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Maria Louise Sara, Karasjok (Facebook). Ingrid-Helene koser seg med Vida. Foto: Monica A. Sundset. 

Sajo og Nansen på vei mot 
Skogshorn. Foto: Terje Diet-
richson. 

Clementine er ivrig leser av Huskybladet. 
Foto: Lina Stabbetorp. 

Kreativ løsning for å få med seg småbarn på ATV-tur 
med hundene. Odin og Camilla Kerler Günther. Foto: 
Lars Kr. Günther. 

Odin tester ut hundehengeren. Foto: Kennel Nairbis. Nansen og Sajo studerer naboen. Foto: T. Dietrichson. 
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LEDERENS HJØRNE 

Neste nummer av Huskybladet kommer i månedsskiftet desember/
januar . Send inn tekst og bilder til: huskybladet@gmail.com  
innen 15. november 2013. 

Line Løw ble årets raskeste siberian husky-kjører i klassen Sparkesykkel 2 hunder senior 
på VM Barmark med hundene Finland og Crazy. Foto: Viggo Jørgensen 

Så var høsten over oss igjen. Tre-
ningen av hunder er godt i gang for 
de aller fleste av oss. Mange drøm-
mer og mål blir lagt i disse dager. 
Man har lagt planer for trening av 
hunder, fòring, utstyr etc. Dette tror 
jeg er likt for de fleste oss uavheng-
ig om man kjører sprint, nordisk, 
mellomdistanse, langdistanse eller 
er turkjører. Tanker om man har 
fått lagt et riktig grunnlag, gjort de 
riktige utstyrsinnkjøpene, avlet/
kjøpt de rette hundene osv melder 
seg. Etter hvert vil man få svar på 
disse spørsmålene for dette årets 
sesong. 
 
Det er mange aktiviteter denne høsten. 
Alt fra vår egen høstsamling til bar-
markscup i midt-Norge, Halloweenlø-
pet blir organisert på Mangen tradisjon 
tro, diverse lokale sykkel- og vognløp 
blir arrangert over det ganske land. 
Det er bare å hive seg på. En hund 
eller mange hunder? Store eller små 
ambisjoner? Det viktigste er å ha det 
sosialt og treffe likesinnede. Man kan 
også dra samlet på utstillinger. Gjør 
ting sammen! Vis fram vår flotte og 
varierte rase. Få kan vel skilte med 
slikt spekter av farger og tegninger 

som vi kan. Dra på turer i skog og 
mark. Både fjellet og skogen er utrolig 
vakkert på høsten. Nyt den sammen 
med tobeinte og firbeinte venner. Dra 
på besøk og tren sammen. Mørketida 
er hvert øyeblikk over oss. 
 
Og husk: 
”De som aldri har gjort en feil, har aldri 
prøvd noe nytt” 

Albert Einsten 
 
I neste nummer skal jeg presentere litt 
fra helseundersøkelsen 2013. Det har 
kommet inn en del svar. Jeg tar fort-
satt i mot etterslengere dersom det er 
noen som ikke rakk fristen. Vi begyn-
ner ikke arbeide med noe statistikk før 
etter sesongen – antageligvis litt sent 
ut på våren. Vinteren er en travel tid 
for de aller fleste. Det gjelder også oss 
i styret. 
 
Da gjenstår det bare å komme seg ut 
for å prøve og feile litt, og å ønske alle 
en riktig god høst! 
 
Line Marie Løw 
 
Skjelbreia, 18.9.2013 
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er supre familiehunder. De kan jakte, 
gjete, spore, trekke, logre, danse og 
gjøre agility. Likevel er det de som har 
flere enn en som er de mest aktive i 
klubben og som bidrar mest. Da blir 
bladet litt preget av det også. 
 
Redaktøren er ikke noen ivrig utstiller, 
og det er mange ulike tanker om hva 
slags dommere vi skal ha. I dette num-
meret har vi sett litt på de som vinner 
mye. Både utstilling og løp er konkur-
ranseformer vi kan ha glede av. Men 
husk at når en skal avle må en være 
kritisk: «Breed the best and forget the 
rest». Da får vi stadig bedre siberians, 
både vakre og flinke. 
 
Johanne Sundby 
Oslo, 03.10.2013 

Det er artig å lage Huskyblad når det 
er så stor aktivitet og så mange er eng-
asjert, og sender inn stoff. Jeg vil gjer-
ne lage et blad med stoff for alle, de 
med en hund og de med mange. Som-
meren er jo «off season» for hundekjø-
ring, og da er det fint med reportasjer 
om andre aktiviteter med hund. Til 
vinteren blir det nok mer løpsstoff 
igjen. 
 
Det skjer utrolig spennende ting på 
løpsfronten i og med at det er første 
gang et NSHK medlem skal kjøre Idi-
tarod med et norsk siberianspann: 
Yvonne Dåbakk er på plass i Alaska. 
Til overmål skal ei halvt norsk jente; 
Lisbet Norriss, som bor i Alaska, også 
starte med et siberianspann. Skulle 
gjerne vært der og laget reportasje. 
 
Det er fremdeles en del ting vi aldri 
blir enige om, og det er så. Skal eller 
skal ikke ha renrasede klasser på alle 

REDAKTØREN HAR ORDET 

Foto: Stine Oppegaard 

løp? Det har NSHK ingen mening om. 
Vi medlemmene er delte. Hva er en 
ideell siberian: bør den ha trekkmerit-
tering? I alle fall skal vi i NSHK forsø-
ke å gjøre det mulig å merittere hunder 
som både ser ok ut og har bevist at de 
kan trekke. Det er ikke meningen at 
alle skal vinne på utstilling eller få 
trekkhundpremie; det er faktisk tester 
som skal skille de beste fra de middels 
gode. Men alle er like verdifulle hun-
der for det. Og man kan ha utrolig 
mye glede av en siberian husky uan-
sett.  
 
Noen klager over at det er for mye 
fokus på løp og spann. Det er ikke noe 
å klage over. Det er selve grunnaktivi-
teten til en siberian. Det er bare flott at 
vi har mange medlemmer som synes 
spannkjøring er gøy og som har anled-
ning til å ha mange huskier. Det betyr 
ikke at det ikke er ok å bare ha en, 
klart det er helt flott det og. Siberians 
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Aktivitetskalender 2013-14 
 

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 

03. - 05.01 Mush Synnfjell 

04. - 05.01 Hamar Hundekjørerfestival 

10. - 12.01 Gausdal maraton, nå også med 

juniorklasse 

10.01 Vikerfjell-løpet 

11.01 Nittedalsløpet 

12.01 NSHKs Dørstokkmila, Hamar 

17. - 19.01 Hallingen 

17. - 19.01 Gruveløpet Røros  

 (kvalik for Femund jr) 

18.01 Vildmarksracet, Nornäs, Sverige 

25. - 26.01 Västras Vinterrace. Lekvatten, 

Sverige 

25. - 26.01 NM Slede sprint og mellom-

distanse, Hamar 

25. - 26.01 Troms Quest 

30.01 - 05.02 Femundløpet 

01. - 02.02 eller 

08. - 09.02 Rørosløpet 

01. - 02.02 Polarhundmästerskapet, 

 OG-loppet, Orsa, Sverige 

07. - 08.02 SOC slede sprint og mellomdistan-

se, Hamar 

14. - 16.02 WSA Verdensmesterskap, Kan-

dersteg, Sveits 

14. - 16.02 Hakadalløpet 

20. - 23.02 Vintersamling, Grimsbu 

22. - 23.02 SM Kiruna, slede sprint og  

 Mellomdistanse 

22. - 24.02 Amundsen Race 

01.03 Polarhundløpet, Grimsbu 

03. - 07.03 Polar Distans, Särna, Sverige 

02. - 08.03 Norway Trail 

07. - 09.03 EM sprint og mellomdistanse, 

Rautasvara, Finland 

08.03 Finnmarksløpet 

08.03 Herringen Trail 

27. - 30.03 Villmarksmessen, Lillestrøm 

31.05 - 01.06 NSHK Spesialutstilling og årsmøte 

 (dommer: Anna Törnlöv) 

 

Pr 15. oktober 2013 

OPPOVERBAKKE? 
Du får ikke bikkja di til å trekke i opp-
overbakke, sier du? Nei, det er mange 
trekkhunder som ikke er veldig flinke 
til det. De trekker så det suser bort-
over og nedover, og så kommer en 
kneik, og de stopper opp. Snuser, pis-
ser, slakker av. Og en av grunnene til 
at de gjør der, er DEG? 

Flinke til å lære deg opp 
Deg, ja. Du har nemlig lært den at det 
ikke er nødvendig å trekke like hardt i 
oppoverbakkene som ellers. For hvis 
de ikke trekker, så går du av (sykkelen, 
sparkesykkelen, sleden) og går, dytter, 
hjelper til. Jo da, bikkjene dine lærer 
veldig fort at de kan lære deg å dytte 
sleden i oppoverbakkene. Det er bare 
å stoppe det, snuse litt og pisse på no-
en trær, og så får de drahjelp. 

Lytt til ledertispas råd 
Høres det kjent ut? Ringer det noen 
bjeller? Vil du helst at de skal trekke 
oppover og, så du kommer opp bak-
ken, leder løpet, og ikke må slå leir i 
dalbunnen? Ledertipsa råd følger her-
ved. Dette er trening, og ikke LØP. 

Start turen i bunnen av en bakke 
Start alle turene nederst i en bakke om 
du kan. I starten er iveren så stor at 
bikkja vil forsøke å løpe, også opp-
over. Gi dem masse ros, og ikke gå av. 

Oppsøk bakker og tren 
Ikke unngå bakkene. Oppsøk bakker 
og tren på å løpe opp. Noen dager er 
det det eneste du trener på. Stopper 
bikkjene og står der og virrer så la dem 

virre. Ikke hjelp til. Før eller siden vi 
de videre, og da skal de få mye ros. 
Hei på dem! 

Gi fartskommando før bakken 
Forsøk å holde samme fart i oppover-
bakker som på flat mark. Gi gjerne 
fartskommando før bakkene. Eventu-
elt kan du stoppe sleden (vogna) fem 
meter før bunnen av bakken og la bik-
kjene få pisse litt (de vil ofte gjøre det 
når du setter ned farten) – for så å gi 
fartskommando og løpe opp bakken 
UTEN å stoppe. 

Gi dem kun startdyttet 
Hvis du MÅ hjelpe bikkjene til å gå 
oppover fordi de ikke vil, så bare gi 
dem startdyttet, men ikke fortsett å 
dytte, ikke løp ved siden av sleden hele 
veien opp. Stå på sleden, la dem trek-
ke. 

Legg inn bakker i treningsløypa 
Kanskje de lærer det ! Ikke nøl med å 
legge inn bakker i treningsløypa di. 
Det trener muskler og kommando, og 
kondisjon. selv om det er tungt og 
treigt. Og det blir artigere å kjøre hund 
fordi det er du som styrer dem, ikke de 
som styrer deg. Når du er på løp, kan 
du glemme alt dette. Da kan du løpe, 
dytter, dra, hva som må til for å få opp 
farten. Men har du trent på bakker før 
løpet, behøver du kanskje ikke. Og har 
du en god leder som holder moralen 
oppe hos hele spannet, ja da er du hel-
dig. ■ 

LEDERTISPAS RÅD 

TEKST OG FOTO: JOHANNE SUNDBY. 

