 
slitesterk gripeflate, og tjukt for. Inni 
er det et par separate 
fleecevotter. 
Jeg kjente 
med en gang at 
dette ble for 
tjukt og stivt, og 
at det var vanske-
lig å få vottene på 
når en var litt fuktig 
på fingrene. I hundekjøring må av og 
på med votter skje fort – og det kan 
også skje ofte. Jeg byttet derfor ut de 
litt stive fleecevantene med et par tyn-

ne ullvanter, og da ble det både bedre 
plass og lettere å ta av og på. Ulempen 
med alle former for vanter/votter er at 
man ikke kan betjene mobiltelefon 
med disse på. Det finnes vanter med 
”touchtupper” – men de er for tjukke 
til å ha inni disse hanskene. Vertikal 
forhandler også tynne ullvanter av god 
kvalitet. De slites jo fort, men det å 
fryse på fingrene er så ille at det er en 
investering jeg gjerne gjør. 
 
Alti-Mitts. Vottene til OR er også 
tettsluttende. De er gode å ha på og 
holder deg varm når det ikke er 
ekstremkulde. Jeg synes ikke de er så 
gode som hanskene, fordi når jeg 
trenger votter kan jeg like godt ha eks-

tremvottene på, og 
når det ikke er så 
kaldt, har jeg mer 
fleksibilitet med 
hansker. Men vot-
ter holder fingre-
ne litt varmere 
da. Også her 
foretrekker jeg å 

ha tynne ullvanter 
innerst. Husk å ikke ha syntetvanter 
innerst. Syntetvanter (også noen flee-
cetyper) har dessverre en tendens til å 
stjele varme dersom man må håndtere 
kalde ting, f.eks et snøanker. Det gjør 
ikke ullvanter så lett. 
 
Både hanskene og vottene har snorer 
for å stramme åpningen, går godt over 
håndleddene, og har grei passform. De 
må være store nok til å få plass til in-
nervante. De har festesnorer for å fes-
te til håndleddene, men jeg liker å lage 
en slik festesnor at de kan henge fra en 
A- snor rundt nakken – det har jeg på 
alle vottene mine. Ergerlig å miste en 
vott fra sleden. ■ 

Produkter man kan ha glede av i hundekjøring 

Jeg har testa ut noen produkter jeg enten har fått låne eller i gave for å se om de 
duger i hundekjøring. 

Dachsky? Naboen er optimist. 
Tegning: Kirsten Ribu 

TEKST: JOHANNE SUNDBY 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=327zknxBdDcliM&tbnid=DSgIDFm59girlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.countrysoles.co.uk%2Fgicas-seljord-womens-high-black-handles-796-p.asp&ei=xofSUdqPKOGO4AS31YGABg&b
javascript:openImg(1,'/var/ezwebin_site/storage/images/produkter/bekledning/votter-hansker/alti-mitts-m-s/0000666000/226050-1-nor-NO/00006660001.jpg',400);
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XtV_PTNw-znooM&tbnid=0X5c950ZIbMwIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.6pm.com%2Foutdoor-research-mens-alti-glove&ei=U4vSUY-3FOGq4AS2m4GICA&bvm=bv.48572450,d.bGE&psig=AF
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Sparkesykkelparadis 
I Son bor det noen huskyeiere, tre stk 
siberian huskyeiere i alle fall, og noen 
alaska huskyeiere. Men det bor mange 
i Østfold, noen med store kennel. Og 
Son er bare 45 minutter fra Oslo. Os-
lofolk flytter sørover langs fjorden på 
begge sider. Her er plass og lite folk. 
Kanskje ikke de største snømengder, 
men de fleste har vel hytte på fjellet 
eller kjenner noen som har? Velkom-
men til sparkesykkelparadis i Mosse-
marka! 

Sykler i alle varianter 
Vi har utforsket området med sparke-
sykkel og Dyckvogn, på vanlig sykkel 
med hunder og på el-sykkel med og 
uten hunder, og har funnet noen fine 
runder, noen korte og noen lange, og 
noen sløyfer så alle variantene kan ut-
vides. Med sparkesykkel blir det de 
artigste turene, sykkelen kommer fram 
nesten over alt, og det er morsom og 
til dels ganske tøff kjøring. Vi kjører 
en solid og dyr spansk Gravity Mus-
hing downhill sparkesykkel 
(gravityfreescooter.com) kjøpt fra 
Staalhjerte.no i Åros. Den veier 17 

kilo, har skivebremser, god demping 
og bred plattform å stå på, er høy over 
bakken, og passer godt til offroadkjø-
ring. Og det er bra, for her er det mye 
røtter og stein utenfor og til dels i 
grusveiene. Tidligere kjørte vi en lett 
Kickbike med bremseklosser. Det var 
da vi så slike rulle i Madrid med damer 
med skjørt på at vi skjønte hvorfor det 
var lite igjen av den en gang så blanke 
doningen med fin støtte, lykter og 
ringeklokke. Absolutt ikke en offroad-
sykkel nei. Og det er offroadkjøring 
som er det morsomste. Og den beste 
treningen, både for hunder og kjører. 
Variasjon er viktig. Vi kjører mye, og 
er alltid på leting etter nye veier og 
stier. Det er spennende, og bikkjene er 
yre og våkne. Ofte ender vi opp i gjør-
mehull, og må ta ukjente stier. Kom-
mer vi fram tro? Ikke alltid, det hender 
vi må snu. Stier ender ikke sjelden i et 
kratt. Eller på toppen av et stup. Vi 
møter elg, rådyr, hester og ryttere, hes-
tevogn, bikkjer og syklister. Og ingen 
sauer. 

Sjø- eller skogstur 
Vi bor i et hytteområde i skaugen i 

Store Brevik sør for Son, midt i den 
bratteste bakken i Gartnerveien, en 
privat blindvei. Her er det ikke langt 
ned til sjøen og Brevikbukta med båt-
havn og en liten strand, i sundet mel-
lom nordsiden av Jeløy og Brevik-
veien, mellom Catosenteret og Kam-
bo. Turene starter ved døra og med to 
hunder foran sparkesykkelen kjører vi 
bratt oppover den smale Gartnerveien 
for å unngå utforbakken i full startfart. 
Det har vi prøvd, det ble heftig. Vi 
kjører til sløyfa på toppen, så er det på 
med bremsene nedover, vi vinker til 
snille naboer og ignorerer de slemme 
som har falkeblikk på hundebæsj og 
skriker om de ser en som ikke blir 
plukket opp - og om vi ikke skal bade i 
sjøen tar vi til skogs, skarpt til venstre 
forbi det lille Damåstjernet. Vel, forbi 
stemmer jo ikke, det må bades og drik-
kes først. Bikkjene vet hvor alle vann-
hullene er, så kjøreren får tid til å for-
berede seg på stup ut i grøfter og kul-
per. 
 
Flåttland 
Det må sies at vi er i flåttland, utysket 
sitter nede i busker og kratt, hekter seg 
på bikkjepelsen, gjerne i hodepartiet, 
og på menneskebein, så det er lurt 
med lange bukser og sokker utapå så 
det ikke er tilgang på bar hud. Men vi 
har ikke flåttskrekk. 
 
Flått sitter ikke oppe trærne, så de som 
går med paraply i skaugen har bomma. 
Flåttmiddel på bikkjene hjelper bare 
litt. Vi plukker flått daglig. Lurt å sjek-
ke seg selv også, og bruke Mygga. 

Tur 1 
Til Ødemørk og Skistua, lysløypa til 
Mosseporten. 
 
Det går oppover stien og vi forlater 
hytteområdet, og så full fart nedover 
grusveier med nye vannhull, der vi 
prøver å unngå bråstopp på grus. Her 
stiger pulsen, det renner mye vann og 
grusen er løs, det er hull i veien. Krapp 
sving – her kan det komme bil - ut på 
gårdsvei og lett utforbakke med god 
oversikt, farten er høy. Én traver raskt 
og én med kortere bein galopperer. 
Ned på Osloveien mellom Son og 
Kambo – ikke så veldig trafikkert for 
her er det bom og alle kjører om Son 
for å spare 23 kroner. Slikt blir det 
lokale krangler av. Skolebarn i Son 
lever farlig på grunn av en bom på 
fylkesgrensa mellom Østfold og 
Akershus. Vi må kjøre ca 200 meter i 
grøftekanten på asfaltveien og så er det 
til venstre over jernbanelinja, vi passe-
rer hester som går på beite, en gammel 
grå løe, et saftig grønt jorde, landsens 
idyll. Her går det friskt, bikkjene er 

Sparkesykling i Sonskogen og Mossemarka 

Mossemarka er et friluftsområde som ligger mellom E6 i vest, riksvei 151 
fra Såner kirke til Ringvoll i Hobøl i nord, Vansjøbassenget i sør og Ho-
bølelva i øst. Her er det ikke de store folkemasser ute på tur, og området 
ligger til rette for hundefolk året rundt, også om vinteren om det er snø 
nok. Son og Sonskogen regnes med til området, her er det lysløype og 
ridestier, grusveier og turstier, og forbindelse til selve marka – selv om 
man må kjøre langs asfalt noen hundre meter og ta seg over toglinja og 
under E6. 

TEKST OG TEGNINGER: KIRSTEN RIBU 
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spreke. De blir gira av å se hester. Så 
går det oppover grusveien, under E6, i 
et infernalsk bråk fra motorveien vide-
re gjennom svingene mot Ødemørk, 
og plutselig er det stille. 

Øde etter Svartedauen i 1349 
”Ødemørk ligger sentralt til i Mosse-
marka, og er et populært turmål hele 
året. Stedet het opprinnelig Mørk, men 
ble lagt øde etter Svartedauen i 1349 
og etter hvert ble det hetende 
Ødemørk. Mork betyr skog, dvs. går-
den i skogen”, står det på Skiforening-
ens markadatabase. Her er det svære 
griller og stabler med ved, et par hund-
re meter fra parkeringsplassen. Hit går 
turen for familier, og videre innover er 
vi ofte alene lenge, på delvis gruslagt 
vei mot Skistua og lysløypa. På 
Ødemørk er det i år massevis av geiter, 
så her gjelder det å holde god fart og 
fyke forbi. Heldigvis er de bak et elek-
trisk gjerde. Bikkjene begynner å bli 
flinke til å ignorere geiteflokken. Veien 
deler seg og man kan enten ta til venst-
re på Kongeveien til Smørbekk med 
villsvinfarm og Son, eller til høyre mot 
Skistua, lysløypa og Mosseporten. Når 
det har regnet mye betyr det svært 
gjørmete strekninger på Kongeveien, 
drassing på sykkel, plumping og våte, 
tunge sko og gjørme på bikkjer og 
gjørme i bremsene. Vi tar derfor til 
høyre og kjører i raskt trav innover på 
fint underlag av grus og myk skog-
bunn. De få mennesker vi møter er 
blide og hilser. Ikke som i Nordmarka 
syd nei. Det finnes jo hyggelige folk 
der og, men det er så utrolig mange av 
dem, og løse hunder og syklister og 
sinnatagger. Før bodde vi ved Mari-
dalsvannet nord i Oslo og da måtte 
sparkesykkelturene planlegges nøye. 
Ikke i barnehagetiden, ikke i sykkelfan-
tomtiden. Og slettes ikke i helgene på 
dagtid. Her i Mossemarka er det frede-
lig, ofte har vi skaugen nesten for oss 
sjøl. Vi møter noen som går med hun-
der, det er bra passeringstrening. Det 
er fint og fast underlag. Lange, svakt 
skrånende utforkjøringer. Bikkjene 
løper lett. Vi trener fart, det går friskt. 
Tempoet er høyt. Kjøreren huker seg 
ned og balanserer sykkelen mellom 
røtter og steiner. Det er fin teknikk å 
utnytte dempingen, huske litt med 
bøyde knær for å øke fart og spenning. 

Innom lysløypa på mykt underlag 
Fra Ødemørk til Skistua er det noen 
kilometer, litt avhengig av hvilke sløy-
fer vi kjører, om vi tar en ekstra sving i 
lysløypa sørover gjennom skaugen 
legger vi på et par kilometer. Her går 
det i variert terreng, stier og grus, un-
derlaget i lysløypa utbedres stadig og 
noen partier er riktig fine og brede, så 

er det plutselig slutt, det bærer nedover 
på smale, svingete stier, morsom kjø-
ring. Bikkjene liker det, det er mykt og 
lett og fint å løpe. 

Hvile og snack på Skistua 
Vi fortsetter ned løypa til den snur og 
kjører tilbake på grusvei, her kan det 
komme biler, men det er sjelden. Vi tar 
opp til Skistua for hvile og snack. Som 
regel deler vi noen knekkebrød med 
brunost. Skistua er åpen i helgene på 
høsten og vinteren, men nå er det 
sommer og stengt og det ligger kanskje 
igjen noen pølser i utegrillen. Nam 
nam. 

Gjørmebadere 
Nå kan vi enten snu og kjøre ned og 
rundt Skistua mot løyperetningen og 
samme vei tilbake til Ødemørk, da blir 
det en ca 15 kilometers tur. Eller vi 
drar videre ned lysløypa til Mossepor-
ten. Dette er en innfallsport til marka, 
her er stor parkeringsplass, det går an å 
kjøre hit og starte turen her for varia-
sjonens skyld. Det er en fordel å ta den 
venstre veien nedover til Mosseporten, 
og den høyre opp – sett fra Skistua  – 
for sistnevnte er til dels veldig bratt og 
steinete og gjørmete, og nedover kan 
det bli litt for tøff kjøring på glatt og 
sleipt føre, det er lett å tryne. Men 
venstre løp er fint og variert, det går 
fort nedover, og rolig oppover igjen, 
tilbake til Skistua, Ødemørk og et bad i 
Damåstjern. Så da kommer vi hjem 
med reine bikkjer, vi har badebikkjer 
nemlig. Gjørmebadere. Velger vi den-
ne varianten får vi en 20 kilometers tur 
i variert terreng fra start til mål hjem-
me i Gartnerveien.  