Innlegg i showdog/trekkhund-debatten 

sakset fra L. Coppinger 77, innsendt av 

Inge Bugge Knudsen 
And just what makes you think these are show dogs? 

Terry R. Vandertie 
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Endringer for sesongene 2010-2013 
Dette har etter mye arbeid vist seg å 
inneholde mange feil på innsendte 
skjemaer. På grunn av feil innfylling av 
for eksempel registreringsnummer, 
kunne en Jämthund smykke seg med 
trekkhundmeritering for å nevne en 
ting. Tora Kleven gjorde oss også opp-
merksom på feil fra tidligere sesonger, 
og har sagt seg villig til å hjelpe til med 
å dobbeltsjekke alle resultater,- heia 
Tora! Det betyr at det kan komme 
endringer for sesongene 2010, 2011, 
2012 og 2013. Resultatene vil bli lagt 
ut på NSHKs hjemmeside etter hvert 
som hver sesong blir kontrollsjekket. 
Når de som sender inn kjøreskjemaer 
ikke fyller inn riktig informasjon vil 
ikke resultatene komme hunden(e) til 
gode, eller meriteringen blir registrert 
på feil hund. Vi ønsker ikke et mer 
rigid system, men må forlange at kjøre-
re fyller inn riktig informasjon for at 
meriteringsresultatene skal bli regi-
strert. Kontrollen som blir gjort på 

foregående år, vil ikke bli gjentatt for 
kommende sesonger. Runar G. Simon-
sen og Tone B. Hansen har gjort en 
kjempejobb de siste årene med å re-
gistrere resultatene. Det har betydd 
mange dagers arbeid, men nå får de 
heldigvis avløsning av nye (og flere) 
komitemedlemmer til jobben. Tusen 
takk til Runar og Tone! 
 
Nytt fra 1.1. 2014: 
Brukshundklasser på utstilling 
Hunder som har oppnådd minst 3. 
premie på Trekkhundprøver for polare 
raser kan stille i denne klassen. Det vil 
ikke være krav om å vise til resultater 
fra de norske trekkhundprøver på 
selve utstillingen, men ved oppnådd 
Working Class Certificate i utlandet 
må dette papiret tas med på selve ut-
stillingen. 
 
NSHK vil sjekke resultatene i bruks-
klassene og eventuelt annullere resulta-
ter til hunder som ikke har oppnådd 

meritering. 
 
Alle meriteringer som er registrert pr. i 
dag vil gjelde selv om de ikke er regi-
strert i DogWeb. 
 
Meriteringsresultat på Dog Web 
Vi kan fortsatt ikke forvente å få inn 
meriteringsresultater på Dog Web med 
det første, men klubben har fått en 
forespørsel om å sende inn et hørings-
forslag angående Strategi for IT-
satsing i Norsk Kennel Klub. Det skal 
vi garantert gjøre! 
 
Trekkhundchampionat fra 1.1.2014 
Vi har nå fastsatt regler for Trekk-
hundchampionat, og i følge NKK skal 
det være gjeldene fra 1.1.2014. Vi har 
ennå ikke har fått det skriftlig fra 
NKK, men vi vil publisere det på 
NSHKs hjemmeside, NSHKs nyopp-
rettede Facebook-side og i Huskybla-
det når det er formelt på plass. Eierne 
av hundene må selv søke om tittelen 
hos NKK. Meriteringsresultatene fra 
de foregående årene vil gjelde. ABU-
komiteen ønsker å gjøre litt stas på 
hunder som oppnår tittelen Norsk 
trekkhundchampion i forbindelse med 
spesialutstillingen, men husk å søke 
om championatet for hunden(e) selv! 
 
Regler for Trekkhundchampionat 
Norsk Trekkhundchampionat 
a) Hunden skal ha minst tre 1. premier 
fra trekkhundprøver for polare raser 
(se egne regler for trekkhundprøver 
for siberian husky). 1. premiene kan 
være en blanding av KD (sprint), MD 
(mellomdistanse), og LD 
(langdistianse) 
b) I tillegg skal hunden ha minst en 
gang Very Good på utstilling etter fylte 
15 måneder i et av de nordiske lande-
ne. 
 
Revidering av Regler for trekk-
hundprøver, polare raser. 
Fra 1.1. 2014 vil det være noen end-
ringer i forhold til klasser og distanser. 
Dette henger sammen med at Norges 
Hundekjørerforbund har endret sine 
regler. Nye regler vil bli offentliggjort 

Vi vil meriteres! Foto: Oda Ingstad 

Informasjon fra ABU-komiteen 

Fra Syningen 2012. Foto: Terje Dietrichson Monica A. Sundset. Foto: Sanne Karlsen 

Publisering av meriteringsresultater fra 2012/2013-sesongen 

http://www.siberian-husky.net/index.php?id=siste-nytt&post=brukshundklasser-pa-utstilling-gjeldene-fra-112014
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på NSHKs hjemmeside, så snart disse 
kommer med i NKKs regleverk. Fram 
til da, kan man se på regelverket til 
NHF for å finne ut hva endringene 
om klasser og distanser innebærer. 
 
Terminliste for sesongen 2014. 
Terminlisten over løp som kan brukes 
til meritering og som lages i samarbeid 
med NAMK og NP vil bli lagt ut i 
løpet av november på NSHKs hjem-
meside. (Frist for innlevering til NKK 
er 31. oktober). Det er viktig å merke 
seg at selv om et løp står på terminlis-
ten kan det annulleres i etterkant hvis 
styret i klubben finner at løpet ikke 
holder kravene med hensyn til kvalitet 
eller på annen måte ikke anses å opp-
fylle kriteriene for hva et meriterings-
løp bør inneholde. NSHK har som 
oppgave å forvalte rasen på vegne av 
NKK. Å følge opp hvilke løp som skal 
gi meritering hører inn under dette. 
 
Dommerkonferanse 
Klubben håper å få til en dommerkon-
feranse for rasen i løpet av 2014. Det 
jobbes for tiden med å samle stoff til 
et rasekompendie med tilhørende film-
snutter og bilder av rasen. Når arbeidet 
med kompendiet og utvalget av bil-
der/filmer er ferdig, vil det distribue-
res på DVD til alle norske dommere, 
dommeraspiranter og dommerelever. 
Det vil også være mulig for medlem-
mer å kjøpe rasekompendiet. Ansvarlig 
for å sette sammen kompendiet er Rik-
ke Bergendahl. 
 
Avlsretningslinjer 
ABU-komiteen har valgt å sette opp 
retningslinjer for avl av siberian husky. 
Disse retningslinjene inneholder ingen 
formelle krav, men er ment som råd til 
hva god avl bør innebære. 
 
Norsk Siberian Husky Klubbs 
(NSHK) mål med avl av rasen siberian 
husky er: funksjonelt sunne, friske 
hunder med en rasetypisk konstruk-
sjon, mentalitet og bruksegenskaper, 
som kan leve et langt og sunt liv til 
glede for seg selv, sine eiere og sam-
funnet. 

Det vil alltid være hver enkelt oppdret-
ter og hundeeier sitt ansvar at denne 
målsetningen oppnås. Styret legger 
vekt på ærlighet, respekt og samarbeid 
i avlsarbeidet. 
 
Styret i NSHK kan benyttes til å bidra 
med råd og faktaopplysninger til opp-
drettere som ønsker det. Oppdretterne 
er selv ansvarlig for å drive en forsvar-
lig avl og for det resultat som avlen 
frembringer. 
 
1. Avl og oppdrett skal foregå i hen-
hold til Norsk Kennel Klubs (NKK) 
etiske grunnregler for avl og oppdrett 
og i overensstemmelse med FCI's in-
ternasjonale parringsregler. 
 
2. Oppdretter forplikter seg til å drive 
sitt oppdrett i samsvar med NSHKs 
formålsparagraf for å bevare rasen og 
dens egenskaper. Oppdrettere skal 
holde seg orientert om rasens utvikling 
og tilstand i forhold til forekomst av 
arvelige lidelser. 
 
3. Avlsdyr skal være registrert i NKKs 
register eller i registre godkjent av 
NKK. 
 
4. Oppdretter må være medlem av 
NSHK og ha betalt medlemsavgift for 
inneværende år for å få registrert kullet 
sitt på NSHKs sider. 
 
5. Oppdretter skal varsle parringer til 
NSHK skriftlig med dato for parring. 
Kullet kommer på valpelisten etter 
parring dersom NKKs etiske retnings-
linjer og NSHKs retningslinjer er over-
holdt. Hvis valpefødsel ikke er meldt 
NSHK skriftlig innen 75 dager etter 
parringsdato, strykes kullet fra listen. 
Valpene skal registreres i NKKs regis-
ter innen 3 mnd etter fødselsdato. 
 
6. Generell helse 
6.1. Alle hunder som brukes i avl skal 
være fysisk og psykisk sunne og ha et 
rasetypisk temperament. Individer som 
lider av, eller beviselig er bærere av 
alvorlige arvelige sykdommer eller de-
fekter, skal ikke benyttes i avl. Opp-
drettere bør også skaffe seg kunnskap 
om avlsdyrenes nærmeste slekt med 
hensyn til gemytt, bruksegenskaper og 
helse. 
 
6.2. NSHK oppfordrer til øyelysing av 
foreldredyr. Avlsdyr bør være frilyst 
for arvelige øyesykdommer etter fylte 
12 måneder og i løpet av de siste 12 
måneder før parring. 
 
Kari Hope 
Leder, ABU-komiteen 

Smilla og Finse. Foto: Johanne Sundby 

Chigga. Foto: Johanne Sundby 

UTFYLLING AV MERITERINGSSKJEMAER 

Ny sesong og nye løp ligger foran oss. I 
fjor var det færre som leverte inn meri-
teringsskjemaer. Antageligvis skyldes 
dette at prossessen med å få resultate-
ne inn i Dog Web tar sin tid. Vi oppford-
rer likevel kjørere til å fortsette å sende 
inn meriteringsskjemaer når de kjører 
terminfesta løp. 
 
Fra 1.1.2014 kan du, selv om ikke resul-
tatene er registrert i Dog Web, både 
stille i brukshundklasser på utstilling og 
jobbe for at hunden(e) dine skal oppnå 
Norsk Trekkhundchampionat. I Informa-
sjon fra ABU-komiteen finner du reglene 
for hva som skal til for å stille opp i 
brukshundklasser på utstilling og  krave-
ne for å oppnå Norsk Trekkhundcham-
pionat. Alle registrerte meriteringsresul-
tater fra 2010 og framover vil gjelde for 
deltagelse i brukshundklasser og for å 
oppnå Norsk Trekkhundchampionat. 
 
Det er avgjørende for arbeidet til de 
som jobber med resultatene at dere 
som sender inn fyller inn korrekte opp-
lysninger på skjemaene. Å registrere 
resultatene er en stor jobb, og det er 
ikke tid til å dobbeltsjekke at dere har 
fylt inn riktig informasjon i tillegg. 
 
En ide er å lage en mal før løpssesongen 
er i gang der man fyller inn alle løpshun-
der med registreringsnummer, navn og 
ID-nummer, for så å «plukke ut» fra 
malen de hundene man skal bruke på 
hvert enkelt løp. 
 
Det er ekstra viktig at man bruker kor-
rekt registreringsnummer. På de nyere 
registreringsnumrene er det lagt til NO 
foran nummeret, Det er også viktig å få 
med, dersom det står. 
 
Etter løpet er det viktig å merke av for 
hvilke hunder som ikke fullførte løpet. 
 
Har man levert inn meriteringsskjema 
for et løp, men ikke deltatt, må man 
likevel sende inn skjema i etterkant av 
løpet hvor man opplyser om dette. 
 
Og for de som lurer/protesterer på disse 
påminnelsene; JA, vi har det alle travelt. 

http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/07/Etiske-retningslinjer_avl-og-oppdrett_revidert-OKTOBER-2012_A4.pdf
http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/01/Breeding-rules-2013.pdf
http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/01/Breeding-rules-2013.pdf
http://www.siberian-husky.net/om-nshk/lover
http://www.siberian-husky.net/om-nshk/lover
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Norsk Siberian Husky Klubb - Oslo og Akershus lokallag og Norsk Alaskan Malamute Klubb - avdeling Oslo 
og Akershus inviterer til barmarksløp på Nordre Mangen søndag 27. oktober 2013. Husk også på at vi denne 
søndagen skal over til vintertid, så det blir tidlig mørkt. Ta med hodelykt og vann til hundene. 

VELKOMMEN TIL HALLOWEENLØPET 

SØNDAG 27. OKTOBER 2013 

 
GRILLING FRA KL. 14.00 - LØPSSTART KL. 15.00 

LØP, GRILLING OG SOSIALT SAMVÆR 
Vi håper så mange som mulig kommer på årets siste 
barmarksløp. Her er det stor takhøyde, bare å ta med 
hunden(e) og kom, gjerne tidligere for grilling og sosialt 
samvær. 
 
7 KILOMETERS LETT LØYPE 
Løypa er relativt lett med en svak stigning og er på til 
sammen ca 7 km. Halvveis er det en snuplass med 
mulighet for vanning dersom vann og skåler medbringes 
på kjøredoning eller i sekk. Det koster kr 75 å delta. Løpet 
er åpent for alle raser/hunder. Det vil bli opprettet klasser 
etter behov, opp til 8-spann.  
 
LØPSREGLER 
NSHKs løpsregler gjelder på dette løpet, se http://
www.siberian‐husky.net/aktiviteter/lopskjoring for detaljer. 

VEIBESKRIVELSE 
Fra Oslo/Lillestrøm: Følg merking mot Fetsund R22. 
Etter Fetsundbrua, kjør rett frem i første rundkjøring. 
Neste rundkjøring (etter 4-500 meter) hold mot venstre. 
Følg skilting Bjørkelangen R170. 
 
Mellom Aurskog og Bjørkelangen kommer man til 
Lierfoss. Der skal man ta til venstre og følge skilting mot 
N. Mangen. Det vil bli merket fra avkjøringen fra R170. 
 
Det er ca 4-5 km inn til Kvisla, hvor startområdet er. Rett 
før man kommer til Kvisla er veien sprengt ut igjennom 
en fjellknaus. Der kan man slippe opp litt på gasspedalen, 
da avkjøringen til Kvisla kommer rett etter til venstre. 
 
For mer info, ta kontakt med Johnny Blingsdalen (900 29 
092) eller Petter Ringerike (971 52 312). Det er imidlertid 
litt varierende dekning der inne så la det ringe en stund. 

Runar Golimo Simonsen på Halloweenløpet 2012. Foto: Stine Oppegaard 
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Trening av hunder 
Hundeløypen starter ved hytta med muligheter til å 
kjøre lengre distanser. Terrenget krever lite snø, og 
forholdene er som regel bra i begynnelsen av 
desember. Det blir anledning til mye distanse og 
passeringstrening. Er du ikke eier av en skokk med 
hunder vil det helt sikkert bli mulig å prøve hunden(e) 
din i større spann eller låne slede og kjøre selv. 

Sosial samling 
Merk at dette er en samling for sosialt samvær og 
trening av hunder. Løypene kjøres opp av lokale 
hundekjørere og deres spann (ingen scooter), og 
enhver er ansvarlig for egen sikkerhet. Ta med utstyr 
som er nødvendig for kortere eller lengre turer i fjellet. 
Ta kontakt hvis du er usikker på hva som er nødvendig 
utstyr. 

Fellesmåltider 
Vi legger opp til felles middager og samvær. Ta med 
ingredienser til: 
En felles kjøttsuppe fredag kveld (poteter, kjøtt, 
pølser, løk, gulrøtter, bagetter etc.) 
Pastagryte og salat lørdag kveld (kjøttdeig, div pasta, 
ost, grønnsaker, sauser etc.) 
(det lages også én vegetarvariant begge dagene)  
Mat utover dette besørger den enkelte selv.De som 
ikke ønsker fellesmåltid, må lage egen middag etter at 
fellesmiddag er laget, ellers blir det kjøkkenkaos. 

Vis hensyn 
Konsumet av alkohol må stå i forhold til det faktum at 
man deler hytta med 30 andre og at det ofte er mange 

INVITASJON TIL SYNINGEN 29.11 - 1.12.13 

Vi gjentar tidligere års suksess og har leid Syningen med 30 sengeplasser for helgen 29. november til 1. 
desember. Nydelig beliggenhet på 900 m.o.h. og fantastisk panoramautsikt. Det er kjørevei helt frem og plass 
til oppstalling av hunder. Litt dyrere enn i fjor, men vi håper fortsatt vi får fylt opp stedet med nye og gamle 
venner fra Huskymiljøet til det noen mener er årets beste samling. 

barn tilstede på disse samlingene. 
Alle og enhver tar med seg sitt tomgods og søppel når 
de reiser søndag. 
Husk å ta med sovepose eller sengetøy. 

Påmelding og betaling 
Bindende påmelding til Stine Oppegaard på 
stine@nfi.no eller 908 59 638 innen 19.11.13. 
Det koster kr 400,- pr person for hele helgen, inklusive 
sluttrenhold (barn under 16 år betaler 1/2 pris, og barn 
som ikke trenger egen seng går gratis). Personer som 
ikke er medlemmer av klubben betaler kr 500 for hel-
gen. Beløpet betales inn til klubbkontoen 0530 23 
47060 innen 19.11.13. 

Prioritet på de minste rommene 
Påmeldingen er ikke endelig før betaling er mottatt. 
Småbarnefamilier har førsteprioritet på de minste 
rommene. Førstemann til mølla prinsippet gjelder i 
utgangspunktet, men de som ikke har betalt innen 
fristen, stiller sist i køen. 

Veibeskrivelse 
Følg Riksvei 7 til Torpo (ligger mellom Gol og Ål).  
Følg skilting til Lien, forbi Lien Landbrukshøgskule, følg 
veien til enden, skiltet Volelia (ikke Finnesgarden). 
Vi trenger ikke betale bompenger. Det er bratte 
svingete veier opp til hytta. 
 
NB Følg veibeskrivelsen. GPS kan fort føre dere ut på 
ubrukelige og livsfarlige sommerveier. 
 
Velkommen! 

Foto: Johanne Sundby 

 
 
 
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. 

 

Retningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs samlinger 

mailto:Stine.Oppegaard@nfi.no
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Løpet vil bli delt inn i tre klasser 
Klasse A: Alaska husky ( uregistrerte hunder, blandingshunder ol)  
Klasse B : Polarhund ( grønlandshund, samojed og Alaska malamute) 
Klasse C: Siberian Husky  
 
Vi har tre distanser 
50 km Nome og Nordisk ( snørekjøring hvis ønskelig)  
20 km Nome og Nordisk (snørekjøring hvis ønskelig) 
8 km for snørekjørere ( alle klasser slått sammen) 

HERRINGEN TRAIL, MOSHERRINGEN TRAIL, MOSJØEN 8. MARS 2014JØEN 8. MARS 2014  

Ivrige deltagere i barneløpet Marit Åsnes etter mål 

Roy Nikolaysen med 10-spann AH 

Et gammel løp som ble nedlagt 
for mange år siden er nå kommet 
opp igjen! Før het løpet 
"Majaløpet" men da løpet flyttet 
til Herringen i Mosjøen valgte 
arrangørene, Mosjøen Hundekjø-
rerklubb og Norsk Polarhund-
klubb avd. Nord Norge, å bytte 
navn til Herringen Trail. 

TEKST: MARIT TEKST: MARIT ÅNES. FOTO: BÅRD EGGUMÅNES. FOTO: BÅRD EGGUM  

 

Norsk Siberian Husky Klubb skal for 
5. året ha stand på Dogs4All på 
Lillestrøm. I tillegg til stand arrange-
rer vi hundekjøring ute. Vi håper 
mange medlemmer kan stille opp 
med hunder og spann. I tillegg 
trenger vi hjelp til bemanning av 
standen og noen som kan og vil delta 
med en hund på Raseparaden. NB 
ABU-komiteen vil foreta endelig 
avgjørelse om hvilke hunder som 
skal delta på Raseparaden. 
 

Lars Kr. Günther fra Kennel Nairebis var en 
av de som stilte opp med vogn og hunder 
til stor glede for publikum. 

Foto: Therese Normann Andersen 

Norsk Siberian Husky Klubb på 

DOGS4ALL, 16. - 17. november 2013 

  Følg med på Facebook siden "Herringen Trail" for oppdatert informasjon. Kontaktperson: Marit Ånes, E-post: majlise03@hotmail.com 

Vil du på en eller annen måte hjelpe til 
på Dogs4All, ta kontakt med Stine 
Oppegaard på mobil 908 59 639 eller e
-post: stine@nfi.no. Les rapporten fra 
fjorårets messe på klubbens 
hjemmesider: www.siberian-
husky.net/om-rasen/artikler. 
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Norsk Siberian Husky Klubb inviterer til Dørstokkmila på Hamar hundekjørerarena, Gåsbu 

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

Senior-distanser 
8 km slede 2 og 4-spann, snørekjøring 1-2 hunder 
12 km slede 6-spann 
25 km for 6- og 8-spann 
Junior-distanse 
8 km snørekjøring 1-2 hunder, pulk 1-2 hunder og slede opp til 4-spann 
Barneløp 
6 km slede- og snørekjøring opp til to hunder 

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

Påmelding 
Påmelding kan gjøres innen lørdag 11. januar på e-post til johnny@atlant-entreprenor.no. 
Det vil være mulig å melde seg på helt frem til kl. 10.00 på løpsdagen mot ekstragebyr på kr 150 uansett junior/
senior. 
 
Åpningstider 
Sekretariatet åpner kl. 09.30, og kjøremøte er kl. 10.30 (valgfritt). Første startende er kl. 12.00. 