Tur 2 
Sonskogen og lysløypa med innlagt 
slalombakke 
 
I stedet for å kjøre inn i Mosseskaugen 
tar vi videre nedover Gartnerveien 
mot sjøen, og kjører inn til høyre på en 
liten grusvei, og så ut på Store Brevik-
vei. Her ligger det boligområdet  Bre-
vikfeltet, med skole og tjern og tur-
veier som også egner seg til sparkesyk-
ling, men da blir det straks mer urbant. 
Utenom rushtida er det ikke så mange 
biler her heller, vi er jo nesten på lan-
det, selv om det er i ferd med å endres, 
det sprenges og tømres over alt, Oslo-
folk må ha boliger. Vi kommer oss av 
veien og inn på det som var skaug i 
fjor, men som nå er i ferd med å bli et 
svært byggefelt. Pukk og stein er kjede-
lig, men så tar vi oss inn på lysløypa. 
Den blir vel stående mellom boligene? 
 
På ridesti 
Her er det ridesti, vi kjører på mykt 

barkunderlag. Hjulene ruller ikke best 
der det har gått mange hester i regnet, 
det er gjørmete og hullete og det går 
tungt og tregt. Men også her er det 
mange variasjonsmuligheter, for ek-
sempel kan vi ta ut på gårdsveien ved 
Brevik gård og så inn i lysløypa der det 
blir bedre feste, så tar vi turstien inn-
over og oppover mot toppen av 
slalombakken, full fart opp og ned i 
bakkete berg- og- dalbane, her er det 
artig.  
 
Ned langs slalombakken 
Stor fart utfor, vi dundrer nedover til 
bånn av bakken gjennom skarpe sving-
er og føler oss skikkelig tøffe, over 
jordene og oppover i skaugen på stei-
nete stier på den andre siden av bak-
ken. Naboen driver Son Bootcamp i 
slalombakken, her kjører de hardt i 
motbakke med sandsekker og jerry-
kanner to dager i uka. Her får kjøreren 
også kjørt seg. Pust pes, det går bratt 
oppover, selv om bikkjene trekker bra 
går det smått, det er det mye stein og 
lite framkommelig mange steder. Å 
kjøre nedover her er krevende. Men så 
bedrer stien seg og vi kommer ut på 
lysløypa med fast grunn. Så kan vi kjø-
re langs Brevik gård i skaugkanten og 
ta stien til høyre og snarvei hjemover, 
men det betyr en del sleping og dytting 
over svære røtter, gjennom myrhull og 
gjørme. Men så er vi jo fort hjemme 
og får vaska oss, og teller ca 10-12 
kilometer. Ellers kjører vi ned mot 
Røed og Osloveien og får noen kilo-
meter til, og opp på gårdsveien som vi 
tar på tur 1. 

Hinderløypa som variasjon 
Som variasjon tar vi hinderløypa i ste-
det for grusveien tilbake, da traver 
bikkjene gjennom høyt gras og på my-
rete sti, de får jobba nå, for kjøreren 
vil ikke bli våt på beina. Så må sykke-
len løftes over trærne fra i forfjor som 
ingen rydder bort, og vi er ute i Sand-
takveien der det bor en trivelig Samo-
jed vi hilser på siden vi straks er hjem-
me. Dyktig slitne bikkjer og ganske 
pumpa kjører også. 
 
Takk for turen! 
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Forskerne er ikke enige 
Dominans defineres ofte noe ulikt i 
litteraturen, og i etologien har begrepet 
fått litt forskjellig innhold. Forskerne 
er heller ikke enige om hva dominans 
egentlig handler om. Men man forbin-
der det gjerne med en konfliktsituasjon 
hund til hund, eller i forholdet hund - 
menneske. 

Rangordning 
Dominans og underkastelse er helt 
naturlig atferd som skjer i alle sosiale 
grupper. Noe av det viktigste med en 
avklart rangordning er at aggresjonen 
innen flokken avtar, og det er nødven-
dig for at flokken skal fungere til alles 
beste. 
 
Rangen mellom hunder avgjøres som 
følge av gjentatte konflikter mellom to 
individer. Vanligvis er det nødvendig 
med flere møtesituasjoner før rangen 

er avgjort. I disse møtesituasjonene 
benytter hundene seg av trusselatferd, 
og/eller åpen aggresjon. Slik dannes 
det en relasjon der den ene av hunde-
ne oppnår en dominant posisjon i for-
hold til den andre. Den andre hunden 
underkaster seg vanligvis frivillig, og 
rangen mellom hundene er dermed 
avklart. 

Konkurranse om ressurser 
Den dominante hunden har førsteret-
ten til attraktive ressurser som mat, 
leker, soveplasser, parringer og for-
trinn i sosiale møter med andre indivi-
der. Det handler altså oftest om en 
konkurranse om ressurser, og hvem 
som har størst evne til å tilegne seg 
disse. 
 
Den underlegne hunden kan i slike 
situasjoner trekke seg unna uten at den 
dominante hunden utviser trusselat-

ferd, men den dominante hunden kan 
vise sin posisjon ved hjelp av ritualisert 
aggresjon. Det vil si truende uttrykk som 
høy hale, knurring, stirrende øyne, 
grep over snute og stiv gange. Men 
uten egentlig å ville forårsake skade. 
Slike trusler kan imidlertid føre til 
slagsmål hvis de ignoreres av mottage-
ren, og hvis det ofte oppstår slagsmål i 
en hundeflokk er ikke dominansfor-
holdet avklart. 
 
Når dominansforholdet er avklart viser 
den underlegne hunden tydelig at den 
underkaster seg ved å benytte aggre-
sjonsdempende atferder som lav hale, 
bortvendt blikk og forsiktige bevegel-
ser. Den dominante hunden kan imid-
lertid gi avkall på sine rettigheter som 
følge av rangen uten å miste sin posi-
sjon i flokken. Det kan den gjøre når 
den anser ressursen som mindre viktig. 

Unghunden Trym viser aktiv undekastelse 
ved hjelp av flere atferdsuttrykk. Ørene er 
lagt bakover, han kryper sammen, slikker 
den høyere rangerte hunden, Storm, i 
munnvikene og holder halen lavt. I denne 
situasjonen utgjør altså Storm den domi-
nante part, men i forhold til flere andre, 
eldre hunder i kennelen er han subdomi-
nant. Det vil si at dominans er et relativt 
begrep. 

Leserinnlegg: DOMINANS OG UNDERKASTELSE - Relative begrep 

TEKST: TROND LERENG. FOTO: KRISTIN HELTBERG LERENG. 

Uttrykket dominant hund, og begrepet dominans brukes ofte blant hun-
defolk. Stadig hører man hundeeiere si; ”hunden min er dominant”, og 
det brukes som en forklaring på atferd i forhold til andre hunder og men-
nesker. Særlig når det er snakk om problematferd. Men er dette riktig, og 
hva innebærer egentlig begrepet? Hvilke egenskaper besitter en såkalt 
dominant hund, og hvilke utfordringer gir dette oss hundeeiere? 
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Kjønnsbestemt rangordning 
Hos ulvene finnes det vanligvis en 
rangordning blant de voksne, kjønns-
modne hannene, og en blant de 
kjønnsmodne hunnene. Og den høyest 
rangerte hannen står over den høyest 
rangerte hunnen. Det samme ser man 
som regel også hos hunder. Men blant 
valper og unghunder finnes det som 
oftest en kjønnsblandet rangordning. 
Men dette kan også forekomme hos 
voksne hunder da hundens levesett har 
ført til at den har blitt en «barnsligere» 
utgave av ulven. Posisjonen blant val-
per veksler stadig ettersom de utvikler 
seg så forskjellig. Men rangen er som 
regel satt i 11 – 12 ukers alderen. Det 
vil si etter at valpekjøperne har hentet 
valpen sin, og den som fremstår som 
den «tøffeste» valpen ved 8 uker treng-
er derfor ikke å bli det senere i livet. 

Dominans som et relativt begrep 
I etologien har dominans tradisjonelt 
blitt sett på som et relativt begrep. Det 
vil si et forhold mellom to individer. 
Det vil med andre ord si at en hund 
kan være dominant i forhold til et indi-
vid, men subdominant i forhold til et 
annet. Derfor har oppfatning vært at 
man ikke skal beskrive dominans som 
en spesifikk egenskap. Det vil altså si 
at å ville dominere sine omgivelser 
ikke betyr at en hund vil gjøre dette 
hele tiden, og i alle situasjoner. Det 
handler om hvem som møtes, og i 
hvilke situasjoner dette skjer. Et indi-
vid som er dominant i forhold til et 
annet vil som regel ikke benytte seg av 
denne posisjonen til å ta fra den for 
eksempel et bein. Hunden vil forstå at 
beinets eier vil forsvare seg, og den har 
antakelig også erfart de mulige konse-
kvenser av en slik handling. Den rang-
lave gir også tilstrekkelig med motdo-

minans gjennom at beinet gir den psy-
kisk styrke. 

Mange egenskaper spiller inn 
Å se på dominansbegrepet isolert sett 
er for enkelt. Det er en hel rekke andre 
egenskaper som også spiller inn, og 
som er nødvendige å ha for å være i 
stand til å utøve dominans. 
 
Å forklare «all» atferd med dominans 
er feil, men dessverre ser vi at det ofte 
skjer. Man bruker altså begrepet på alt 
for mange typer atferd. Ofte feiltolkes 
for eksempel ressursforsvar, revirhev-
ding, aggresjon, og oppmerksomhets-
søkende atferd som dominans. Det 
riktige er å observere hundens konkre-
te handlinger, og forklare atferden ut i 
fra sine ”enkelte bestanddeler”. 

Nyansert samspill 
Vi som har mange hunder - både fami-
lieflokker og kollektiv - ser hver dag i 
praksis hvordan hundene posisjonerer 
seg i forhold til hverandre. Dette kom-
mer særlig til uttrykk når de gis anled-
ning til å være løse sammen. Vi obser-
verer hvem som dominerer, og hvem 
som underkaster seg. Og i hvilke situa-
sjoner dette skjer. Men det er viktig å 
huske på at dominans og underkastelse 
kun er en del av flokklivet. Samspillet 
hundene i mellom er langt mer nyan-
sert og komplekst enn det ranghierar-
kimodellen gir et fullgodt svar på. 
 
Men hva med for eksempel hunden 
som knurrer i matfatet? Er den domi-
nant? Nei, dette skal ikke forklares 
med dominans. Hunden beskytter rett 
og slett en viktig ressurs - maten. Det 
handler altså om ressursforsvar, og 
ikke dominans. Også ranglave hunder 
gjør det, og det respekteres normalt av 

andre hunder. Man har observert at 
ulver har en «sikker» sone rundt hodet 
på ca. 25 – 30 cm når de spiser, og 
denne sonen eksisterer også hos hun-
der. 
 
Eller hva med hunden som vokter 
porten? Den trenger heller ikke å være 
såkalt dominant. Derimot kan den ha 
lav terskelverdi på egenskapen å vokte. 
I tillegg har den erfart at ved å bjeffe 
forsvinner ”inntrengeren”, og slik for-
sterker atferden seg. 

Mataggresjon 
Hunder som knurrer ved matfatet i 
forhold til mennesker skyldes ofte 
hundeiers handlinger. Mange hundeei-
ere tror at man skal ta maten fra hun-
den for å lære den at den ikke skal pas-
se på maten sin. Ofte blir resultatet det 
stikk motsatte ved at man fremprovo-
serer nettopp mataggresjon. Hundens 
væremåte gjenspeiler ofte hundeiers 
atferd, og i mange tilfeller skaper hun-
deeier atferd man egentlig ikke vil ha. 
Dessverre forklares slik atferd ofte 
med at hunden er dominant, mens den 
i virkeligheten mest sannsynlig er usik-
ker. Og usikkerheten er skapt av hun-
deeiers atferd, og hunden svarer med 
en motrespons på dette. Husk at atferd 
endres på grunn av konsekvensene, og 
man må derfor ikke glemme læringsas-
pektet når man snakker om dominans. 

Lave terskelverdier 
Men hva med de hundene som alltid 
reiser bust, har høy hale og et stivt 
kroppsspråk i møte med andre hun-
der? Slike hunder er som regel feil 
«skrudd» sammen, og vil ha problemer 
med å fungere i flokk. De har medfød-
te lave terskelverdier på flere områder. 
Så som aggresjon, kamp, vakt og 
kjønnsdrift. Samtidig har de også ofte 
høy terskel på det sosiale området, 
altså usosiale individer. Men det betyr 
ikke at de er såkalt dominante. 

Ny forskning 
I den senere tid har imidlertid forsker-
ne endret synet på begrepet dominans. 
Man har også begynt å bruke dette for 
å beskrive en stabil legning hos hunder. 
Dette fordi man i flere studier har fått 
resultater som viser at enkelte hunder 
har en større tilbøyelighet til å være 

Unghunden Varg viser sin underdanige 
posisjon ved å legge ørene flatt bakover, 
og løfter labben for å vise vennlighet, samt 
for å invitere til lek. Legg også merke til 
Balder i bakgrunnen som også viser flere 
underdanige atferdstrekk ved blant annet å 
krype sammen og å legge ørene bakover i 
forhold til den eldre hunden Odin. I denne 
møtesituasjonen utgjør Odin den dominan-
te part. Men i flokken sett under ett så er 
Odin et ranglavt individ. 