Ved spørsmål kontakt: 
Johnny Blingsdalen 900 29 092 (NSHK) 
Line Løw 928 21 979 (NSHK) 

Vi trår til med et rekrutt- og moroløp 

DØRSTOKKMILA 
Søndag 12. januar 2014 

Terje Dietrichson og Oda Ingstad på vei inn mot mål på Hamar Hundekjørerarena. Foto: Stine Oppegaard 

 

Takk til vår sponsor 
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Norsk Siberian Husky Klubbs Vintersamling, Grimsbu Turistsenter i Folldal 

20. - 23. februar 2014 

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

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

FORELØPIG PROGRAM 

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

Tuva Hope deltok på Huskyløpet, 50 km med 6-spann. Foto: Kari Hope 

Retningslinjer for hundehold på 
NSHKs samlinger 
 

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. 

 

Hilsing 

Forhør deg alltid med hunden(e)s eier før du lar 

dine hunder hilse på andres hunder på kjetting. 

Dette på grunn av mulig smitte av sykdommer 

(kennelhoste spesielt), lus etc. 

 

Husdyr/beitedyr 

På samlinger som blir avholdt på et slikt tidspunkt 

hvor det kan være fare for at bufe og/eller husdyr 

er på beite (eller lignende) skal hundene 

oppstalles forsvarlig enten på kjetting eller wire 

når de ikke er under tilsyn. Dette gjelder spesielt 

på spesialutstillingen som arrangeres om våren, og 

på høstsamlingen. 

 

Vis hensyn 

Ta hensyn til samlingens naboer, grunneiere og 

ikke minst andre klubbmedlemmer. NSHK ønsker 

å bli oppfattet som en inkluderende klubb, og som 

generelt er godt likt de steder vi gjester. 
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Påmeldings- og betalingsfrist er 14. februar 2013. 
Påmelding og betaling for rekruttløpet kan gjøres direkte torsdag/fredag på Grimsbu. 

Påmelding sendes til: 
Sportskomiteen v/Johnny Blingsdalen, e-post: johnny@atlant-entreprenor.no, mobil 900 29 092 
Betaling sendes til: Norsk Siberian Husky Klubb, kontonummer: 0530 2347060.  
NB! Oppgi kjørers navn, medlemsnummer, distanse og klasse både ved påmelding og betaling (medlemsnummeret finner 
du på adresseetiketten på det siste Huskybladet eller send en mail til stine@nfi.no) 

Viktig informasjon 
 Løpsreglementet finnes på forumet og www.siberian-husky.net under Sportskomite-info. 
 Ved påmelding etter fristens utløp betales det kr. 100,-/150,- i tillegg. 
 Utenlandske deltakere betaler startkontingenten kontant i norske kroner til NSHK under kjøremøtet på Grimsbu. 
 Ta med kvittering, vaksinasjonspapirer og registreringspapirer på kjørermøtet. 
 Kun registrerte siberian huskyer får stille til start (gjelder ikke Rekruttløpet).  
 Alle kjørere skal følge kjørereglementet. Dette gjelder for alle løp på Vintersamlingen. 
 Husk obligatorisk utstyr til Huskyløpet (50 km) 
 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre og/eller annullere distanser ved for få påmeldte eller grunnet andre forhold. 
 Alle deltakere under 16 år må ha skriftlig erklæring fra foresatte ved påmelding, er tilgjengelig på nettsiden. 
 Alle løpene på Vintersamlingen (ikke Rekruttløpene og snørekjøring) gjelder som trekkhundprøver i henhold til Norsk 

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

 Dispensasjon fra aldersbestemmelsene vil ikke bli innvilget da det her gjennomføres trekkhundprøve. 

Rekruttløpet 
Rekruttløpet er ikke en del av vårt offisielle arrangement og vi ønsker at det skal være åpent for alle raser og blandingshun-
der. Det vil ikke bli premiert utover deltakerpremier. For at det også skal være åpent for ungdom må foreldrene (gjelder 
under 16år) skrive under en erklæring hvor de står ansvarlig for ungdommens sikkerhet. Sportskomiteen mener det er for-
eldrene som best kjenner sine barns ferdigheter og begrensninger, men vil gripe inn dersom vi føler at noen stiller med et 
spann som hun/han ikke klarer å håndtere. 
 
Løypetekniske spørsmål rettes til: Ivar Hordnes (løypesjef), mobil 924 31 379 
Andre henvendelser stilles:  Johnny Blingsdalen (arrangementsleder), mobil 900 29 092 
 
Velkommen på samling! 

Løpsinformasjon (klasser justeres ved behov, for eksempel kickspark) 

Distanse 
Medl./ 

ikke medl. 
Klasser Kommentarer 

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

Obligatorisk utstyr er listet opp i Løpsreglementet. 

Sprint 8 km 300,-/450,- 
4-spann 
2-spann snørekjøring 
1-spann snørekjøring 

Minimumsalder for deltagelse er 16 år i seniorløp. 

Sprint 10 km 300,-/450,- 6-spann Minimumsalder for deltagelse er 16 år i seniorløp. 

Sprint 18 km 300,-/450,- 
Åpen klasse 
8-spann 

 

Sprint 8 km 
Junior 

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

Juniorklasse er 14 -16 år. Minimumsalder for å 
delta i snørekjøring er 12 år. 

Sprint 10 
Rekrutt senior 

Slede eller snørekjøring 
over 16 år 

150,-/250,- 
Max. 6 hunder 
Valgfri ekvipasje 

Kun lørdag. 
Se Viktig informasjon under. 
Ved påmelding til rekruttløpet angis ekvipasje og 
vaksinasjonskort fremvises. Her stilles ikke andre 
krav til hundene enn at de er vaksinert. 

Sprint 10 km 
Rekrutt junior 

Slede 
14 - 16 år 

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

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

Sprint 10 km 
Rekrutt junior 
Snørekjøring 

12 – 16 år 

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

Kun lørdag. 
Se Viktig informasjon under. 
Angi alder og ekvipasje ved påmelding. 
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Foto: Rikke Bergendahl 

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). 
Medlemskap 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 med-
lem 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 
klubbens 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 16.10.2013 har NSHK 512 medlemmer fordelt i alle typer kategorier; 
hovedmedlem, husstandsmedlem, familiemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. 
Noen velger også kun å abonnere på Huskybladet. 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Aasterud, Atle, 3716 Skien 
Aks, Jan Kenneth, 1723 Sarpsborg 
Berglid, Thomas, 6795 Blaksæter 
Berglid, Sandra Anette, 6795 Blaksæter 
Bjørgvik, Morten, 7224 Melhus 
Fjellhaug, Åse Berit, 2822 Bybrua 
Jørtoft, Rune, 0767 Oslo 
Hansen, Petter Osøren, 1612 Fredrikstad 
Høgli Rogsund, Grethe, 3721 Skien 
Jacobsen, Lars Petter, 1866 Båstad 
Johansen, Aud Iren, 3524 Nes i Ådal 
Johnsen, Trude Jorkjend, 2320 Furnes 

 

Kramvig, Rita, 9334 Øverbygd 
Kristiansen, Tom Arne, 2412 Sørskogbygda 
Kulbotten, Atle, 7380 Ålen 
Lindkvist, Ronny, 5268 Haukeland 
Løkke, Eirik, 1350 Lommedalen 
Nilsfors, Evert Flygel, 8514 Narvik 
Norstein, Dag, 0690 Oslo 
Reimertz, John G., 1470 Lørenskog 
Rønning, Stein Inge, 3516 Hønefoss 
Tunes, Ole Morten, 9414 Harstad 
Vogt, Kjersti, 1350 Lommedalen 
Welde, Grethe N., 7512 Stjørdal 
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Normalfordeling av sløyfer 
En artikkel i det merkelige bladet med 
navnet Hundesport, som ikke handler 
om å gå tur med hund, hevder NKK 
at de egentlig normalfordeler sløyfetil-
delingen sin på utstillinger. Til og med 
den enkelte hund kan normalfordeles, 
derfor kan samme hund få rød, blå og 
gul sløyfe på ulike utstillinger. Vi har i 
grunnen alltid tenkt at NKK fikk A i 
økonomi. Nå vet vi at de strøk i matte. 
Så vidt vi vet skrev en gang en svensk 
poet en bok som het ”Hur mäter man 
vackert?” 

Valpefedre 
Å få valp er ikke enkelt. Moderne val-
per får vaksine, valpefôr, burtilvenn-
ing, egne leker: joda. Men nå får ny-
bakte valpeforeldre det travelt; tilbud 
om valpetreff og valpekurs, hverdags-
lydighet (kan det oppheves på sønda-
ger?)….på fjellet forsøkte til og med 
noen valpeeiere å lage valpebabysvøm-
ming. Og nå skal det opprettes egen 
valpepappasamtalegruppe i huskyklub-
ben. Moderne valpefedre tar tross alt 
ferie når valpen er liten. 

Kullnavn 
Mange har kullnavn som begynner på 
samme bokstav. A-kullet, B-kullet, C 
kullet. Vi vil ikke se ut som vi ikke 
henger med så vi begynte med Å-
kullet. Og gikk bakover. For så vidt er 
vi ikke kommet noe videre. Vi venter 
på løpetid. Det har bikkjene bare når 
de ikke skal, sånn midt i løp og slikt. 

Papirhuskyer og nettmushing 
Apropos nettdiskusjoner, de surrer og 
går sommeren rundt. Om sommeren 
er det for varmt til å kjøre hund og om 
vinteren er det for kaldt. Så det er best 
å la være. Nettmushing kan man tross 
alt gjøre året rundt og uansett vær. Blir 
du lei? Jeg anbefaler papirhuskyer med 
ulike pelstyper som kan tas av og på. 
Og puslespill med huskymotiv. Og 
kortspillet dyrelåter. 

Foto: Terje Dietrichson 

Nansen vs Nansen 
Terje D fylte 60 her forleden, og som 
den ivrige NSHK vennen han er, syn-
tes lokallaget –som har en lang liste 
over folk som fortjener ditt og datt – 
at han burde få en oppmerksomhet. 
Han var jo rett og slett hjemme på 
dagen for en gangs skyld. Vi fant en 
konjakk som heter Nansen (det heter 
bikkja hans og). Før han blir 70 har 
han et helt spann: Larsen, Chivas, 
Koskenkorva, osv…….da blir det dyrt 
å være med i lokalaget. 

Alaska huskyer med stamtavle? 
Vi har hørt rykter om at utenforståen-
de i rasemiljøet anklager noen distanse
-siberian huskyfolk for å avle alaska 
huskyer med NKK stamtavle. Siden 
disse hundene avles i Norge kan de nå 
bli egen rase: norsk-sibirsk trekkhund-
husky. Den eneste haken er at det fin-
nes noe slike i Sverige og Finland og 
Alaska også. Det finnes en hunderase 
som heter dansk-svensk gårdshund. 
Nå lanserer jeg den nye rasen: 
Norsksvenskfinskalaskasiberian trekk-
husky. Intet mindre. De løper fra dag 
en. 

Sommercamping med hund 
Vi har i sommer oppdaget at begrepet 
”tur med hund” alias camping har en 
omfattende definisjon. Heri inngår tur 
med kløv som inneholder lettvekts 
tomannstelt, rett i koppen og drytech. 
Også inngår hjemmesnekret myggcam-
pingstue med campingekorneslenesto-
ler, ikeasenger for prinsesse-på-ert, og 
stor bålpanne. Comfortfaktoren er 
altså stor her. I det første tilfellet par-
kerer én bilen og så drar bikkjene ut-
styret til et øde sted. I det andre tilfelle 
parkerer man bilen på et neste like øde 
sted (og plager naboen en del) og drar 
med bikkjene ut i det enda mer øde, og 
returnerer til en velfylt bar. 