40 

HUSKYBLADET 2/2013 

dominante i forhold til andre individer.  
Men det er altså ikke slik at det kun 
handler om en egenskap. Tvert i mot 
kan tendensen til å dominere andre 
skyldes flere egenskaper. Dette kan 
være en form for generell bestemthet, 
ønske om å kontrollere sine omgivel-
ser, og en tendens til å være på offensi-
ven i sosiale konflikter. Dette viser 
selvsagt også at en del hunder kan ha 
de motsatte egenskapene som fører til 
at de lettere blir subdominante indivi-
der. Men selv om forskningen nå viser 
at en del hunder har en mer dominant 
legning enn andre betyr ikke det at 
disse alltid vil utgjøre den dominante 
part. En hund med en dominant leg-
ning vil også i gitte situasjoner være 
subdominant. 

Sju generelle karaktertrekk 
Foreløpig er det forsket for lite på 
hundens personlighet til at man med 
sikkerhet kan fastslå de sentrale per-
sonlighetstrekkene. Men så langt tyder 
forskningen på at det finnes sju gene-
relle karaktertrekk. Og en av disse er 
dominans i betydning av og ville kont-
rollere og styre andre individer. 

Dominansforhold til menneske 
Kan hunder vise dominans i forhold til 
mennesker? Dr. i etologi Kenth Svart-
berg sier: «Hadde dominans forklart 
det sosiale samspillet mellom hund og 
menneske på en god måte, kunne vi 
gjerne fastholdt det tradisjonelle synet. 
Nå synes det ikke å være helt slik; do-
minansforhold finnes som regel, men 
det er bare en del av flokklivet. Ek-
sempler på andre viktige deler er om-
sorg, vennskap og samarbeid.» 

Regler i flokklivet 
Den klassiske definisjonen på domi-
nans beskriver begrepet slik: «Driften 

har til hensikt å eliminere en trussel 
innenfor flokken.». Dette er riktignok 
en noe snever og bastant definisjon, 
men hundene ser nok ikke på oss som 
hunder. Og ut i fra denne definisjonen 
kan ikke hunder dominere mennesker 
da vi ikke inngår i hundeflokken. Men 
selv om vi naturligvis ikke inngår i 
hundenes rangordning, vil en hund 
med en dominant legning by på større, 
og /eller andre utfordringer enn den 
subdominante hunden. Hunder med 
en dominant legning kan ha vanskeli-
gere med å innordne seg reglene som 
gjelder i flokklivet. Selv om hunden 
med en dominant legning inntar en 
underordnet plass i forhold til hunde-
eieren, betyr ikke det at den nødven-
digvis er problemfri i dagliglivet. Slike 
hunder er selvstendige, og det kan 
være til hinder for et godt samarbeid. 
 
Men hvordan skal man håndtere hun-
der med en dominant legning? Man 
skal være forsiktig med å sette de i 
tvangssituasjoner som lett kan vekke 
motstand i hunden. Man må legge opp 
hundeholdet slik at hunden føler seg 
som en samarbeidspartner, og ikke en 
motstander. Videre er det avgjørende 
at vi er påpasselig med å styre og kont-
rollere ressursene, og at det er vi som 
tildeler disse. Det kan være alt i fra mat 
og turer, til kos og oppmerksomhet. 
Samtidig er det ekstra viktig at hunden 
ikke opplever at den slipper unna hvis 
den «opponerer». Det er også viktig at 
hundeeier viser sin bestemmende posi-
sjon ved å ta initiativ til når aktivitet 
starter, og når aktivitet avsluttes. 

Dominans har lav arvbarhet 
Har det noen betydning om man avler 
på en hund med en dominant legning? 
Vil disse egenskapene føres videre? I 
naturen er det jo slik at det i utgangs-

punktet kun er de ranghøye individene 
som parer seg. Derfor skulle man tro 
at gjennomsnittet for disse egenskape-
ne økte for hver generasjon. Forsøk 
har vist at så ikke er tilfelle. Man har 
derfor konkludert med at dominans 
har lav arvbarhet. 

Misforstått begrep 
Dominans er ofte et misbrukt og mis-
forstått begrep blant hundefolk. Ut-
trykk som dominant og underlegen er 
relative begrep, og er avhengig av de 
andre individene man sammenligner 
med. Man kan ikke være dominant 
eller underlegen helt alene. Og selv om 
forskingen tolkes slik at noen hunder 
har en dominant legning, endrer ikke det 
på det faktum at en slik hund også i 
gitte situasjoner vil utgjøre den subdo-
minante part. Det er derfor feil å be-
tegne hunden din som en dominant 
hund. ■ 

Grep over snuta er som regel myke og 
hemmede bitt som hundene kan bruke i 
forbindelse med ritualisert aggresjon. Men 
det kan også brukes under lek. Voksne 
hunder bruker ofte dette grepet for å kont-
rollere valpers atferd, og etter noen gjenta-
gelser underkaster de seg de eldre hunde-
ne i stillhet. Legg også merke til den hvite 
unghundens underdanige atferdstrekk med 
ørene lagt bakover og delvis løftet labb. Det 
er altså viktig å se på flere atferdtrekk for å 
beskrive en situasjon. 

Kristin og Trond Lereng er innehavere 
av Kennel Jotneheimen, 
www.jotneheimen.net og Kennel Tiur-
heimen, www.tiurheimen.com. 
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Tipp er en siberian husky, og har 
vært på tur med Sanne, Rita og 
Nanuq (AH). Hundene kom bare 
halvveis før de måtte reise hjem, 
mens jentene nå er i mål. 

Veteran ble med på tur 
Noen av dere husker kanskje Sanne - 
som var med på samlinger i fjor og 
kjørte Huskyløpet med spannet mitt? 
Hun var handler her i et og et halvt år, 
og ble riktig godt kjent med bikkjene. 
Så bra at da hun bestemte seg for å ta 
med sin unge alaska husky Nanuq, sin 
venninne Rita og seg selv og legge ut 
på Norge på langs – så fikk hun låne 
med seg selveste gamlefar, Lupo-Tipp 
Nirvana av Brattalid, 10 år gammel 
veteran i vår kennel.  

Håndballspiller fra Sandnes 
Sanne Karlsen er ei ung jente fra Sand-
nes i Rogaland. Hun har spilt aktivt 
håndball og er interessert i friluftsliv. 
Hun har vist seg som en meget god 
langdistanse handler, med både Fe-
mund to ganger og Finnmark på me-
rittlista. Turer i fjellet har hun også fått 
med seg, sommer som vinter. Innimel-
lom har hun studert litt: Historie og 
biologi. Og planlagt tur – riktig lang-
tur. Hunder har hun 
godt grep om. Sin egen 
alaskahusky, Nanuq, 
hadde hun med hit til 
gårds. Da var hun en 
vimsete nesten-valp. Her 
lærte hun noen basale trekkhundegens-
kaper. Men tur og stuegris blir hun 
nok gjerne. 

Erfaring fra langdistanse i storm 
Tipp, derimot, har en lang og broget 
merittliste. Han er fra Leiah av Bratta-
lid og Alaskan Ping-Ping av Anadyr – 
og ble tidlig krøket. Han har gått som 
leder på mitt spann fra han var svært 
liten, og utmerket seg med en uforfer-

det fremdrift især i dårlig vær. Litt 
brumlebasse har han alltid vært, be-
stemt og sta, men finne veien og ta 
ledelsen gjorde han stadig. Sagnomsust 
ble han på et Femundløp der han tok 
ledelsen over både oss og Robert Sør-
lies spann og fikk oss trygt til sjekk-
punktet – etter at vi hadde lagt oss ned 
og avventet en storm – men fikk et 
slags spor, og Tipp var den eneste som 

ville gå mot vinden på stikkene i stor-
men på fjellet. Han ledet også første 
gang jeg kjørte Finnmark, uten å 
blunke. 8 mil kjørte vi oss bort, han 
tok oss tilbake på sporet og i mål. 

Ble pensjonist etter Femundløpet 
På et punkt i karrieren fikk han en ska-
de i bakparten. Etter det ble han en 
mindre pålitelig leder. Han ville nok 
lede, men han bestemte seg av og til 
for å snu og gå hjem igjen. Og da fulg-
te spannet med. Og så hadde han litt 
startnerver, før start var han stressa. Så 
han endte som spannhund etter at av-
kommet viste seg å ha arvet noen av 
lederegenskapene og kunne ta over 
den oppgaven. Det gikk greit det og, 
bare han hadde støttekontakt på start-
streken på løp! Først i gang så gikk det 
finfint. Jenter liker han svært godt da! 
Både menneskejenter og hundejenter. 
Tipp har mange avkom, Tippelappene, 
kalles noen av dem. Her hos oss er det 
både sønner og barnebarn. Men nå var 
han altså pensjonert etter Femundlø-
pet 2012, og fikk være med på Sanne 
på Norge på Langs.. 

Lange forberedelser for lang tur 
Sanne og Rita er uforferdet. Knapt 
tjue år gamle jenter; full plan om lang 
tur. De har fått sponsing på både pul-
ker, telt, sekker og klær. Og hundemat. 
De startet med sykler fra Lindesnes til 
Knaben og med ski og pulk og hund 
derfra. Hundene har gått og gått. Tipp 
og de andre har overlevd storm og sol 
og kulde, telt og Haukelidseter og pri-

vate gjestfrie som de møtte på 
sin vei. De har fått sove på Tu-
ristforeningshytter og Tipp har 
og snust forgjeves da Nanuq 
fikk løpetid underveis. Hardang-
ervidda, Jotunheimen, Femund-

traseen (jubel: vi vet hvor vi er når det 
er hundelort i sporet!), Røros….helt til 
Steinkjer kom de før vinteren sa ”ha 
det”. Godt kaldt vær til da, riktig Tipp-
vær. Men så streiket bikkjene litt. 
Nanuq skar seg på en pote og Tipp 
likte ikke overgangen til kløv og asfalt-
trasking. Vondt i bakparten hadde han 
jo av og til fra før, og nå kom det tilba-
ke, sammen med et gnagsår. Det gikk 
sakte framover. Jentene bestemte seg 
for å skifte fra ski – via traske til fots – 
tilbake til sykkel. De gir ikke opp så 
lett. Men bikkjer og landeveissykling 
går ikke i hop det da. Så Tipp kom 
bare Norge på halvlangs. Da ble det et 
avbrekk i Norge på Langs for jentene, 
og Tipp og Nanuq kom tilbake til 
Granskauen……og våren i skogen. 
Med tog gjennom alle de milene det 
hadde tatt to måneder å gå, det gikk på 
en dag hjem igjen. Tipp og Nanuq 
sover nå i sofaen. Jentene har fått syk-
ler og starter på kystriksveien. Vi andre 
har fulgt med så godt vi kan: Mer om 
turen kan du lese i Jenter på langtur – 
bloggen deres på Wordpress og Face-
book. Nå er de i mål og på vei hjem 
med fly, etter flere besøk hos Snykovet 
og Monica i redaksjonen i Tromsø. ■ 

Norge på langs: På tur med Tipp 

Lupo Tipp Nirvana av Brattalid. 
Foto: Johanne Sundby 

Sanne og Nanuq. Foto: Sanne Karlsen 

TEKST: JOHANNE SUNDBY 
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Hyttehuset 
Vi bor for tiden i "hyttehuset" som vi 
kaller det. Det er et lite, koselig tøm-
merhus som vi leier mens vi venter på 
å få bygget vårt eget lille krypinn. Her 
er det fylt med gamle hjemmesnekra 
møbler, turbilder, myke puter, bustete 
vertskap og alltid plass til gode venner. 

Hundehår i nesa og bålkos 
Utenfor de fire veggene finner du vår 
andre stue, hundegård og "litj grua". 
Der bor de mest hårete vennene våre, 
ni siberian huskyer og en gretten gam-
mel alaska husky. Her er det duket for 
hundehår i nesa og skikkelig bålkos. 

Interessen for friluftslivet 
Så var det det her med hunder og fri-
luftsliv da....hvor begynte alt det 
her?!....Vel...jeg voks opp i en barne-
flokk på 6 helsprøe søsken, en mor og 
far som elsket livet og alle de små øye-
blikkene man kunne fange. 
 
Vi ble fra tidlig alder tatt med ut i det 
ville vakre. Ikke at mine foreldre var 
over gjennomsnittet opptatt av frilufts-
liv, men vi hadde altså ei familiehytte i 
Trøndelags skoger, og det vi hadde, 
det brukte vi....så da bar det ut i sko-
gen, i jakten på den største ørreten, 
den saftigste molten, nyklekkede rum-
petroll, pannekaker stekt på bål, duften 
av sommervarm myr, sove under stjer-

nene, hjemmesnekra pil og bue, jakten 
på dyretråkk, minibussen fylt til randen 
av slekt, venner og det man kunne 
bære med seg over myrene..... Alt det 
jeg husker så godt og som jeg kjenner 
duften av om jeg lukker øynene. 
 
Så ble jeg glad i det livet, og det ville 
jeg ha med meg på mitt eget eventyr. 

Dyrene i skog og fjell 
Vi har alltid hatt dyr....ikke stor bonde-
gård, men en liten neve høner, et par 
griser, noen hester, kaniner, geiter, 
ildere, chinchillaer, ei ku, hund....ja litt 
sånn og sånn og det har vært veldig 
lærerikt og kjekt. Jeg ble veldig interes-
sert i hest og det ble min store hobby. 
 