Huskyeiere med MC 
Huskyeierne Tore H, Arild S, Stig T og 
Hans Chr Ø har begynt å kjøre rundt 
med stor MC om sommeren. Lurer på 
hva de trener til? Jeg tror de synes dis-
kusjonene på huskysnuteboka er for 
tamme og aspirerer til medlemskap i 
Hells A. Tonen er tross alt litt røffere 
der. Dobbeltmedlemskap gir rabatt i 
alle fall på noen Facebookgrupper. 

Hundeinitierte avlspreferanser 
Tjuvparringer heter ikke lenger tjuv-
parringer, men ”hundeinitierte avlspre-
feranser”. Synd at min eminente leder-
tispe rundjulte stakkars meritterte Sa-
pian og forsøkte å forføre naboens 
fete labradormiks isteden. Blir ikke 
valper av slikt. Her er det nok arrang-
erte tvangsekteskap som gjelder. 

Ferie med huskyer 
Ferie med husky er ikke enkelt. Her en 
noen observerte varianter: 
● Leie inn kennelhjelp og komme 
hjem til sure naboer, diger oppvask, 
støv i krokene og mus i fôrkjelleren. 
● Ta med alle bikkjene til slektninger, 
som da får hull i plenen, diger opp-
vask, sure naboer og som ikke invite-
rer deg til neste bursdagsfeiring likevel 
● Ta med alle bikkjene på fjellet til et 
øde sted og håpe at det ikke regner 
hele tiden 
● Reise land og strand rundt og besø-
ke andre kenneler her og der 
(forutsetter at man også gjør nr 1) 
● Eller rett og slett bytte bolig og hun-
degård med en kollega hundeier, en 
annen kennel. Noen som har lyst på 
storbyferie medbragt en skokk hus-
kyer?  

Med ild i blikket 
Yvonne, påmeldt Iditarod og utvand-
ret til Alaska har allerede ild i blikket. 
Så sterk at de måtte evakuere Two 
Rivers på grunn av skogbrann. Vi øns-
ker henne nye solbriller, skitt fiske, mye 
snø og rim i håret i det gjenstående. ■ 

Fra redaktøres usaklige hjørne 
TEKST: JOHANNE SUNDBY 

Teamet ankommer Susitna River. Foto: 
Siberian Sleddogs i Alaska. 

Ivar Hordnes koser seg på sommerferie 
med hundene. Foto: Anne Spangen 

Nattlige betraktninger fra en veranda på landet i en tropisk sommernatt 
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Inkluderende og flott miljø 
Som førstegangs siberian husky eiere 
var helgen 4. - 6. oktober avsatt til 
klubbens høstsamling på Ål i Halling-
dal. Det er jo alltid litt spenning rundt 
det å skulle inn i et nytt miljø, men 
miljøet var både inkluderende og flott. 
Da vi ankom Sataslåtten fredag etter-
middag møtte vi Toril og Geir fra 7 
Mountains Husky fra Bergen, hvor vår 
Luna kommer fra. Vi delte hytte, og 
fikk lov å være med på oppstalling, 
vanning og foring av deres hunder. 
Vår Luna fikk sitte i egen kjetting rett 
ved spannet til Toril og Geir, og klarte 
seg veldig bra. Før informasjonsmøtet 
ble det tid til å kjøre gjennom løypa, 
sånn at en var forberedt til lørdagens 
Huskysprint. Atle kickbiket med Luna, 
mens jeg fikk sitte på med spannet til 

Geir. På runden fikk vi med oss noen 
nyttige tips om både fart og løpesett, 
noe som er kjekt for oss som bare er 
nybegynnere i denne sporten. 

Takk for maten-uling klokken 07 
Lørdag ble Luna satt på kjetting kl. 07, 
ble foret sammen med resten av Ber-
gensgjengen, og ulte til og med takk 
for maten sammen med sine artsfren-
der! Det var godt å se hvor fint hun 
fant seg til rette sammen med de 
andre, og når vår “Lille Luna” sitter og 
uler som en del av flokken, blir en fak-
tisk litt rørt. Ja, jeg vet, og dere vet - vi 
er og blir litt tussete av disse fantastis-
ke skapningene! 

Stolt oppdretter fra Bergen 
Til tross for et punktert bakhjul på 

kickbiken like før start, kom både Lu-
na, kickbiken og jeg oss helskinnet 
gjennom løypa. Det var utrolig gøy å 
se trekkviljen og iveren til Luna når vi 
sto på startstreken, og jeg tror Geir 
hadde et stolt øyeblikk når han så Lu-
na sette av gårde! Det var kjempegøy å 
kjøre huskysprinten, men hele setting-
en rundt samlingen var veldig fin.  

Kunsten å spleise 
Et annet høydepunkt var å få treffe 
Unaaq og Sumit, som er brødrene til 
Luna, og deres respektive eiere. Og 
takk til dere som var villige til å lære 
bort kunsten til å spleise tau. Veldig 
kjekt! ■ 

Luna slapper 
godt av på sam-
lingen. Foto: 
Atle Aasterud. 

Atle Aasterud 
med Luna. 
Foto: Veronica 
Strand. 

OPPLEVELSESRIK HØSTSAMLING 

TEKST: VERONICA STRAND 

Med voksne og barn var 73 deltagere og nærmere 200 hunder samlet til årets høstsamling på Sataslåtten Cam-
ping. Helga på Sataslåtten ga mersmak for alle nye medlemmer som allerede frem til neste samling. 

Fra venstre: Geir Johansen, Toril Wiik Jo-
hansen, Martin Sundberg, Veronica Strand, 
Christen Rose Andersen, Marianne Larsen 
og Ivar Hordnes. Foto: Atle Aasterud 
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Fra venstre: Marius Wæhle, Stine Oppegaard, Johnny 
Blingsdalen, Philip og Frida Røer. Foto: Viggo Jørgensen. 

NSHKs Høstsamling 05.10.2013 
 
Plass Navn Løpstid Differanse Gj.snitt 
Vogn Åpen C, Senior, 4,8km 
1 Lars Kr. Günther 11:36  24 8 
2 Tore Hunskår 12:13 00:37 23,6 
3 Geir Johansen 13:38 02:02 21,1 
 
Vogn 8‐spann C, Senior, 4,8km 
1 Svein Dufseth 11:42  24,6 
2 Tone Beate Hansen 13:26 01:44 21,4 
3 Lina Stabbetorp 14:22 02:40 20,0 
 
Vogn 6‐spann C, Senior, 4,8km 
1 Melissa Kroeze 13:57  20,6 
2 Knut Helge Reiersgård 14:59 01:02 19,2 
3 Turid Aandalen Lindberg 15:00 01:03 19,2 
4 Elisa Kroeze 17:55 03:58 16,1 
 
Vogn 4‐spann C, Senior, 4,8km 
1 Viggo Jørgensen 10:19  27,9 
2 Johanne Sundby 10:22 00:03 27,8 
3 Terje Dietrichson 14:34 04:15 19,8 
4 Kirsten Ribu 18:53 08:34 15,3 
 
Kickbike 2‐spann C, Senior, 4,8km 
1 Philip Røer 12:33  22,9 
2 Unni Øygard 12:40  00:07  22,7 
3 Anne Spangen 13:43  01:10  21,0 
4 Tim Kroeze 13:49  01:16  20,8 
5 Didrik Lantz 14:31  01:58  19,8 
6 Oda Ingstad 14:45  02:12  19,5 
7 Torgeir Volden 14:49  02:16  19,4 
8 Johanne Sundby 15:09  02:36  19,0 
9 Kirsten Ribu  15:33  03:00  18,5 
10 Trude H. Johansen  15:39  03:06  18,4 
11 Marius Wæhle 16:55 04:22  17,0 
12 Rune Dalby  17:32  04:59  16,4 
 
Kickbike 1 hund C, Senior, 4,8km 
1 Anstein Felde 17:45   16,2 
2 Veronica Strand  18:51  01:06  15,3 
 
Kickbike 1 hund C, Junior, 4,8km 
1 Johanne Rønsdal  17:23   16,6 
 
Sykkel 2 hund C, Senior, 4,8km 
1 Turid Aandalen Lindberg 16:38   17,3 
 
Sykkel 1 hund C, Senior, 4,8km 
1 Martin Sundberg 18:19   15,7 
2 Bjørn Svendsen 19:47  01:28  14,6 
 
Jogging 1 hund C, Senior, 4,8km 
1 Elin Ingstad 23:51   12,1 
2 Torgeir Volden 24:20  00:29  11,8 
3 Oda Ingstad 24:45  00:54  11,6 
4 Didrik Lantz  32:54  09:03  8,8 
 
Vogn 6‐spann A, Senior, 4,8km 
1 Ronny Lindkvst 17:35   16,4 
 
Vogn 4‐spann A, Senior, 4,8km 
1 Olav Rønsdal 15:07   19,1 
 
Kickbike 2‐spann A, Senior, 4,8km 
1 Jo Arne Brustugun 12:42   22,7 
2 Gro Britt Skarseth 19:25  06:43  14,8 
 
Jogging 1 hund A, Junior, 4,8km 
1 Parth Borgen 21:08   13,6 
 
Jogging 2 hund A, Senior, 4,8km 
1 Sunniva Borgen 24:21   11,8 

Knut Helge 
Reiersgård og 
Iselin Strøm 
Reiersgård 
kom på 2. plass 
i klassen vogn 
6-spann. Foto: 
Gro Britt Skar-
seth. 

Olav Rønsdal 
studerer resul-
tatlisten mens 
Johanne Sund-
by forbereder 
spleisekurs. 
Foto: Viggo 
Jørgensen. 

Felles middag 
for tidlig an-
komne på tors-
dagen. Fra 
venstre: June 
Ellingsen, An-
drea O. Jakob-
sen, Stine Op-
pegaard, Geirr 
Jakobsen, 
Johnny Blings-
dalen, Johanne 
Sundby og 
Tora Kleven. 
Foto: Viggo 
Jørgensen. 

Kajol Borgen 
påtok seg opp-
gaven men å 
skrive ned alle 
målpasseringe-
ne. Her i sel-
skap med 
Parth Borgen. 
Foto: Stine 
Oppegaard. 

Didrik Lantz 
deltok på sin 
første samling 
og stilte både i 
Kickbike 2-
spann og jog-
ging med to 
hunder. På 
sistnevnte løp 
måtte han også 
hjelpe andre 
spann med å 
løse linesurr, 
men kom seg 
til slutt over 
målstreken. 
Foto: Gro Britt 
Skarseth. 
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Johanne Sundby i farta. Foto: Stine Oppe-
gaard. 

Lars Kr. Günther kjører besøkende. Foto: 
Viggo Jørgensen. 

Irene Borgen med barnebarnet Mariel. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Torgeir Volden med Iban og Siri. Foto: Sti-
ne Oppegaard. 

Helgens luftigste løper, Parth Borgen. 
Foto:Stine Oppegaard. 