Ikke var vi gamle jentene når vi tråkket 
oss innover fjellet med hestene fullast-

Sandra C Hatlestad Hove er 27 år og bosatt 
i Naustdal i Sogn og Fjordane. Hun giftet 
seg med Per Tore Hove i 2008. De har to 
døtre, Otilie (4) og Mollie (2), og 10 hunder. 
Til daglig jobber Sandra hos Din Sport i 
Førde. 

et med strømgjerder, stikker, telt, so-
veposer, smågodt, mat og eventyr-
lyst.... og så bare var vi på tur uten å 
egentlig ha noen større tanker om det. 
Og det var helt naturlig. 
 
Så en morgen før skolen da jeg skulle 
fore frokost i stallen, ble dagen svart. 
Jeg måtte avlive min kjære King den 
dagen (en flott varmblods vallak) og 
hverdagen fikk en smell. Da bestemte 
jeg meg for at jeg aldri mer skulle ha 
hest. 

Vill tenåring 
Så var jeg tenåring, vill og gal, sur som 
få og visste best selv...... Helt til min 
storebror sa "kom, så besøker vi Ron-
dane vi, her har du en sekk, og så kjø-
per vi et lite, lett telt og en sovepose". 
Så gikk vi da..... Så møtte jeg topper 

TEKST: SANDRA C. HATLESTAD HOVE. FOTO: SANDRA C. HATLESTAD HOVE, PER TORE HOVE OG MARION HERLAND 
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over 2000 meter, snakket voksne sam-
taler med storebror og fikk det veldig 
bra inni meg også ble jeg forelska. 
Forelska i høyfjellet og kartlav. Det 
var fint. 

Firbent selskap 
Så er det no sånn at det er mye godt 
selskap i en hund, og enda bedre sel-
skap i flere. Jeg oppdaget hundekjø-
ring og fikk en ny ide, nye tanker om å 
besøke fjellet med firbent selskap, klir-
rende kroker og rim i barten. Jeg had-
de flatcoated retriver som begynte å 
bli voksen, og ganske tullete....også 
hadde jeg lyst på egen hund, en som 
kunne være villmarking med meg. Så 
da fant jeg meg en alska husky på finn, 
det passet meg bra. Pakket stasjons-
vogna med soveposer, slipperser, 
lakris, kamera, alene, i selskap og be-
søkte hundekjørere fra Vestlandet til 
Kirkenes. Bekymra foreldre som fulg-
te meg på veien noen ganger, og som 
andre ganger klødde seg i hodet og 

lurte på om jeg tulla når jeg ringte 
hjem og lurte på om kanskje noen 
hadde gidda å hente meg for tennings-
låsen røyk ista og jeg er laaaaaaaaangt 
unna dere… "Hva i alle dager gjør du 
der" fikk jeg i røret..... Altså, jeg skulle 
jo bare… Så kjøpte jeg boka "Norges 
topper over 2000 meter" og kjika på 
tinder mens jeg venta på at pappa 
skulle "redde" meg. 

Drømmen raknet 
Så ble jeg gira og begynte å kjøre 
hund.... Det var litt gøy og veldig 
frustrerende. Jeg hadde store tanker 
og så for meg fine år med flott hunde-
spann i vinterfjellet… Vel, hundene 
tenkte ikke som meg og drømmen 
raknet. 
 
Jeg beholdt en hund (min gamle god-
gutt Loke) og ble eldre og oppsøkte 
nye ting, fikk meg jobb på en kennel i 
Kirkenes som jeg skulle begynne på i 
slutten av sommerferien, falt litt for en 
kjekkas som klatret, hadde mørke 
krøller og var så fin og brun. Så kyssa 
vi og jeg var fortapt, så jeg reiste aldri 
til Kirkenes. 

Kjekkas i sikte 
Jeg smitta han kjekkasen med hundei-
veren min og han var solgt. Vi gifta 
oss, Otilie kom til verden, vi fikk hus 
med hage og vi hadde plass til hunde-
gård. Kjøpte valp med Rolv Herstad, 
en ekte renraset siberian med papirene 
i orden. Det var visst bra greier. Så 
rulla vi nordover til i Lofoten og Ves-
terålen med Kings of Leon på høyta-
lerne, pajeroen pakka med alskens 
friluftsutstyr, røytende polarhunder, 
slakkline, klatreutstyr, tåteflasker og 
bleier. Nattebuldring mens lillemor 

sov stille i teltet, tykke ulluer og sanda-
ler, midnattssola viste oss alle fargene 
sine og vi fikk store ideer. 

Vinterkledde damer og menn 
Så reiste vi på samlinger. Artig det. 
Originale, lettsindige, humoristiske, 
alvorlige, og mystiske vinterkledde 
damer og menn i alle aldre som alle 
sikkert bodde langt inni villmarka uten 
noen bekymringer, men så under alle 
ytterplaggene var det både leger, bu-
tikkdamer, professorer, skoleelever, 
sykepleiere, arbeidsledige osv, helt 
vanlige folk med vanlige liv. Store for-
skjeller møtt i samme ærend. Leke 
med likesinnede og snakke favorittra-
sen. Mollie kom til verden og vi var 
plutselig fire bustetroll som skulle være 
med. 

Nye venner 
Vi fikk venner og bekjente, lekekame-
rater, hakeslep, en god latter, diplomer, 
rådgivere, sladder, forbilder og deilige 
matretter. Samlingene fungerte som en 
frisk påminner på hvor heldige vi er. 
 
Vi flyttet ut av byggefeltet, leide oss et 
sjarmerende tømmerhus i dalen og 
lagde oss ei fin bålgrue. 

Per og hundene 
Per er flink med hundene. Han synger 
og snakker kjærlig med de. Stryker de 
over pelsen og beundrer de. De er 
skattene hans. Det er plutselig han 
som forteller meg hvordan vi skal gjø-
re det, hva de spiser, hvem som skal 
stå hvor i spannet, hvilken sele som 
hører til hvem, hvem som trenger å bli 
med meg på fjellet...... og det gjør ing-
enting. Han finner det veldig flott med 
løp og setter seg noen fine mål. Han 
reiser på fjellet og hilser på vestlandske 
fjellperler hvor hundespann aldri har 
besøkt. Noen ganger med familien, 
andre ganger alene. 

Andre mål 
Han lurer på om han klarer å få bedre 
tider, bedre hunder og fin diplom. Og 
blir veldig motivert. Han er ekstra 
kjekk med stjerner i øynene. Jeg setter 
meg andre mål, nyter hans gleder og 
syns ikke det er så viktig for min del, 
jeg vil klatre fjell, padle, fotografere, 
være flink mamma, krysse landet på 
kryss og tvers med sovepose og pri-
mus, firbente venner man kan nyte 
varmen fra en kald vinternatt i teltet. 
Nyte hundene i deres rette element.... 
på tur. 
 
Også gjør vi det..... Noen ganger med 
hele familien, noen ganger med venner 
og noen ganger alene..... Så ble min 
kjære pappa syk, jeg mistet klippen 
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Lokalavisen Firda hadde et stort intervju 
med Sandra i sitt Julemagasin 2012. 

 

min. Han etterlot seg mamma og mine 
fem søsken som er så fine. Han gjorde 
en god jobb. 

Nye fjell 
Jeg blir lei meg og syns det er vanske-
lig, jeg savner, ler og er syns det er 
urettferdig. Jobber meg opp fjellsidene 
og det hjelper. Jeg får favorittfjell, og 
frustrasjonsfjell, fjell som minner meg 
om noen og fjell jeg ikke finner veien 
opp til. Fjellene skal ingen plass....de 
står der. Det er fin tanke syns jeg også 
blir det bedre. 

Otilies beste venner 
Noen ganger vil Otilie at vi skal selge 
alle hundene, for hun vil gå med kjole 
og ha katter, i barnehagen forteller hun 
historier om hundene sine og sier de er 
hennes beste venner. Jeg blir rørt når 
hun hilser de med "God morgen min 
lille venn", eller "mamma, se så vakre 
og koshlie hondane våre e". 

Mollie vil kjøre fort 
Hun forteller meg om favoritt fjellene 
sine med skarpe kanter og glitter på, 
Mollie vil kjøre fort med hund eller 
firhjuling, og grille pølser på bål, det er 
gøy det. 

Bortkasta med TV 
Noen ganger sitter vi inne og ser på 
TV hele dagen, er rastløse, spiser tørre 
skiver og er sure på hverandre fordi 
det ikke skjer noe..... Det er skikkelig 
kjedelig og er bortkasta. 
Når vi går ut blir vi venner igjen og det 
er mye kjekkere. 

Luft under vingene 
Kanskje er man litt storforlangende av 
livet, gaper over så mye man kan, 
klamrer seg fast og presser ut hver 
minste lille dråpe av muligheten til å 
oppleve en ny utsikt. Men det er så 
fint. Noen ganger gidder jeg ikke å 
tenke på hunder og fjell, men det går 
fort over og jeg har slått meg til ro 
med at jeg bare er sånn. Jeg trenger å 
ha det sånn, luft under vingene, treng-
er hundene, trenger Per og mine fine 
små frøkner, trenger familien min og 
venner som klapper deg på skuldra og 
kiler deg på armen. Så gjør vi det som 
passer oss, knipser bilder, kryper ned i 
soveposen og husker det som en god 
dag. Så blir det sånn og det er fint. ■ 
 
Stor takk til Marion Herland for hjelp med 
å hente inn bilder fra diverse PCer. 



46 

HUSKYBLADET 2/2013 

På Villmarksmessen på Herdla Fort kunne 
man få malt sin hund på lerret. Mira (helt til 
venstre) ble brukt som "reklame", da Adele 
Jaunn malte på Bergen Trekkhundklubb sin 
stand. Her er hun godt i gang, men langt fra 
ferdig. Vi ventet spent på det ferdige resul-
tatet. Foto: Toril Wiik Johansen 

Sekk fremfor koffert. Liv fremfor 
penger. Stjernehimmel fremfor ne-
onlys. Dersom Helge Ingstad had-
de vært i live, ville han helt sikkert 
nikket bekreftende til Marius Ner-
gård Pettersens kjerneverdier. 
 
Helge Ingstad er en av våre aller størs-
te oppdagere, og Helge Instad-prisen 
skal gi heder til en person, gruppe eller 
organisasjon som har utmerket seg på 
felt som kan knyttes til Ingstads livs-
verk. Juryen, bestående av blant andre 
Stein P. Aasheim og polfarer Liv Ar-
nesen, legger særlig vekt på egenskaper 
som eventyrlyst, kjærlighet til naturen, 
interesse for urbefolkning og formid-
lingsevne. 

 
«Marius Nergård 
Pettersen (28) er 
drevet av eventyr-
lyst. Med enkle mid-
ler og begrenset 
økonomisk sikker-
hetsnett har han i 
ung alder valgt et liv 
i nær kontakt med 
naturen. Blant vin-

nerens publikasjoner vil juryen trekke 
frem boka «Lomsdal-Visten, Det 
gjemte landets villmark» som til nå er 
den mest komplette beskrivelse av en 
av våre minst kjente naturområder. 
Her viser forfatteren seg som en full-
endt skribent og naturfotograf. I tillegg 
til å skildre egne opplevelser fra til 
sammen seks måneder på oppdagelses-
ferd i området, vier han stor oppmerk-
somhet til det historiske kildemateriale 
og menneskene som gjennom tidene 
har levd i den villmarken. Vinneren 
søker det gode, enkle liv i naturen, og 
gir oss en påminnelse om at sterke 
naturopplevelser ikke nødvendigvis 
har en sammenheng med barske eks-
pedisjoner under fjerne himmelstrøk. 
Et godt eksempel på dette er hans på-
gående prosjekt «Oslos nære villmark» 
der han legger ut på seks månedslange 
turer med Oslo som utgangspunkt». ■ 
 
Tekst og bilder fra Cappelen Damm 

Geir Johansen kjører vinneren av Helge 
Ingstad-prisen til prisseremoni på Vill-
marksmessen på Herdla Fort 2013. Under 
utdelingen sto spannet foran scenen og 
representerte siberian husky i Norge. 

INNSENDT AV TORIL WIIK JOHANSEN. FOTO: GAUTE NORDBERG. 

VILLMARKSMESSE PÅ HERDLA FORT, BERGEN 

Bergen Trekkhundklubb hadde egen stand og tilbød hundekjøring for 
publikum på Villmarksmessen som fant sted 15. - 16. juni 2013. Messen er 
Hordalands største salgsmesse for friluftsprodukter. Det var et variert pro-
gram, som også inkluderte valpeshow begge dagene. På søndag ble den 
første Helge Ingstad-prisen tildelt fotograf Marius Nergård Pettersen. 
Geir Johnsen kjørte vinneren til prisutdelingen med sitt 10-spann med 
siberian huskyer. 

HELGE INGSTAD-PRISEN TIL  
Marius Nergård Pettersen 

https://www.tanum.no/_sport-og-friluftsliv/friluft/lomsdal-visten-marius-nerg%C3%A5rd-pettersen-9788292708255
https://www.tanum.no/_sport-og-friluftsliv/friluft/lomsdal-visten-marius-nerg%C3%A5rd-pettersen-9788292708255
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Det ble kort vår i Midt-Troms i år. Alt 
ble grønt på 1-2-3. Så da ble det en brå 
overgang fra snøsesongen som startet i 
oktober til 28oC i slutten av mai. Etter 
siste skitur rundt 17. mai ble det brå-
tining – og det var skikkelig bråtining. 
Da var det bare å vente på at tempera-
turen falt tilstrekkelig utpå kvelden så 
vi kunne komme oss ut på tur på beina 
eller sykle turer med hundene. Da er 
det godt at det blir liggende noen 
snøflekker igjen for ”bading” - og så er 
det noen tøffinger som hiver seg til i 
kajakken på ”havet” – tøffinger !! Det 
er litt av hvert å finne på for siberians i 
Midt-Troms som ønsker alle andre 
siberian huskyer i Norges land en god 
sommer!! 
 