Elisa Kroeze har flyttet fra Nederland til 
Etnedalen for å drive med hundekjøring. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Jostein Lindberg på sin el-sykkel. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Tore Hunskår stilte i åpen klasse. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Geir Johansen, Tim Kroeze, Tone Beate 
Hansen og Runar Golimo Simonsen disku-
terer spleising. Foto: Stine Oppegaard. 



19 

  3/2013 HUSKYBLADET 

Geir Johansen kom på tredje plass i åpen 
klasse i konkurranse med Lars Kr. Günther 
og Tore Hunskår. Foto: Stine Oppegaard. 

Jo-Arne Brustugun vant i klassen 2-spann 
Kickbike. Foto: Stine Oppegaard. 

Rune Dalby, til vanlig å se i utstillingsring-
en, men også aktiv på Kickbike med sine 
hunder. Foto: Stine Oppegaard. 

Torgeir Volden legger inn en liten matpau-
se i løpet av dagen. Foto: Viggo Jørgensen. 

Mye god mat fra Halling Catering og kokk 
Demis Dallo. Foto: Stine Oppegaard. 

Lars Kr. Güngher vant i åpen klasse. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Gro Britt Skarseth stilte i to-spann Kickbike
-klassen med Varg og Ylva. Foto: Stine 
Oppegaard. 

Ronny Lindkvist, nyinnmeldt medlem, del-
tok på sitt første løp i regi av NSHK. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Sunniva Borgen jogger med to av familiens 
fem huskyer. Foto: Stine Oppegaard. 
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Elisabeth og Terje Sunds-
dal. Foto:Viggo Jørgen-
sen. 

Mange hunder å se på 
samlingen. Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

Sulten gjeng etter lørda-
gens løp. Foto: Stine Op-
pegaard. 

Martin Sundberg og Toril 
Wiik Johansen. Foto: Stine 
Oppegaard. 

Kaffe, kake, spleisekurs 
og sosialisering etter lør-
dagens løp. Foto: Cathrine 
Vaksdal Toft 

Balder, Didrik Lantz og 
Cathrine Vaksdal Toft på 
samling for første gang, 
sammen med Sportskomi-
teens leder, Johnny 
Blingsdalen. Foto: Stine 
Oppegaard 

”Lille”-Johanne stilte i sitt 
første Huskyløp, på Kick-
bike, med Gråbeintunets 
Sesi. Foto: Gro Britt Skar-
seth. 

Camilla Kerler Günther og 
barna trener til snøen 
kommer. Foto: Stine Op-
pegaard. 

Fra kjøremøtet fredag 
kveld, i forsamlingsloka-
let, hvor vi også hadde 
felles middag på lørdagen. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Johnny Blingsdalen, Elin 
Ingstad, Geir Johansen, 
Kajol Borgen og Johanne 
Sundby sjekker resultate-
ne. Foto: Stine Oppegaard. 
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Olav Rønsdal debuterer 
med tre-spann, mens dat-
teren Helene heier. Foto: 
Stine Oppegaard. 

5 år gamle Frida Røer 
hilser på valpen Zarya, og 
synes det er litt urettferdig 
at de kun har to hunder, 
mens alle andre har minst 
15. Foto: Stine Oppegaard. 

Viggo Jørgensen må også 
bortom Kajol og Johnny 
for å sjekke resultatene. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Svein Dufseth vant klas-
sen 8-spann vogn. Foto: 
Stine Oppegaard.  

Godt oppmøte etter da-
gens løp. Foto: Cathrine 
Vaksdal Toft. 

Roar B Gulløien og Kari 
Efjestad. Foto Stine Oppe-
gaard. 

Marte og Iselin Strøm Rei-
ersgård. Foto: Oda Ing-
stad. 

Lina Stabbetorp kom på 3. 
plass med sitt 8-spann 
vogn. Foto: Stine Oppe-
gaard. 

Kirsten Ribu i klasse 2-
spann Kickbike etter å ha 
kjørt 4-spann med vogn. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Lars Kr. Günther på tur 
med familien, Camilla, 
Nora og Odin. Foto: Viggo 
Jørgensen. 
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Trude H. Johansen med Kaasen og lånt 
hund. Foto: Stine Oppegaard. 

Foran: Unni Øygard med Luna og Freia og 
bak kommer Anne Spangen, også 2-spann 
Kickbike. Foto: Stine Oppegaard. 

Tim Kroeze har planer om å øke flokken. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Oda Ingstad med Lillefot og Bardus. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Elin Ingstad fikk med seg Kobuq på jogge-
tur. Foto: Stine Oppegaard. 

Philip Røer med familiens to hunder. Hvor 
mange kommer til neste samling? Foto: 
Stine Oppegaard. 

Turid Aandalen Lindberg med noen lånte 
og noen egne hunder. Foto: Stine Oppe-
gaard. 

Viggo Jørgensen med helgens høyeste fart, 
27,9,med Johanne Sundby kun 1 sekund 
bak. Foto:Stine Oppegaard. 

Terje Dietrichson med Nansen, Beda og 
Sajo og Limpopo fra Johanne. Foto: Stine 
Oppegaard. 
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Martin Sundberg og Sumit, for første gang 
på samling, og på løp. Foto: Stine Oppe-
gaard. 

Didrik Lantz debuterer i Huskyløp med 
Balder og Alasuq. Foto: Stine Oppegaard. 

Assosiert medlem av Arrangementskomi-
teen, Geirr Jakobsen. Foto: Stine Oppe-
gaard. 

Bjørn Svendsen med Sesame. Foto: Stine 
Oppegaard. 

Turid Aandalen Linberg tar en ekstra syk-
kelrunde med Jana og Tinka. Foto:Stine 
Oppegaard. 

Tone Beate Hansen med ett ivrig spann. 
Foto:Stine Oppegaard. 

Marius Wæhle, 2-spann Kickbike. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Melissa og Elisa Kroeze stilte med hvert sitt 
6-spann. Foto: Stine Oppegaard. 

Anstein Felde og Unaaq, også med på høst-
samling og løp for første gang. Foto: Stine 
Oppegaard. 
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Britisk og finsk dommer 
Fredag var det sjekk av vaksinasjonsat-
tester og utdeling av startnummer. 
Lørdag var det utstilling med to ringer 
og en dommer i hver ring. Helen 
Lightfoot fra England dømte valper og 
hanner og Tuula Savolainen fra Fin-
land dømte tisper. Den engelske dom-
meren har drevet med siberians som 
ble brukt både i løp og til utstilling 
siden 1983, og har vært dommer siden 
1990. Den finske dommeren har ulve-
hund, ble dommerutdannet i 1994 og 
var ansett for å ha god kjennskap til 
siberians. Hun dømte på den finske 
raseklubbens hovedutstilling i 2011. Så 

her var det snakk om dommere med 
god erfaring. 

Mange påmeldte og meget bra nivå 
I følge katalogen var det 11 valper, 62 
hanhunder og 75 tisper som skulle 
bedømmes, i alt 148 hunder. I tillegg 
var det 6 i avlsklassene og 9 i opp-
dretterklassen. Dommerne var nøye, så 
det å få en excellent hang veldig høyt. 
Men jeg tror de fleste oppfattet dom-
merne som rettferdige og var enige i 
bedømmelsen selv om den til tider 
virket uvanlig streng. Ikke desto mind-
re, da dommerne senere på kvelden 
uttalte seg om nivået på hundene så 
mente begge at det var meget bra. 

Godt organisert med to ringer 
Utstillingen foregikk i to ringer, der 
bedømmelsen i den ene begynte tre 
timer før den andre i håp om å unngå 
at det skulle bli for mange kollisjoner 
for de som stilte ut både tisper og 
hannhunder. Dessuten fikk da dom-

merne gleden av å kunne følge med på 
hverandres bedømmelser. Finalene ble 
dømt av begge dommerne i fellesskap, 
og da hadde klokka passert tre på et-
termiddagen.  

Bruksmeriterte vinnere 
Best In Show og BIR ble SE UCH 
Snowstream's Magnolia Lilliflora, opp-
drettet og eid av Ylwa Malmberg. BIM 
ble SE UCH SE (POLAR)CH 
Ylajärvis Vargtass, oppdrettet og eid 
av Malin Sundin. Begge hundene var 
bruksmeritterte og stilte i champion-
klassen. 

Ylajärvis vandrepremie til Hamar 
Av utenlandske hunder som ikke bod-
de i Sverige var det to tyske hunder og 
12 norske. Den norske hunden Viker-
kollen's Dji Leon, oppdrettet av Birgit 
Alhaug og eid av Rigmor Myrvang ble 
beste unghund hann med CK, mens 
NO UCH SE (POLAR)CH Heidi-
burghs Eric, oppdrettet av Lars og 
Kerstin Gustafsson og eid av Viggo 
Jørgensen/Tora Kleven ble beste vete-
ran hann med CK. Eric ble vist i ring-
en av "superhandler" Gitte Alhaug. 
Spenningen var stor da vandrepremien 
til beste utenlandskeide hund skulle 
deles ut. Denne tilfalt Eric siden det i 
følge reglene skulle gå til den hund 
som var eldst der to hunder ble plas-
sert likt. Viggo og Tora fikk dermed 
tredje nappet i Ylajärvis vandrepremie 
og fikk den til odel og eie etter å ha 
hatt den i fem år på tre forskjellige 
hunder. 

Servering og underholdning i pausen 
Vi var heldige med været, det var skif-
tende skydekke så det ble ikke for 
varmt for hundene. Mens utstillingen 
pågikk sto et lokalt idrettslag for salg 
av grillmat, kaker samt drikke. I pau-
sen var det som seg hør og bør "Barn 
og hund". 

Innsamling av data til RAS 
På tredje året hadde raseklubben vei-
ing og måling av hunder, noe de gjør 
for å se hvordan hundene er i forhold 

Siberian huskyhelg på Idre Fjäll i Sverige 

REFERAT: TORA KLEVEN. FOTO: TORA KLEVEN OG VIGGO JØRGENSEN 

6.-9. september arrangerte Svenska Polarhundklubbens raseklubb for si-
berian husky sin årlige samling med utstilling og medlemsmøte. Det var 
et tettpakket program med noe for alle og enhver. Som tidligere år ble 
samlingen holdt på Idre Fjäll, et skianlegg bare få mil fra norskegrensa 
innenfor Drevsjø. Her var det en campingplass samt et gedigent hytte- og 
hotellanlegg med god plass til alle, enten man valgte å bo i telt eller på 
luksushotell. 

Oversiktsbilde over den ene ringen om 
morgenen. 

Fra venstre: 1) Simen Ensby koser seg i 
sola utenfor ringen. 2) F.v.: BIM Ylajärvis 
Vargtass med eier Malin Sundin, dommer-
ne Helen Lightfoot og Tuula Savolainen, og 
BIS/BIR Snowstream's Magnolia Lilliflora 
med Ylwa Malmberg. BIR og vinner av 
bruksmeritterte hanhunder ble Ylajärvis 
Vargtass, og BIM og vinner av bruksmerit-
terte tisper ble Snowstream's Magnolia 
Lilliflora. 3) Superhandler Gitte Alhaug 
løper med Eric. 
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til standarden. Dette var en frivillig 
ordning for alle som ville være med, 
målingen var anonym og ingen opplys-
ninger for hver enkelt hund ble notert 
annet enn "navn", høyde og vekt. 
Opplysningene brukes i statistikken til 
RAS (Rasespesifikke Avls Strategier). 
På medlemsmøtet dagen etter fikk vi 
vite resultatet av denne undersøkelsen. 
I alt 49 hunder var blitt målt og veid. 
Hundene måtte være over tre år, altså 
utvokste. Resultat: Gjennomsnittshan-
nen var 58.9 cm høy og veide 22,3 kg. 
Gjennomsnittstispen var 55,2 cm høy 
og veide 19,6 kg. 

Ansvar for forvaltning, ikke utvikling 
Etter utstillingen var det fellestrening 
oppover bakkene til toppen av skian-
legget. Her var det en fantastisk utsikt 
med de norske Sølenfjellene i vest. På 
kvelden var det grillbuffet i Charlies 
restaurant. Her fikk Maja Antoniusson 
tildelt årets ungdomsstipend på kr 
1.000,- som ung og lovende utøver. 
Deretter var det premieutdeling i SH-
cupen. To nordmenn ble blant de tre 
beste i sine klasser. Kenneth Monsen 
kom på førsteplass i åpen klasse mel-
lomdistanse og Viggo Jørgensen kom 
på andreplass i 4-spann sprint. Ylwa 
Malmbergs flotte hund, Snowstreams 
Inachis Io, ble kåret til "Årets siberian 
husky", det vil si den som har gjort det 
best både i løp og på utstilling etter 
poengberegning. Tilslutt ble Malin 
Sundin takket for det arbeidet hun 
hadde nedlagt med meritteringene, og 
forhenværende leder av raseklubben, 
Anders Hörnlund ble takket av styret 
for sitt arbeide i klubben. Anders kom 
med følgende velvalgte ord: "Det er 
viktig at vi bevarer rasen siberian hus-
ky. Vi har et ansvar for å forvalte den, 
vi skal ikke utvikle den." 

Medlemsmøte i raseklubben 
Søndag var det medlemsmøte i rase-
klubben. Klubbens sekretær Lisbeth 
Brax Olofsson innledet om VM i Alas-
ka der hun deltok i 8-spann sprint med 
sine siberians. Så fikk barna David, 
Isabell og Jakob i oppdrag å fortelle fra 
turen, og vise lysbilder. Her er noe av 
det de fortalte: I forkant av VM var 

det barneløp så arrangøren fikk testet 
tidtakerutstyret. Alle måtte passe seg 
for elger, de var aggressive. Alt i Alas-
ka var stort, alle pakninger i butikkene, 
til og med ekornene var store. De så 
mange utstoppede dyr, og en utstop-
pet ulv som var like stor som en vanlig 
svensk bjørn. Barna ble invitert hjem 
til Arleigh Reynolds og fikk være med 
på å fôre hundene. I Alaska hadde de 
ingen regler når det gjaldt tilhengere 
for hunder slik vi har i Europa, så der 
rullet det mye rart av ymse kvalitet på 
veiene. 

Vurderer flytte av Rasespesialen 
Deretter holdt nyvalgt leder Anita 
Mortensson presentasjon av raseklub-
ben. Det ble diskutert følgende: Hva 
med fremtiden (2015-2016)? Skulle 
utstillingen fortsatt holdes i Idre Fjäll? 
I år var det 150 hunder der, men der-
som rasespesialen ble lagt til et mere 
sentralt sted så ville det komme bort-
imot 250 hunder. Målet må være at 
flest mulig får stille ut sine hunder. 
Men utstillingen i 2014 skulle fortsatt 
være i Idre Fjäll, den 19.-20. septem-
ber. Tilslutt fikk alle som hadde bidratt 
med utstillingen en stor takk. 

Hvor bør valper annonseres? 
Tidligere leder Pernilla West fortalte 
om avlsrådets arbeid. Hun poengterte 
at rasen skal bevares, ikke forandres. 
Nyheter skulle legges ut på klubbens 
hjemmeside i fremtiden. Oppdretterne 
må bli flinkere til å komme inn på 
klubbens oppdretterside. Alt for 
mange selger sine valper på 
"blocket" (Finn.no) i stedet for klub-
bens sider. 

Svenske meritteringsløp 
Under "Øvrige spørsmål?" ble det in-
formert litt om hvilke løp som er be-
stemt som meritteringsløp for kom-
mende sesong. 
Sprint og mellomdistanse: Västras Vin-
terrace på Lekvattnet (5 mil øst for 
Kongsvinger), Polarhundsmästerska-
pen i Orsa/Grönklitt og SM i Kiruna.  
Mellomdistanse: Polardistans 160.  
Langdistanse: Polardistans 300 og 
Amundsen Race. 

Klubben anså det som viktig at det 
ikke gikk inflasjon i meritterende løp. 
SPHKs arrangementer ble foretrukket 
som meritteringsløp. Lisbeth Brax 
Olofsson informerte om alt arbeidet 
som lå bak før meritteringen kan regi-
streres i SKK (Svenska Kennelklub-
ben). Annica Uppström, leder i opp-
dretterkomiteen i SKK, informerte om 
at det kommer nye grunnregler for avl 
fra 1.1.2014.  

Nisse Upströms’ foredrag 
Neste post var Nisse Uppströms fore-
drag om langdistanse med siberian 
husky. Han innledet med å si at det er 
511 tusen måter å trene og forberede 
seg til langdistanseløp. Det vi skulle få 
høre nå var hvordan han gjorde det. 
Nisse begynte med polarhunder i 
1983, og fordi han var naturinteressert 
gikk han på ski med samojed. Hans 
første lengre løp med slede var Polar-
hundløpet på ti mil i 1993. Den gang 
var det å kjøre ti mil en stor utfordring 
sammenlignet med i dag da han ofte 
kjører ti mil på treningstur. 

Hva er langdistanse? 
Han har startet på flere Femundløp og 
Polardistans. De beste prestasjonene 
hans var da han ble nr 25 av 88 start-
ende i Femundløpet F400 i 2006, nr 18 
av 32 på F600 i 2007, og nr 28 av 78 
startende i F600 i 2010. Han stilte 
spørsmål om hva langdistanse er, og ga 
selv svaret, det er å være alene på fjel-
let og aldri møte noen. I følge interna-
sjonale regler er langdistanse alt over 
250 km. Man lærer hele tiden, likevel 
blir man aldri utlært. For nybegynnere 
er det viktig å skaffe en mentor og så 
lære av han eller henne. 

Treningsrutiner 
Så kom det en detaljert forklaring på 
hans treningsopplegg for hver måned. 
Her er noe av det han fortalte: Han 
starter i august med å stå opp klokka 

Fra venstre: 1) Den finske dommeren i akti-
vitet. 2) Ringside i lav morgensol. 3) F.v.: 
BIR valp Svartedalens Husky Ruby med 
eier Niklas Olsson, dommerne Helen 
Lightfoot og Tuula Savolainen, og BIM valp 
Svartedalens Husky Tolovana med eier 
Marie Bogren. 
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fire om morgenen og trene ca 12 km 2
-3 turer pr uke. Da er det kaldt nok 
ved Østersund der han bor. I septem-
ber blir det 3 - 4 turer pr uke, med 12 - 
25 km pr tur. Han legger inn intervall 
opp til 25 km/t på mykt underlag, og 
bygger muskler. Alle hundene får le-
derhundtrening. 

Bruk av potesokker 
I oktober og november blir det to da-
ger trening, en dag hvile, to dager tre-
ning og to dager hvile. Når den første 
frosten kommer så tar han i bruk pote-
sokker. Han bruker ikke potesokker 
tidligere fordi det er viktig å herde po-
tene. Til sammen blir det ca 600 km 
med trening i oktober og ca 800 km i 
november. I november er oppvar-
mingen over og snøen kommer. Tung 
nysnø og løypebrøyting gir muskler. 
Hvilen er viktig så ikke hundene blir 
overtrente. 

1200 km i løpet av desember 
I desember blir det fjelltrening i kupert 
terreng. Han fortsetter med samme 
treningsintervall, men lengre distanser 
og av og til to treninger pr dag. Går 
dette bra så blir det trening 3-4 dager 
på rad og så hvile tre dager. Hvilen 
øker motivasjonen, og det er viktig at 

de ikke får for mye trening men synes 
det er morsomt. Treningsturer på 30 
til 120 km, til sammen ca 1200 km i 
desember. 

Opp med farten i januar 
Ut i januar slapper han litt av på tre-
ningen for å få opp farten. Han går 
over til en lettere slede og kjører i nye 
treningsområder. Turene blir på ca 50 
km, de går fort, og for å toppe formen 
før konkurranse kjører han med et 
snitt på 25 km i flatere terreng. 

Vedlikeholdstrening fra april 
I de neste månedene driver han med 
vedlikeholdstrening, det blir ca 500 km 
pr måned i tillegg til konkurransene. I 
månedene april og mai drar han på 
fjellturer og nyter solskinnet, og i mai 
blir det trening med ATV igjen. I juni 
og juli er det ferie.  

Breed the best and forget the rest 
Så fortalte han litt om forberedelsene 
før løp og hva han gjorde under løp, 
rutiner på sjekkpunktene og underveis 
i sporet. En god handler som kan job-
ben sin er viktig. Handleren skal ikke 

sitte på sjekkpunktene å drikke kaffe. 
De tre siste dagene før løp gir han 
hundene mindre mat. Av og til må 
man bryte et løp, det viktigste er hun-
denes velferd. Så kom han inn på avl, 
avl på lederhunder. Det er bestandig 
en risiko at en tispe kan dø i forbindel-
se med drektighet og fødsel, derfor 
venter han med å bruke gode tisper i 
avl til de er ca 6 år. Han vil ikke risike-
re å miste de beste tispene ved å ha 
kull på dem før de begynner å bli gam-
le. "Breed the best and forget the rest". 
For nybegynnere - kjøp brukt utstyr. 

Et av de beste langdistanseforedrag 
Min personlige betraktning: Dette var 
et av de mest jordnære og beste fore-
dragene om langdistanse som jeg har 
hørt, og jeg har hørt mange fra 1986 
og fram til i dag. Dette var noe helt 
annet enn det vi hører fra utenlandske 
hundekjørere. Og at vi hele tiden fikk 
se bilder av flotte siberianspann satte 
prikken over "i"-en. ■ 

F.v.: BIM veteran Heidiburghs Eric med eier Viggo Jørgensen, dommerne Helen Lightfoot 
og Tuula Savolainen, og BIR veteran Isslottet's Skrika med eier Annica Uppström. 

F.v.: BIM unghund Vikerkollen's Dji Leon 
med eier Rigmor Rønning Myrvang, dom-
merne Helen Lightfoot og Tuula Savola-
inen, og BIR unghund Hedlunda Husky Snö 
med eier David Olofsson 

Under: F.v.: BIM åpen klasse Vänervind 
Pevek med Agneta Hörnlund, dommerne 
Helen Lightfoot og Tuula Savolainen, og 
BIR åpen klasse Snowstreams Viola Alba 
med eier Moa Björk. Til høyre: Viggo Jør-
gensen passer valpen Harris. 
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F.v.: BIR junior Snowstreams Mustela Lut-
reola med eier Ylwa Malmberg, dommerne 
Helen Lightfoot og Tuula Savolainen, og 
BIM junior Aslakkgårdens Varga Vinnare 
med oppdretter Sofia Holmgren. 