Er det flere som vil være med på turer, 
så ta kontakt via Facebook. ■ 

TEKST OG FOTO: GRO KARI HANSEN 

KORT VÅR I MIDT-TROMS 

Nemi, Vilja, Ninja og Tannik tar en pause på 
snørekjøretur med Edel Marit Nedrum 

Snørekjøring med Tannik, Ninja og Nemi 

Mor Roxy, lille Simba, far Tannik og tante Vilja på familietur 

Årets første topptur for Vilja og Tannik 

Remi og Blue i kajakken sin 
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bruke hode sitt”? Eller? 
 
“Matmora” mi avler ikke (aldri si ald-
ri…). Hvis hun hadde en god tispe 
som (etter hennes mening) er best ten-
kelig på alle måte, kunne hun tenke seg 
å ha valper fra denne damen. 
 
På utkikk etter en passende hannhund 
- da kan man ikke bare se på en liste 
med utstillings-/løpsresultater for å 
finne den passende… Det hadde vært 
for lett. 
 
Først blir det “å reise rundt” og gå på 
besøk hos flere oppdrettere av siberian 
husky, se hvordan de driver, se på de-
res hunder, se hvordan hundene opp-
fører seg i hundegården, hvordan de 
jobber foran slede/vogn, slapper de av 
eller ikke ….. Masse ting man kan ob-
servere. 
 
Besøk på utstillinger kan også være 
fint, da ser man flere sammen, for-
skjellige linjer og oppdretter. Man ser 
hunden i ringen, ved sidelinjen og på 
oppstalllingsplassen. 
 
Man kan dra til løp. Sprint-, mellom-, 
langdistanse…… Ikke bare ved starten 
men også på sjekkpunkter og i mål. 

Hei folkens, 
 
Vinteren og snøen er borte og det blir 
tid til å konsentrere seg om andre ting. 
Litt mer tid til å sitte foran data, kan-
skje? 
 
Men hva driver vi med da?????!!!!!!! 
 
Baksnakking, uthenging av andre folk 
og hund, diskriminering… 
videre, videre og engang til. 
 
Er dette god praksis for å få bedre 
siberian huskyer? 
 
Avl er diskusjons-poenget……, men 
da begynner “Blogg”-karusellen igjen. 
Hvert år på nytt. 
 
Hvis hunden skal ha minst certifikat 
og minst en løpsmerritering (for ek-
sempel 1x1. plass, 2x2. plass, 3x3. 
plass…..) for å avle på dem og dess-
uten få papirer, ødelegger man ikke da 
rasen på sikt, fordi ikke alle folk er 
interessert (eller har andre ting å gjøre) 
i å gå på utstilling og delta på løp. 
 
Men kanskje finnes det testede, gode 
hunder også i de miljø som ikke deltar 
på løp og/eller utstilling? 
Og ikke ha noen restriksjoner i avl, 
betyr det da at “alle kan avle uten å 

Noen ganger er det også bra å se hun-
dene dagen etterpå….. Er alle friske, 
glade og fornøyde? 
 
Nå har vi sikkert funnet noen hanner 
vi ønsker å bruke. 
 
Oh, se på stamtavler deres…. det blir 
glemt….. 
 
Ikke alle damer og herrer passer sam-
men, dessverre, beklager. 
 
Etter å ha studert stamtavler, blir det 
igjen kanskje 2-3 pene, som i vårt 
“verdensbilde” er passende hanner. 
 
Da er det bare og vente til løpetid….. 
 
Men matmora mi er ikke “proff” i 
avlsverden. Skulle tatt en prat med 
noen oppdretter og spørre hva de sy-
nes om de 2-3 pene… Kanskje det blir 
bare en hannhund igjen…  
 
Jammen ikke lett å avle gode siberian 
huskyer. 
 
Lykke til 
 
 
Gustav Grå  



49 

  2/2013 HUSKYBLADET 

ENQUÊTE: Hva mener siberian husky kenneler om avl og oppdrett 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Anita H. Engebakken 

Har du som oppdretter noen abso-
lutte kriterier for hvilke hunder du 
velger å avle på? Hundene må være 
friske. Er ikke hunden frisk, både fy-
sisk og mentalt, så spiller det ingen 
rolle hva slags kvaliteter den ellers har. 
Med frisk så tenker jeg da på arvelige 
og medfødte sykdommer/feil, ikke på 
skader. Mye av dette kan ikke avdek-
kes ved noen enkle tester. 
 
Etter at hunden er erklært frisk så 

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

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

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

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

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

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

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

ISSLOTTET´S KENNEL 
TERJE FRODE BAKKE 

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

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

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

Terje Frode Bakke, Isslottets KennelTerje Frode Bakke, Isslottets Kennel  

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

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

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

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

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

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

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

FINNSIBIR HUSKYKENNEL 
KEIJO KORPELA 

KENNEL ULVHILD 
KENNETH MONSEN 

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

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

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

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

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

VARGEVASS KENNEL 
EVELINE KOCH OG KARSTEN GRØNÅS 

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

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

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

Karsten Grönås omgitt av flokken på Vargevass Kennel. 

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

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

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

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

Sigmund Alhaug deltok i åpen klasse på 
Vildmarksracet 2013. 

VIKERKOLLEN KENNEL 
BIRGIT OG SIGMUND ALHAUG 

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

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

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

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

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

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

NAY-LA-CHE SIBERIAN HUSKY KENNEL 
RIKKE BERGENDAHL 

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

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

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

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

Har du en eller to huskyer? Eller vil 
du bare trene unghunder? Vil du 
trene høyre og venstre og passe-
ring? Da er huskysykling noe for 
deg. På sykkel får du og bikkja om-
trent den mosjonen dere fortjener, 
bikkja får fart og distanse og du får 
trent håndmusklene på bremsen. 

TEKST OG FOTO: JOHANNE SUNDBY. 

Ledertispas råd til begynnere 

Sykkelen 
I motsetning til andre sykler, så er det 
fint om en sykkel til huskybruk er litt 
robust. Jeg foretrekker skivebremser, 
for gaffelbremser blir fort slitt og dess-
uten hopper de ut av gaffelen når sty-
ret får en uventet snurr (det SKJER!!). 
Den beste tråsykkelen jeg har, har bå-
de for, bak og pedalbrems, og er tung 

og sterk. Mange velger etter hvert å 
bruke sparkesykkel, fordi de har mer 
kontroll da. Jeg bruker begge deler, 
med erfarne hunder er tråsykkel helt 
greit. Med sparkesykkel MÅ bikkjene 
lære seg å trekke i oppoverbakker. Jeg 
liker ikke å sykle med mer enn to-tre, 
men jeg har en nabo som sykler med 
åtte (kan ikke anbefales). Han har  tre 
–fire foran sykkelen og de andre løper 
løs bak…..Det finnes mange typer 
sparksykkel, med små eller store hjul, 
med skive eller gaffelbrems, og med 
stor eller liten plattform. 

Stang og seler 
For at bikkjenes bånd ikke skal vikle 
seg inn i hjulet foran, anbefaler jeg å 
kjøpe en plaststang (bajonet) eller an-
tenne som holder trekklina opp og 
fram. Bikkjene skal trekke, ikke løpe 
ved siden av som med modellen 
”springer”. Det fungerer også best 
med halvseler, som slutter midt på 
ryggen (mange forhandlere har disse 
nå). Da er bikkjene mer frie i bevegel-
sene, og man får ikke så lett linesurr 
mellom sykkel og bikkjebein. Jeg bru-
ker ikke nakkeline på sykkelturer, for 
det hender at bikkjene må kunne beve-
ge seg til hver sin side. 

Start opp i det små 
Jeg liker å venne småvalper til sykkel 
allerede tidlig. Jeg setter en sykkel i 
valpegården -  så får de undersøke den 
litt. Jeg har opplevd at en sykkel har 
veltet på først turen med en valp, og 
han så aldri på en sykkel etter 
det…..Hvis man kan ta med unghun-
der på tur der de kan løpe løs mens en 
voksen trekker, venner de seg til å hol-
de seg rundt sykkelen. Ellers får en ta 
det pent. Rolig tempo og ingen uhell 
første tur, andre tur. Når de er mer 
vant tåler de mer uforutsette ting. Jeg 
har bikkjer som er ville etter vann når 
de er varme, og har vært litt slapp med 
å la dem få lov å bade når DE vil. Det 
angrer jeg på, for vi stuper noen gang-
er ned i vannhull uten at jeg har foten 
på bremsen. Egentlig er det jeg, og 
ikke de, som skal bestemme når det er 
greit å bade! ” Gå forbi” er en fin 
kommando å lære bikkjer. Det tar litt 
tid, men det er verdt det. Dra dem 
forbi alt de ønsker å snuse på, ros dem 
når de følger deg. Lær dem det eventu-
elt i en kontrollert situasjon der en 
venn (med hund f eks) er figurant. 
Med god kontroll kan en sykle sikk-
sakk mellom turgåere og andre syklis-
ter på skogsvei en søndag formiddag. 
DET er fint å kunne da. ■ 

To greie hunder venter ved sykkelen til 
eieren er klar til å stige på pedalene. 

1) Stang til linene 2) Halvsele er bra for 
sykling 3) Tre valper fra samme kull, i stør-
relse fra small til x-large. 

1 2 

3 



63 

  2/2013 HUSKYBLADET 

PASVIK TRAIL 2013 
Tekst og foto: Ragne Kristine Smuk og Leif Herleiksplass, 

Vesterelva & Viddas Husky 

Løpssesongen for oss i år ble av-
sluttet med Pasvik Trail som var et 
fint løp og en fin opplevelse for bå-
de kjører og hunder. 

Godt pelskledde hunder 
På forhånd så vi for oss at dette ville 
bli et tungt løp for våre godt pelskled-
de hunder siden det ikke var lovet så 
mange minus grader. Alle hundene var 
friske og raske da de kom i mål, og de 
to hundene som ble tatt ut på sjekk-
punktene før, ble tatt ut fordi de ikke 
gikk like fort som de andre i spannet. 

Med stav til hjelp 
Vi endte på en 20.plass av 34.startende 
spann i åpen klasse, og er fornøyde 
med det. Sparkefoten til Leif som ble 
skadet under Finnmarksløpet var 
fremdeles ikke helt bra, og Leif merket 
det spesielt godt før han skulle starte 
ut på siste etappe. Han skjønte da at 
foten burde vært holdt i ro i noen uker 
til. Men denne gangen hadde han med 
seg stav, noe han aldri har prøvd før. 
Det ble en ny erfaring, og gjorde turen 
litt lettere siden han ikke kunne bruke 
foten så mye som han burde ha gjort. 

Pasvik Trail er et tradisjonsrikt langdistanse 
sledehundløp arrangert av Varanger Trekk-
hundklubb. Løpet avholdes tidlig i april hvert 
år. Pasvik Trail er kjent for å være velorgani-
sert, med en vennlig atmosfære og utsøkte 
naturopplevelser. 

Pasvik Trail starter i Kirkenes, lengst nordøst i 
Norge. Løypa strekker seg opp furuskogen i 
Pasvikdalen og tilbyr alt fra elvekjøring langs 
den russiske grensa til fjellterreng i brunbjør-
nens rike. Etter å ha vært innom sjekkpunkte-
ne Vaggetem og Neiden ender sledereisen 
tilbake i Kirkenes. 

Flere siberian huskyer på løpet 
Vil også nevne at det var noen flere 
siberian husky spann med på løpet, 
både i åpen klasse og i 8 spann klassen, 
og vi så en del fine siberians. Blant 
annet Raine Niemis huskyspann. 

Erfaring fra Finnmarksløpet 
Hundene som var med i teamet er de 
samme hunden som var med på Finn-
marksløpet. ■ 

Start ut fra Neiden 

På tur mot Kirkenes 
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Fra Norge deltok AD BH N UCH 
Wolfmark Silver Bullet Baby (Silva) 
eid av Marit Sørensen i Tromsø og 
oppdrettet av Mats Lyngmark, Sverige 
i Championklasse tispe på utstillingen 
16. juni. Lytoto Aika eid av Lars An-
dreassen i Tamokdalen og oppdrettet 
av Morten Tomter, Øverbygd deltok i 
åpen klasse tispe og Hawk Eye Smilla 
av Ulveblikk eid av Monica A Sundset 
og oppdrettet av Renathe og Marius 
Moholdt, Trondheim deltok i junior-
klasse tispe. En av tispene Snöfrost 
Svale Dis eid av Anki Lindgren som 
deltok fra Sverige var oppdrettet av 
Anita H Engebakken, Norge. 
 
Silva fikk Exelent, CH, 2 konkurranse-
klassen, 2 i vinnerklassen og reserve 
CACIB. Aika fikk rød sløyfe 
(excellent) og 3. plass i åpen klasse, 
Dis fikk rød sløyfe og 1. JKK med 
CK, og Smilla fikk rød sløyfe og 2. 
JKK. 
 

Internasjonal hundeutstilling i Tromsø 2013 

Det var god stemming både i og uten-
for ringen, på tross av noe hustrig grå-
vær og lang ventetid. BIR gikk til fire 
år gamle SE UCH SE(POLAR)CH 
Snowstreams Inachis Io og BIM til ni 
år gamle SE UCH SE(POLAR)CH 
Trahimus Molly Mallou, to praktfulle 
siberians, eid av Ylwa Malmberg, Sve-
rige. Begge ble ny norsk champion 
denne helga, så det ble virkelig sto-
reslem til Sverige denne dagen! 
 
Lørdag 15. juni arrangerte Tromsø 
hundeklubb vårutstilling, med 10 på-
meldte siberians, men også her var det 
noe frafall. Bare tre norske Siberians 
deltok. Dommer var Harald Aune. 
Snöfrost Svale Dis fikk excellent med 
CK og 1. JKK og 2. Plass totalt av 
tispene med reserve cert, Smilla fikk 
blå sløyfe /very good og 2. JKK.  
 
Lørdag ble Lapicum One Way To 
Heaven BIR og Black Happies De-
vana BIM. ■ 

TEKST: MONICA A. SUNDSET. FOTO: SILJE M. ERIKSEN, KATARINA EIVIK OG MONICA A. SUNDSET. 

Totalt var 18 siberian huskyer påmeldt den internasjonale utstillingen 
søndag 16. juni i regi av Norsk Kennel Klub Troms/Finnmark. Bare åtte 
av disse var norske, ni kom fra Sverige og en fra Finland. Dessverre var 
det hele fem av de norske som ikke møtte. Dommer var Jesper Anders-
son. Lørdag 15. juni arrangerte Tromsø Hundeklubb vårutstilling med 
Harald Aune som dommer. 

Championklasse: AD BH N UCH Wolfmark Silver Bullet Baby, SE UCH SE (POLAR) CH 
Trahimus Molly Mallou, N UCH Chiliway’s Never Count Me Out  

Monica A. Sundset med Smilla. 

Åpen klasse tispe: Lytoto Aika (Run Roy´s 
Winterstorm Flaks x Run Roy´s Smart 
Enough Tina) eier Lars Andreassen fra 
Tamokdalen, Øverbygd. Oppdretter: Mor-
ten Tomter, Øverbygd. 

Johanna Adolfsen med Upnorth Cornelia 
Chaos 
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Ylwa Malmberg og Snowstreams Inachis Io 

Anki Lindgren med sin juniorklasse tispe 
Snöfrost Svale Dis som fikk rød sløyfe og 
1. premie. Oppdretter: Anita H. Engebakken 

NKK Utstilling i Tromsø 16.6. Fra venstre: Ylwa Malmberg med BIR: SE UCH SE (POLAR)
CH Snowstrams Inachis Io som ble norsk champion på lørdagens utstilling og Sofia 
Holmgren med BIM: SE UCH SE(POLAR)CH Trahimus Molly Mallou. Begge hundene eies 
av Ylwa Malmberg. 

Chiliway’s Never Count Me Out—3. beste 
Championtispe med CK 

Fra venstre: Anki Lindgren med Snøfrost Svale Dis, Victoria Ryytty med Black Happies 
Devana, Sofia Holmgren med Trahimus Molly Mallou, Johanna Adolfson med Upnorth 
Cornelia Chaos og Agneta Henriksson med Chiliways Freya. 

Smilla, 11 måneder, på utstilling for første gang 
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Aktivitetskalender 2013-14 
Pr 1. juli 2013 

 

04. - 11.08 Sommerhundekjørerskolen, 

Austlid Fjellstue 

06-08.09 SPHKs Rasspecial 2013, Idre Fjäll, 

Sverige 

21. - 22.09 Hundekjørerseminar, Hakadal 

22.09 Skånedraget Barmark, Sverige 

04. - 06.10 NSHKs Høstsamling, Sataslåtten 

05.10 Drammen Grand Prix 

12. - 13.10 NM Barmark, Jømna/Heradsbygd 

19. - 20.10 SM Barmark, Filipstad, Sverige 

26. - 27.10 SOC Barmark, Nybro, Sverige 

27.10 NSHKs Halloweenløp, Aurskog 

07. - 10.11 VM Barmark, Falze di Piave, Italia 

16. - 17.11 Dogs4All med Norsk vinnerutstil-

ling, Lillestrøm 

29.11 - 01.12 NSHKs Høstsamling på snø,  

Syningen 

27.12 Gausdal 5-mila på snø 

Januar Mush Synnfjell 

Januar Hamar Hundekjørerfestival 

Januar Gausdal maraton 

Januar Hallingen 

10.01 Vikerfjell-løpet 

11.01 Nittedalsløpet 

12.01 NSHKs Dørstokkmila, Hamar 

30.01 Femundløpet 

Februar Hakadalløpet 

20. - 23.02 Vintersamling, Grimsbu 

08.03 Finnmarksløpet 

02. - 08.03 Norway Trail 

Fem poenggivende løp 
Følgende fem løp gir poeng i SH-
cupen: Västras Vinterrace på Lekvatt-
net, SM i Gafsele, Ryssjön Open, Ras-
mästerskapen för SH i Lillholmsjö og 
Polardistans 160 km i Särna. 
 
Populært med sprint 4-spann 
De største klassene i SH-cupen var 
sprint 4-spann med 26 forskjellige del-
takere og mellomdistanse åpen klasse 
med 22 deltakere. Vinneren i hver 
klasse får stille ut en hund gratis på 
spesialutstillingen. 
 
Utregning av poeng 
Man får poeng utifra plassering: 
1. plass gir 25 poeng 
2. plass gir 20 poeng 
3. plass gir 17 poeng 
4. plass gir 16 poeng 
5. plass gir 15 poeng 
Og fortsetter tilsvarende, i fallende 
skala. 
 
Poeng etter antall deltagere 
Antall deltagere i klassen gir også po-
eng etter følgende utregning: 

Kenneth Monsen på Polardistans. Foto: Kevin Denham 

TEKST: TORA KLEVEN OG STINE OPPEGAARD 

Resultater fra den svenske SH-cupen 2013 

Ved f.eks 14 deltagare 
1. plass gir 14 poeng 
2. plass gir 13 poeng 
3. plass gir 12 poeng 
Osv, i fallende skala. 
 
Tre delkonkurranser teller 
Best i tre delkonkurransen teller, inklu-
dert poeng for antall deltagere. En bra 
plassering med høyt deltagerantall gir 
mer poeng. 
 
Pris til vinner i hver klasse 
Vinneren i hver klasse mottar pris i 
form av et presangkort på gratis utstil-
lingspåmelding til den svenske Ra-
sespesialen. De tre beste i hver klasse 
mottar også diplom. 
 
Personlig tilstedeværelse 
For å motta prisene må man personlig 
være tilstede på selve prisutdelingen 
som årlig finner sted ved Rasespesia-
len. Minst to konkurranser må være 
gjennomført for at klassen skal regnes 
ut og for at pris skal deles ut. ■ 

Norske plasseringer 
4-spann sprint: Nr 2 Viggo Jørgensen, nr 20 Torgeir Volden 
8-spann sprint: Nr 5 Karsten Grønås 
Begrenset klasse mellomdistanse: Nr 7 Petter Ringerike 
Ubegrenset klasse mellomdistanse: Nr 1 Kenneth Monsen, nr 6 Sigmund  
Alhaug, nr 15 Erik Aleksander Greger  

SH-cupen er ikke ett bestemt løp, men består av flere løp der hvert løp gir 
poeng etter en utregning. Poengberegningen fungerer slik at jo flere som 
stiller opp i klassen jo høyere poengsum får den som vinner. Alle får po-
eng, også om den som blir sist. 

Foto: Vikerkollen kennel 



67 

  2/2013 HUSKYBLADET 

Foto: Anne-Katrine Kroken 

Hvordan blir man medlem av Norsk Siberian Husky Klubb? 
Et medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) inkluderer også medlemskap i Norsk Kennel Klub (NKK). Med-
lemskap koster kr 460 pr kalenderår (510 fom 2014). Man får 4 nummer av Huskyblader og 10 Hundesport fra NKK pr 
år. Er det flere i familien som også eier hunder, lønner det seg å i tillegg 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 som ikke er individuelle medlem 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 betale via ”min side” på www.nkk.no. 

Alle siberian husky eiere og alle deres hunder, uansett linjer, lynne, utseende, bruksområde og størrelse - til og 
med de som mangler papirer - er velkomne i klubben. Bare de hundene med papirene i orden kan delta i klub-
bens Huskyløp på Vintersamlingen, men det er også andre løp for de som ønsker å delta på aktiviteter i regi av 
NSHK. Det meste er åpent for alle, og vi vil gjerne se dere på samlingene våre, enten de er i regi av NSHK 
sentralt eller med lokallagene. Pr 01.07.2013 har NSHK 477 medlemmer fordelt i alle typer kategorier; hoved-
medlem, husstandsmedlem, familiemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. Noen 
velger å kun abonnere på Huskybladet. 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Buer, Inger Marie, 1816 Skiptvet 
Eslamian, Azita Slasi, 1338 Sandvika 
Hansen, Kari Granaas, 1820 Spydeberg 
Johnsen, Nina Susanne, 1930 Aurskog 
Jørstad, Lise Anna G, 7029 Trondheim 
Lantz, Didrik, 0772 Oslo 
Larsen, Kjell Arne, 7770 Flatanger 

Nygård, Anders, 4550 Farsund 
Sandvik, Line, 3560 Hemsedal 
Skogen, Øyvind; 3721 Skien 
Stenbakken, Monica R, 9325 Bardufoss 
Tennebø, Per Marius Barmen, 5267 Espeland 
Toft, Cathrine Vaksdal, 0772 Oslo 
Vassdal, Linda Marie Monsen, 9170 Longyearbyen 
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Nye registreringer (tom 01.07.2013) 
Kull 133494 Import, født 06.05.2004 

S16695/2005 Cold Feet Peggy 

Mor: DK10917/99 Ichor’s Dee Dee of Checkpoint 

Far: S38280/2003 Cold Feet Yukon 

Kull 132211 Import, født 17.05.2006 

S48392/06 Arktisk Storm Diva 

Mor: S52978/97 Vindsnabbe’s Dixie 

Far: 10612/01 Isslottett’s Zeb 

Kull 133795 Import, født 05.07.2007 

LOE1744440 Vega De Gijara 

Mor: LOE1320424 ES PL RA CH Kaori De Cijara 

Far: AKCWR07675402 INT CH GB I CH Wild Winds 

Vindicator A’vdc 

Kull 133796 Import, født 30.08.2008 

LOE1849061 Elmo De Artic Grana 

Mor: LOE1554510 Diabolbric’s Red-Altracction 

Far: LOE1428623 Beckham De Artic Grana 

Kull 133066 Import, født 29.10.2009 

FI18567/10 Taiga Quest Gnu 

Mor: FIN37906/05 Taiga Quest Bee 

Far: 17901/02 Nathan Av Vargevass 

Kull 133207 Import, født 03.05.2010 

SE41975/2010 Vänervind Naja 

Mor: S16433/2005 Yana 

Far: S59999/2005 Nordvikens Skiffer 

Kull 132874 Import, født 27.11.2010 

FI12350/11 Usvatanssin Juoksa 

Mor: FIN50884/07 Vauhtitassun Sturra Bigge 

Far: FIN41938/07 Vauhtitassun Canis Minor 

Kull 127338, født 29.10.2011 

NO54854/12 Scorpus Leo 

NO54855/12 Scorpus Rasmus 

NO54856/12 Scorpus Oscar 

NO54857/12 Scorpus Antonia 

NO54858/12 Scorpus Snoqualmie 

Mor: NO58423/10 Rodeløkka’s Topspin Venus 

Far: 08549/07 Rodeløkka’s Circus Maximus 

Kull 133794 Import, født 21.11.2011 

LOE2061695 Xana De Ciukci 

Mor: LOE1512210 Brisbande De Ciukci 

Far: LOE2022608 Scimitar De Ciukci 

Kull 133873 Import, født 07.03.2012 

SE28977/2012 Eskipot Trail’s Galena 

Mor: S44859/2007 Cold Feet Smilla 

Far: SE41502/2010 Cold Feet Storm 

Kull 15819/03, født 05.05.2012 

NO56662/12 Baija 

NO56663/12 Lexi 

NO56664/12 Maia 

NO56665/12 Makita 

NO56666/12 Hera 

Mor: 22165/07 Malina 

Far: 15819/03 Nay-la-chee’s Zeke 

Kull 132872 Import, født 12.08.2012 

PKRV18928 Surina Eskimoski Domek 

Mor: PKRV13912 De Estrella Eskimoski Domek 

Far: PKRV11709 Talizman For Eskimoski Domek 

Kull 130425, født 24.10.2012 

NO31317/13 Libesol Mcdreamy 

NO31318/13 Libesol Holding On And Letting Go 

NO31319/13 Libesol Cross Country On Ice 

NO313120/13 Libesol Sweet Like Canyd 

Mor: AKCWS33663502 Kristari’s Sesame 

Far: S47131/2005 Escipion El Africano De Ciukci 

Kull 134407 Import, født 29.10.2012 

PKRV19015 Zaltana Abercrombie And Fitch 

Mor: PKRV16651 Zaltana London Pride 

Far: LOE1934685 LatinLover De Nariz De Nieve 

Kull 133190, født 15.11.2012 

NO40343/13 Strykers Oscar 

NO40344/13 Strykers Rana 

NO40345/13 Strykers Luna 

NO40346/13 Strykers Lynes 

NO40347/13 Strykers Switch 

NO40348/13 Strykers Alva 

NO40349/13 Strykers Zelda 

Mor: NO44138/10 Nay-la-chee’s Lava Viper 

Far: NO55027/07 Carillo Speed Boy 

Kull 133275, født 20.11.2012 

NO40710/13 Strykers Billy 

NO40711/13 Strykers Dino 

NO40712/13 Strykers Roxy 

NO40713/13 Strykers Luna 

NO40714/13 Strykers Tess 

Mor: 10669/07 Nay-la-chee’s Yinca Tesslin 

Far: 12616/07 Ivo 

Kull 134330 Import, født 13.12.2012 

FI21958/12 Usvatanssin Orrut 

Mor: FIN50885/07 Vauhtitassun Stuorra Luhka 

Far: 22170/2010 Festus 

Kull 131681, født 22.12.2012 

NO35172/13 Yukon Av Ulvhild 

NO35173/13 Kamik Av Ulvhild 

NO35174/13 Punk Av Ulvhild 

NO35175/13 Kenna Av Ulvhild 

NO35176/13 Sol Av Ulvhild 

NO35177/13 Pilen Av Ulvhild 

Mor: KCAL01356305 Greentrail Freia 

Far: NO30236/11 Savik Av Ulvhild 

Kull 132267, født 14.01.2013 

NO37090/13 Nay-la-chee’s Darkside Birk 

NO37091/13 Nay-la-chee’s Darkside Skrømt 

NO37092/13 Nay-la-chee’s Darkside Nenya 

NO37093/13 Nay-la-chee’s Darkside Kita 

Mor: FIN52087 Kefeus Naggar Tamsin 

Far: 23264/08 Nay-la-chee’s Jj Skarv 

Kull 132335, født 17.02.2013 

NO37350/13 Kari Trestakk’s Nanok 

NO37351/13 Kari Trestakk’s Roald 

NO37352/13 Kari Trestakk’s Balto 

NO37353/13 Kari Trestakk’s Ingeborg 

NO37354/13 Kari Trestakk’s Adi 

NO37355/13 Kari Trestakk’s Shira 

NO37356/13 Kari Trestakk’s May-hildur 

Mor: NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 

Far: NO34211/10 Presto 

Kull 132354, født 24.02.2013 

NO37416/13 Kari Trestakk’s Majesteten 

NO37417/13 Kari Trestakk’s Trang Fødsel 

NO37418/13 Kari Trestakk’s Viktor 

Mor: 10999/07 Lille Troll 

Far: NO34211/10 Presto 

Kull 133186, født 26.02.2013 

NO40327/13 Arctic Araq 

NO40328/13 Simba 

NO40329/13 Blue 

NO40330/13 Remi 

NO40331/13 Björk 

NO40332/13 Inari 

Foto: Kari Eldby 
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Mor: NO47267/09 Hattavarri’s Roxy 

Far: 11654/07 Tannik II Av Brattalid 

Kull 134526 Import, født 04.03.2013 

SE27765/2013 Bachwi Like Nothing Else 

Mor: S12571/2007 Wolfmark Eternal Flame 

Far: SE23282/2010 Wolfmark So Far So Good 

Kull 133013, født 25.03.2013 

NO39672/13 Little Charming Prince Bambi 

NO39673/13 Big Teddybear Baloo 

NO39674/13 Bully Beagle Babyface 

NO39675/13 Tiny Miss Bianca 

NO39676/13 Beautiful Princess Belle 

Mor: S59594/2008 Wild Tribe’s Skade 

Far: SE53457/2010 Annemonens Husky’s Drive All 

Night 

Kull 132864, født 26.03.2013 

NO39148/13 Pepper 

NO39149/13 Piffi 

NO39150/13 Loke 

NO39151/13 Salt 

NO39152/13 Ekko 

NO39153/13 Huldra 

Mor: NO59114/09 Run Roy’s Make my Day Sol 

Far:  FIN40980/05 Kefeus Mithril Gwaihir 

Kull 132458, født 31.03.2013 

NO37834/13 Run Roy’s Follow Your Heart Romeo 

NO37835/13 Run Roy’s Follow Your Heart Othello 

NO37836/13 Run Roy’s Follow Your Heart Hamlet 

NO37837/13 Run Roy’s Follow Your Heart Juliet 

NO37838/13 Run Roy’s Follow Your Heart Luna 

Mor: NO45364/09 Run Roy’s After Eight Linnea 

Far: NO36994/09 Kari Trestakk’s Odin 

Kull 133298, født 04.04.2013 

NO40813/13 Gelido Vento Eminent 

NO40814/13 Gelido Vento Enigma 

NO40815/13 Gelido Vento Escape 

NO40816/13 Gelido Vento Essence 

NO40817/13 Gelido Vento Eclipse 

Mor: PKRV16671 Arnika Eskimoski Domek 

Far:  PKRV16670 Zorro Eskimoski Domek 

Kull 133397, født 05.04.2013 

NO41169/13 Vikerkollen’s Te Skruf 

NO41170/13 Vikerkollen’s Te Ettan 

NO41171/13 Vikerkollen’s Te Balto 

NO41172/13 Vikerkollen’s Te Balder 

NO41173/13 Vikerkollen’s Te Tinka 

NO41174/13 Vikerkollen’s Te Frøya 

Mor: 27064/07 Vikerkollen’s Bb Emira 

Far: KCSBH46001 Forstal’s Tingenek 

Kull 133889, født 10.04.2013 

NO42884/13 Teddy Av Viddashusky 

NO42884513 Panda Av Viddashusky 

NO428846/13 Koala Av Viddashusky 

NO42887/13 Malin Av Viddashusky 

NO42888/13 Grizzly Av Viddashusky 

NO42889/13 Kodia Av Viddashusky 

Mor: S48392/2006 Arktisk Storm Diva 

Far: S69103/2005 Nymånens Ixius 

Kull 133397, født 24.04.2013 

NO43406/13 Rossisj Simen Av Traullvarjen 

NO43407/13 Rostov Cosmo Av Traullvarjen 

NO43408/13 Retsjan Av Traullvarjen 

NO43409/13 Redja Av Traullvarjen 

NO43410/13 Rynda Av Traullvarjen 

Mor: S16861/2006 Awanga’s Narnias Lucy 

Far: 20166/04 Vikerkollen’s First Duke Jr 

Kull 134571, født 03.05.2013 

NO45237/13 Carillo Sweet Tarraq 

NO45238/13 Carillo Singing Soul 

NO45239/13 Carillo Sweet Soul 

NO45240/13 Carillo Sweet Song 

NO45241/13 Carillo Sweet Dream 

NO45242/13 Carillo Sunlight  

NO45243/13 Carillo Sunshine  

Mor: NO41695/09 Carillo Sing A Long 

Far: 05162/07 Trunk Pox Lucas Av Kitwanga 

Kull 133273, født 07.05.2013 

NO44164/13 Miwok Å-oha 

NO44165/13 Miwok Å-oorjit 

NO44166/13 Miwok Å-ottakothan 

NO44167/13 Miwok Å-omaja 

NO44168/13 Miwok Å-omisha 

Mor: NO45204/11 Miwok Å-Delta 

Far: 17801/02 Millan Av Vargevass 

Kull 134573, født 08.05.2013 

NO45252/13 Carillo Strong Boy 

NO45253/13 Carillo Speedy Eyes 

NO45254/13 Carillo Speedy River 

NO45255/13 Carillo Speed Stream 

NO45256/13 Carillo Swirling River 

NO45257/13 Carillo Singing Stream 

Mor: 25272/06 Najanin’s Cold River Rajah 

Far: NO55025/09 Carillo Speedy Blue 

Valpeformidling 

NSHK har et system for formidling av 
valper. Både påtenkte kull og fødte 
valper kan formidles via valpefor-
midler og klubbens hjemmesider. 
Forutsetningen er at man er med-
lem av NSHK. Vi anbefaler at alle 
som skal selge valper bruker denne 
tjenesten. Den er et felles, likt sys-
tem for alle kull. Vi krever at NKKs 
etiske regler er fulgt eller at man har 
søkt om og fått dispensasjon. Det er 
en forutsetning for å få registrert 
valpene. 
 
I tillegg har vi bedt oppdrettere 
komme med mest mulig opplysning-
er om foreldredyrene. Det synes vi 
er viktig, slik at valpekjøpere kan 
orientere seg. Det erstatter ikke 
samtaler med oppdretter, besøk i 
valpegården, utfyllende opplysning-
er og det å spørre seg rundt. 
 
Det man kan gi opplysninger om, er 
premier oppnådd på utstilling og 
resultater på løp. Man kan også leg-
ge inn andre opplysninger, som f.eks 
helseattester man har gjort. Helse-
tester og utstillingsresultater skal 
også ligge på Dogweb for de enkelte 
dyrene, men løpsresultater gjør det 
ikke. Det er p.t. ingen restriksjoner 
eller anbefalinger på avl i NSHK. Det 
er opp til hver enkelt å velge hva det 
skal legges vekt på. Klubbens for-
målsparagraf legges likevel til grunn 
for utvelgelsen av de merittene vi 
ber oppdrettere fortelle om (trekk 
og utstilling). 
 
Formidling gjennom NSHK er ikke til 
hinder for å formidle andre steder i 
tillegg, som f eks Finn.no eller egen 
hjemmesiden. ■ 

Foto: Saskia Mämpel 

Tegning: Kirsten Ribu 
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Dato: 06.04.2013 
Sted: Bergen 
Arr: NKK 
Dommer: Hübenthal, Rodi 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

KCAM03129901 
Greentrail Bonnie 
VG.UK 1.UKK 

03721/08 
Carillo Starry Night 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK CACIB 
 
Dato: 27.04.2013 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Berner Sennenhundklubb 
Dommer: Stääv, Jahn 

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BTK 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Ecx.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 

S40004/2009 
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 
 
Dato: 27.04.2013 
Elverum 
Arr: Norsk Polarhundklubb 
Dommer: Sellevik, Robert Valseth 

NO52539/12 
Nay-la-chee’s Corvus Kraaken 
Exc.JK 1.JKK 

NO41775/12 
Vikerkollen’s Dji Astrix 
VG.JK 2.JKK 

NO41930/12 
Snørokks Wisting 
VG.JK 3.JKK 

NO42916/11 
Snørokks Sid 
VG.UK 2.UKK 

NO34079/12 
Nay-la-chee’s Rohan Finn Otto 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BHK 

S50901/2005 
Heidiburghs Eric 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

11645/05 
Nay-la-chee’s Hexov Runner 
Exc.AK 2.AKK 

KCSBH46001 
Forstal’s Tingenek 
Exc.AK 

SE37310/2010 
Huskylan High Hope 
Exc.AK 4.AKK 

NO49603/10 
Snørokks Pippin 
Exc.AK 3.AKK 

05855/08 
Varghaugens Cosak 
Exc.AK 

S69244/2006 
Heidiburghs Ghost Echo 
Exc.CHK 1.CHKK CK R.CERT 2.BHK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
Exc.JK 1.JKK 

NO41934/12 
Snørokks Libby Riddles 
VG.JK 3.JKK 

NO45592/12 
Fifi Av Viddashusky 
VG.JK 2.JKK 

NO52025/11 
Snørokks Paikka 
VG.UK 1.UKK 

PKRV17422 
Majra Dotyk Polnocy 
VG.AK 

NO44135/10 
Nay-la-chee’s Lava Zima 
VG.AK 

NO34240/10 
Leeloo 
VG.AK 

S69245/2006 
Heidiburghs Ghost Luna 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 

NO3790/11 
Trap Line Just For Fun Ivrig 
Exc.AK 4.AKK 

11892/08 
Nay-la-chee’s Vyla Nayak 
Exc.AK 3.AKK CK 3.BTK 

NO48438/09 
Vikerkollen’s Rs Ia 
Exc.AK 

NO46240/10 
Run Roy’s Black Magic Tanja 
VG.AK 
 
Dato: 11.05.2013 
Sted: Hammerfest 
Arr: Hammerfest og Omegn Hun-
deklubb 

SE29652/2011 
Wolfmark Current Edition 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE59945/2010 
Lapicum One Way To Heaven 
VG.AK 2.AKK 

SE40636/2013 
Lapicum A New Day Has Come 
VG.JK 1.JKK 

SE40638/2012 
Lapicum A Sweet Little Valentine 
VG.JK 2.JKK 

SE29648/2011 
Wolfmark Can’t Get Enough 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 25.05.2013 
Sted: Torpomoen, Hallingdal 
Arr: Norsk Siberian Husky Klubb 
Dommer: Göransson, Arvid 

NO30611/13 
Jotneheimens Varg 
Exc.JK 

NO41929/12 
Snørokks Kaasen 
G.JK 

NO41772/12 
Vikerkollens’s Dji Leon 
Exc.JK 3.JKK 

NO52539/12 
Nay-La-Chee’s Corvus Kraaken 
VG.JK 
 

NO54188/12 
Gråbeintunets Leon 
VG.JK 

NO38055/12 
Balto 
Exc.JK 4.JKK 

SE49068/2012 
Vänervind Kenai 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO30610/12 
Jotneheimens Trym 
Exc.JK 2.JKK 

NO55066/10 
Shaggy 
VG.AK 

NO55084/11 
Ompa Av Ulvhild 
0.AK 

NO38486/11 
Tucker 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BHK 

NO50920/10 
Finse 
VG.AK 

NO44133/10 
Nay-La-Chee’s Lava Goshe 
VG.AK 

SE63285/2010 
Fenrisulven Durin 
Exc.AK 

17283/08 
Snørokks Jack White 
S.AK 

NO52277/11 
Storm Av Vargevass 
VG.AK 

NO42916/11 
Snørokks Sid 
VG.AK 

S69244/2006 
Heidiburghs Ghost Echo 
Exc.AK 

NO42184/09 
Juluss 
G.AK 

NO55070/10 
Sapian Glomma 
Exc.AK 

KCSBH46001 
Forstal’s Tingenek 
Exc.AK 3.AKK 

S53510/2009 
Vänervind Pevek 
Exc.Ak 

17392/06 
Korbuq Kjappfot 
VG.AK 

25803/05 
Vikerkollen’s Ms Borriz 
VG.AK 

NO49603/10 
Snørokks Pippin 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK 

NO32582/10 
Vikerkollen’s Ds Prins 
Exc.AK 4.AKK 

NO38316/09 
Lexus 
0.AK 

KCAL04835202 
Greentrail Porthos 
Exc.Ak 

NO30236/11 
Savik Av Ulvhild 
Exc.AK 

NO39876/11 
Black Buster 
S.AK 

NO49259/10 
Nay-La-Chee’s Bark 
S.AK 

NO32704/12 
Æsulv’s Rh Balder 
G.AK 

S46953/2007 
SE UCH Vänervind Grip 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BHK 

11645/05 
Nay-La-Chee’s Hexov Runner 
Exc.VTK 2.VTKK 

20165/04 
SE N TCH Vkerkollen’s First Lord 
Exc.VTK 1.VTKK 

16874/00 
N UCH Moritz Av Vargevass 
Exc.VTK 3.VTKK 

NO30613/13 
Jotneheimens Idunn 
Exc.JK 4.JKK 

FI52838/12 
Kefeus Iridium 
Exc.JK 2.JKK CK 4.BTK 

NO50928/12 
Beautiful Miracle 
Exc.JK 

NO45592/12 
Fifi Av Viddashusky 
VG.JK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.JK 3.JKK 

SE49067/2012 
Vänervind Sikta 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK 

NO37911/12 
Jana 
G.UK 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
G.UK 

NO34080/12 
Nay-La-Chee’s Rohan Chika 
VG.UK 1.UKK 

NO47670/11 
Sajo Vorma Hilux Av Nairebis 
0.AK 

11892/08 
Nay-La-Chee’s Vyla Nayak 
Exc.Ak 1.AKK CK R.CERT 2.BTK 

NO55071/10 
Welma 
Exc.AK 2.AKK 

07097/08 
Foo 
Exc.AK 

17118/07 
Tuva 
Exc.AK 3.AKK 
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NO30239/11 
Inero Av Ulvhild 
G.AK 

NO38488/11 
Tara 
G.AK 

S69245/2006 
Heidiburghs Ghost Luna 
Exc.AK 

25806/05 
Vikerkollen’s Ms Befana 
VG.AK 

NO33727/10 
Ulveheia’s Dapheny 
VG.AK 

17525/07 
N UCH Vikerkollen’s Mos Safran 
Exc.CHK 1.CHKK CK 

S16433/2005 
SE(POLAR)CH Vänervind Yana 
Exc.VTK 2.VTKK CK 

01428/05 
Little-Ruby 
Exc.VTK 1.VTKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO41941/11 
Nay-La-Chee’s Kjølige Nansen 
G.AK 

NO42094/10 
Beda Av Slidre Fiord 
Exc.AK 4.AKK 
 

Dato: 01.06.2013 
Sted: Drammen 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Philip Behan, Irland 

DK12803/2011 
Pawfections Son Of A Bitch 
Exc.UK 1.UKK CK 4.BHK 

S14880/2007 
Hank De Ciukci 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK 
R.CACIB 

S40003/2009 
Bedarra Kid E Kat 
Exc.AK 2.AKK 

S48011/2008 
Okami’s Knock You Out 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIM 

DK13317/2009 
Hulduheims Sámur 
Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BHK 

DK19845/2012 
Zaltana Twilight Isis 
Exc.JK 3.JKK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

SE29055/2012 
Okami’s Once Upon A Time 
Exc.JK 2.JKK CK R.CERT 3.BTK 
 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Exc.UK 1.UKK CK 

19629/07 
Freia 
VG.AK 2.AKK 

DK00576/2011 
Hulduheims Vera 
Exc.AK 1.AKK CK 4.BTK R.CACIB 

NO30239/11 
Inero Av Ulvhild 
VG.AK 3.AKK 

DK10402/2010 
Bedarra I Scream For Ice Cream 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK CACIB 
 
Dato: 16.06.2013 
Sted: Tromsø 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Jesper Andersson, Sverige 

SE10861/2011 
Upnorth Conrad Chaos 
Exc.AK 1.AKK CK 3.BHK 

SE59945/2010 
Lapicum One Way To Heaven 
Esc.BK 1.BKK CK 2.BHK R.CACIB 

S38734/2009 
Snowstreams Inachis Io 
Esc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.JK 1.JKK CK 

NO50327/12 
Hawk Eye Smilla Av Ulveblikk 
Exc.JK 2.JKK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.UK 1.UKK CK 

SE10860/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
Exc.AK 2.AKK CK 4.BTK 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
Exc.AK 3.AKK 

SE29370/2011 
Aslakkgårdens Frosta Frostros 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 3.BTK 

SE55998/2010 
Chiliway’s Freyja 
Exc.BK 1.BKK CK 

SE23283/2010 
Wolfmark Silver Bullet Baby 
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 

S19297/2004 
Trahimus Molly Mallou 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM 

S47993/2007 
Chiliway’s Never Count Me Out 
Exc.CHK 3.CHKK CK 

Norskfødte Sally (NO53309/11 Jally) ble på SPHKs utstilling i Ånnaboda den andre beste tispen og fikk sitt tredje CERT og dermed cham-
pionat. Sally er etter Tore Hunskårs tispe Kira og etter min mangeårige hovedleder Edwin. Sally flyttet til meg som unghund fra Trond 
Hansen. Hun har utviklet seg til å bli et dyktig spannmedlem med flere trekkhundmeriteringer. I utstillingsringen har hun gjort en rekord-
rask karriere og har på kun fem utstillinger mottatt tre CERT. Alle på SPHK utstillinger. Blant annet ble hun beste tispe på den svenske 
rasespesialen i fjor høst. Innsendt av eier Malin Sundin, Ylajärvis Kennel 

NY SVENSK UTSTILLINGSCHAMPION 
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Rykter, rusk og rask fra redaktørens små timer: Tas med en klype salt og en dram 

Diskusjoner om avl avler først og 
fremst frem retoriske mestere. NSHK 
skal nå starte egen utgave av nytt på 
nytt iblandet åpen post. Vi har enga-
sjert en værdame til å lede diskusjone-
ne og en tenåringsblondine til å blogge 
om det. Vi har allerede elleve sider 
utskrift fra førsteutkastet til manus. 

Yvonne og Kenneth har reist av gårde 
til Alaska med en hel kasse full av bik-
kjer. Vi trodde det var mange der bor-
te allerede. Men det er klart at det blir 
vanskelig å bytte fra urnorske venstre-
høyre til GEEHAW. Derfor ble HC 
Ørjestad med på den første delen av 
turen, så de ikke kjørte feil hjem igjen. 

Klubbens moderatorere har måttet 
slutte å jobbe. Moderatorjobbene på 
ulike fora tok helt av. Eller diskusjone-
ne tok av. De var borte et halvt mi-
nutt, og da hadde allerede KGB og 
CIA vært inne og rotet det til for oss. 

Nansen har fått dame. Vi visste at 
Nansen drev litt med slikt. Hun heter 
Beda. Men nå skal hun steriliseres, så 
da skifter hun navn til Bæda! 

Sesongen er over. I år som før har 
flere huskyspann samlet meritter på 
tjukke papirer som de sender inn til 
ABU komiteen. De legges oppå me-
rittpapirene fra i fjor. Og forfjor. 
Overgangen til datasystemer i NKK 
går litt sakte. Dogweben har visst rak-
na litt. Noen sa: ”Jeg får vel i alle fall 
merittene på Dogweb til begravelsen.” 

Mange siberians får nye eksotiske ste-
der å bo. Bella Alta bor i Texas. Finse 
Wolk er flytta til Canmore, Canada. 
Isikaja og nitten til bor i Fairbanks. 
Noen av Snørokk sine drar til Eng-
land. Racer er flytta til Son. 

Søttende mai feiring med mange sibe-
rians foregår slik: Man tar en slede, 
noen blokker frossent for, en lavvo, 
noen venner og en drøss bikkjer og 
stikker innover fra en tunnel nord for 
Geitryggshytta. Flagg på sleden og 
snøfokk. Eller man kjører vogn så søla 
skvetter sammen med en venninne på 
grusveier i marka med flagg og grønt 
løv på vogna. Eller man tar med husky 
med rød-hvit-blå slufse og ørepropper 
på tur i byen. Eller man henger på 
Facebook og forsøker hetse noen 
andre kenneler. 

Det går rykter om nye biler her og der. 
Det går mye i japanske pickups. Det er 
ren ingeniørkunst å få innredet dem 
med bur og takvifte. Rikke for eksem-
pel, har fått ny firehjulstrekker vare-
vogn. Nå får vi kanskje se henne mer? 
Den gamle er til salgs. Kan ikke anbe-
fales. Da kommer man seg aldri på 
samlinger. 

Kennelnavn er vrient. Naturen hjelper 
til. Her i gården er vi oppkalt etter na-
boen: Grantrærne. Villskogen har vel 
med noen flere trær de da. Seven 
Mountains er vel de sju fjella i Bergen? 
Snørokk og Snykovet er værfenome-
ner, det ene i Telemark og det andre i 
Troms (tror det er samme værfeno-
men men med ulik grad av vind). Jot-
neheimen, ja er det feilstavet for fjella 
der midt i Norge eller? Nordfjella? 
Bare et fjell der på Gol? Flere fjell 
altså. Bergimellom er vel også fjell kan-
skje? (det er da ikke mye til fjell på 
Løten). Viddashusky må være norda-
førr. Siberian Sleddogs måtte vel ha 
engelsk navn siden de dro til Unaiten 
og så er det Ulveblikk og Vargevass og 
Vargteam og Amarok (som betyr ulv 
på inuit). Ja og så er den noen som har 
rev….(kanskje de ikke er for ulv i 
norske skoger. Jeg har hørt at man bør 
ha navn på kennelen sin. Min neste 
kennel skal hete Hybelkaniner. 

Foto: Johanne Sundby Foto: Johanne Sundby 

Foto: Terje Dietrichson 

Foto: Tora Kleven 

Hver gang vi tenker på å kanskje slutte 
med trekkhunder (ja da, vi kan ha slike 
tunge tanker en regnvåt mandag i mai) 
begynner vi å regne på alt vi da må 
gjøre. Selge huset. Selge bilen og heng-
eren. Kvitte oss med alt som er i bo-
den. Finne nye hjem til de vriene bik-
kjene også. Kanskje pusse opp sledene 
så vi kan få noe for dem? Og så heng-
er vi litt sentimentalt over de nydelige 
nesnalobbene og et par reinsdyrskinn 
og den dritdyre Lupinelykta og så blir 
det liksom så vanskelig…… 

Kan man tjene penger på å avle bik-
kjer? Neppe. Å oppdrette siberians er 
et rent tapsprosjekt. Her i huset må vi 
f.eks ha nye mus til flere PCer, male 
over skrap på alle utgangsdører, kjøpe 
tre par nye sko og to nye mobiltelefo-
ner. Og ganske mye bensin. Det siste 
er for å få brent litt hundeskitt som vi 
glemte å plukke bort i fjor. Og forfjor. 
Og så er det det med ny bil, nytt større 
hus, hundegårder, tilhenger, slede, se-
ler og alt det da. 
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Pristilbud på annonser i Huskybladet 

Gjelder fra 1.1.2013 

Format Svart/hvitt Farge* 

1/1 side  kr 1000,- 1500,- 

1/2 side kr 750,- 1000,- 

1/4 side kr 500,- 700,- 

 

*Fargeannonser forutsetter minimum en helside med fargeannonser 

Rabatt for flere innrykk: 5 % 2 ganger, 10 % 3 ganger, 20 % 4 ganger 

 

 

For å få rabatt må avtale om antall innrykk gjøres på forhånd. Alle an-

nonsene må betales på forskudd. 

 

Send mail til Huskybladet@gmail.com dersom du er interessert i annon-

sering i Huskybladet. Bladet kommer ut 4 ganger i året, i et opplaget på 

550 eks. Bladet blir sendt ut til klubbens medlemmer, nye siberian husky-

eiere og delt ut til interesserte på klubbens samlinger, Dogs4All og Vill-

marksmessen på Lillestrøm. 
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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 
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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 
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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 på Lillestrøm. 
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Hjemmeside: www.siberian-husky.net 
Følg med på nettsider for informasjon og 
oppdateringer om lokale arrangementer 



Mottar du e-post fra NSHK? 
Om du ikke gjør det, betyr det at du ikke har korrekt e-post-adresse 
registrert i medlemsregisteret hos NKK. Den må du selv endre, ved å 
gå inn på www.nkk.no, Min side. Verken NSHK eller NKK kan endre 
din e-post adresse, da e-postadressen også brukes som påloggings-
navn på NKKs nettsider. Om vi endrer, vil du ikke lenger kunne logge 
deg inn på din egen konto hos NKK for påmelding til utstillinger, 
adresseendring mm. NSHK sender av og til ut e-post til sine medlem-
mer, basert på adresser som ligger i databasen hos NKK. 

Premiert Nayak. Foto: Rikke Bergendahl Gaisa ved Assurtjern. Foto: Maria Louise Sara 

Nyter årets siste sledetur. Foto: Terje Dietrichson 

Månen over Grønsennknippa. Foto: Steinar Bergheim 

Valper på Vikerkollen Kennel. Foto: Alhaug 

To gode venner, Oda Ingstad og Tana. Foto: Facebook 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Oda Hansen på tur med pappas lederhund. Foto: Line Sandvik 