BIR valp 4-6 mån: SE 32147/2013 Svartedalens 

Husky Ruby O/E: Niklas Olsson & Marie Bogren, 

Spekeröd 

 

BIM: SE32149/2013 Svartedalens Husky Tolovana 

O/E: Niklas Olsson & Marie Bogren, Spekeröd  

 

BIR/BIM 6-9 mån: Inget utdelat HP.  

 

BIR Junior: SE56769/2012 Snowstreams Mustela 

Lutreola. O/E: Ylwa Malmberg, Norrtälje 

 

BIM: SE56367/2012 Aslakkgårdens Varga Vinnare  

O: Sofia & Anders Holmgren, Lycksele. E: Ylwa 

Malmberg, Norrtälje 

 

BIR Unghund: SE58106/2011 Hedlunda Husky Snö 

O/E: Lisbeth Brax Olofsson & Greger Olofsson, 

Robertsfors 

 

BIM: NO41772/12 Vikerkollen's Dji Leon 

O: Birgit Bordvik Alhaug, Hamar, Norge. E: Rigmor 

Rönning Myrvang, Ridabu, Norge  

 

BIR/BIM Bruksklass och Cert vinnare: 

Hane: SE11030/2010 Working Husky Xsam O: 

Matti Holmgren, Jokkmokk. E: Joakim Pettersson, 

Nyköping 

 

Tik: NO49043/10 Vienna av Vargevass O/E: Kar-

sten Grönås, Norge 

 

BIR Öppen: S38735/2009 Snowstreams Viola Alba 

O: Ylwa Malmberg, Norrtälje. E: Lena & Sverker 

Björk, Vaggeryd 

 

BIM: S53510/2009 Vänervind Pevek O: Agneta & 

Anders Hörnlund, Torsö. E: Niklas Eriksson, Hälle-

fors. 

 

BIR Champion: SE42380/2011 SE UCH Snow-

stream's Magnolia Lilliflora. O/E: Ylwa Malmberg, 

Norrtälje. 

 

BIM: S64164/2005 SE UCH SE(POLAR)CH Ylajärvis 

Vargtass O/E: Malin Sundin, Orsa  

Vargtass O/E: Malin Sundin, Orsa  

 

BIR Veteran: S25748/2005 S(POLAR)CH Isslottet's 

Skrika O: Terje Frode Bakke, Minnesund, Norge. E: 

Annica & Nisse Uppström, Hallen 

 

BIM: S50901/2005 NO UCH SE(POLAR)CH Heidi-

burghs Eric O: Lars & Kerstin Gustafsson, Insjön, E: 

Viggo Jörgensen, Ingeberg, Norge 

 

BIR Vinnare bruksmeriterad hane: S64164/2005 

SE UCH SE(POLAR)CH Ylajärvis Vargtass O/E: Ma-

lin Sundin, Orsa. 

 

BIM Vinnare bruksmeriterad tik: SE42380/2011 

SE UCH Snowstream's Magnolia Lilliflora O/E: 

Ylwa Malmberg, Norrtälje 

 

BIS/BIR: SE42380/2011 SE UCH Snowstream's 

Magnolia Lilliflora O/E: Ylwa Malmberg, Norrtälje 

 

BIM: S64164/2005 SE UCH SE(POLAR)CH Ylajärvis 

Vargtass O/E: Malin Sundin, Orsa 

 

Certvinnare 

Hane: SE11030/2010 Working Husky Xsam O: 

Matti Holmgren, Jokkmokk. E: Joakim Pettersson, 

Nyköping 

 

Tik: NO49043/10 Vienna av Vargevass O/E: Kar-

sten Grönås, Norge  

 

R-Cert vinnare: Hane: S44768/2009 Nordvikens 

Kuling O/E: Annica & Nisse Uppström, Hallen. 

 

Tik: SE29373/2011 Aslakkgårdens Nova Nyponros 

O: Sofia Holmgren, Lycksele. E: Eva Lindberg, Viken 

 

Bästa hane klass: 

1. Ylajärvis Vargtass, E: Malin Sundin 

2. Snowstream's Mustela Lutreola, E: Ylwa Malmberg 

3. Working Husky Xsam, E: Joakim Pettersson 

3. Working Husky Xsam, E: Joakim Pettersson 

4. Vänervind Pevek, E: Niklas Eriksson 

 

Bästa tik klass: 

1. Snowstream's Magnolia Lilliflora, E: Ylwa Malmberg 

2. Aslakkgårdens Varga Vinnare, E: Ylwa Malmberg 

3. Vienna av Vargevass, E: Karsten Grönås och 

Eveline Koch 

4. Jally, E: Malin Sundin 

 

Avelsklass valp: SE UCH SE(POLAR)CH Ylajärvis 

Vargtass deltok med en grupp valpar. 1 med HP. 

 

Avelsklass: Ingen deltagande. 

 

Uppfödarklass: Alla vinnare med HP! 

1. Kennel Hedlunda husky 

2. Kennel Vänervind 

3. Kennel Aslakkgårdens 

RESULTAT FRA SPHKS SPESIALUTSTILLING 

IDRE FJÄLL, 7. SEPTEMBER 2013 

Rigmor Rønning Myrvang i dyp konsentra-
sjon i ringen med Leon. 

Bedømmelse av hundene. 

Snowstreams Inachis Io ble "Årets SH". 
Her er Io sammen med eier/oppdretter Ylwa 
Malmberg og dommer Mats Johnsson på 
rasspecialen 2011. Foto: Hélène Moubis. 
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Erfaringene fra valpeshow kommer 
godt med uavhengig av om hunden 
senere skal stilles ut, kjøre løp eller 
bare være familiehund. Hund og eier 
får utstillingserfaring. Driver en med 
hundekjøring, er erfaringen fra valpe-
show også noe å ta med seg- i løpssi-
tuasjoner blir hundene håndtert ved 
innkomst- der funksjonærer scanner 

dem for chip i et travelt målområde. 
Da er det en fordel med hunder som 
er vant til at fremmede håndterer dem. 
På valpeshow lærer valpene å holde 
fokus selv med mange andre hunder 
tett på, noe som kan komme til nytte 
uansett bruksområde senere i valpens 
liv. Å kunne utføre den oppgaven eier 
ønsker selv med andre hunder rundt er 

viktig i passeringssituasjoner både i 
hundespann og på søndagstur med 
familien. 
 
På valpeshow skal alle deltakere få 
utdelt deltakerrosett, så alle kan legge 
ut skrytebilde på facebook:). Det er 
også god trening for de tobeinte. Om 
man er litt nervøs for å stille på en 
offisiell utstilling, kan valpeshow være 
en fint sted å øve seg. Valpeshow er 
også sosialt, man treffer mange andre 
hundefolk og kan bruke anledningen 
til og plukke opp tips og høre andres 
erfaringer. ■ 

SIBERIAN HUSKY PÅ VALPESHOW 

TEKST: LINA STABBETORP OG TONE BEATE HANSEN. 

Valpeshow er uoffisielle utstillinger for hunder mellom 4 og 9 måneder. 
Det å delta på valpeshow er en nyttig erfaring for både hunder og eiere. 
Hundene får både miljøtrening, og trening på å bli håndtert av andre. 

Kullsøstre på valpeshow: Fra venstre, kullsøstrene Constanze (lys) og Zarya (oppdretter: Irene Borgen og Svein Dufseth), begge fire 
måneder, deltok på valpeshow. På Rakkestad hundeklubbs valpeshow 22.09.2013 ble Constanze BIR og Zarya ble nummer 2. På Indre 
Østfold HKs valpeshow 28.09.2013 ble Carillo Sweet Tarraq (eier Kjetil og Inger Marie Buer, oppdretter: Kari G. Hansen og Jan Kolpus) 
BIR og BIS (se bildet øverst) mens Zarya ble BIM. Foto: Runar Golimo Simonsen og Marius Wæhle. 

Indre Østfold HK 28.09.2013:Carillo Sweet 
Tarraq (eier: Kjetil og Inger Marie Buer, 
oppdretter: Jan Kolpus og Kari G. Hansen) 
ble BIR, BIG-1 og BIS. Foto: Kjetil Buer. 
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HVA SKULLE JEG GJORT  UTEN ENOK? 
AV RYGGPASIENT ERLING HAUER. 

FOTO: RAYMOND WOLLAND. 

For ni år siden så fungerte ikke ryg-
gen mer. Smertene var så kraftige 
at jeg besvimte og det ble mange 
turer i ambulansen i de første åre-
ne. For all fremtid vil jeg være dr. 
Skoglund og hans team på Elverum 
og Gjøvik sykehus veldig takknem-
lig for at de gjennom fire til dels 
store ryggoperasjoner ga meg et 
nytt liv. De monterte inn bl.a. en 
skiveprotese mellom L4/L5. 

Enok og duppen. Foto: Erling Hauer. 

Non-Stop hoftesele 

Gjøre det beste ut av situasjonen 
Når helse-Norge har kostet på meg 
fire dyre ryggoperasjoner, så mener jeg 
at det er min moralske plikt å gjøre det 
beste jeg kan ut av situasjonen. Vinn 
vinn for begge parter. 

Opptrening etter operasjon 
Opptreningen startet allerede med 
prekestolen rundt på sykehuset etter 
operasjonene, og fortsatte rundt på 
tomta hjemme før turene begynte å 
strekke seg bortover grusveien og inn i 
skogen. 

Den sibirske huskyen 
Etter over 30 år med Dunker og 
Finskstøver som selskap på skogsture-
ne, var det tid for å tenke nytt. En for-
treffelig turkamerat ble anskaffet; den 
Sibirske Huskyen Enok. Like hvit inni 
som utenpå, alltid i godt humør og klar 
for tur. 

Hoftesele og kjørestrikk 
Det første året gikk jeg  på tur med 
Enok i snellekobbel, greit nok men 
ikke optimalt. En dag var jeg innom 
Kongsvinger Veterinærklinikk, der 
fant jeg løsningen. Det var en 
Nonstop hoftesele til meg med kjøre-
strikk frem til selen på Enok. 

Belastning på ryggen 
Hofteselen ble redningen for min of-
fensive rehabilitering sammen med 
Enok. Når den fungerer for meg med 
fire ryggoperasjoner, burde den funge-
re for alle? Jeg skjønner ikke at ikke 
alle bruker hoftesele så de slipper be-

lastningen det blir i ryggen med de 
vanlige beltene. I hvert fall er det nød-
vendig når hunden har såpass mye 
krutt i labba som det Enok har. 

Powerwalking på barmark 
På barmark går vi mye powerwalking, 
Enok trekker og jeg holder igjen med 
bena. Da bygger vi begge muskler, jeg 
får styrket musklene i bena og i buken. 
Sistnevnte er jo forskalingen til ryggra-
den. Av og til så holder jeg strikken i 
hendene samtidig som jeg holder igjen 
med bena, da trenes det meste av mus-
klene i kroppen. I skoene har jeg alltid 
støtabsorberende hælputer. 

Med rett rygg på sykkel 
Når vi sykler, så fester jeg kjørestrik-
ken rundt ramma der hvor styret går 
ned mot forgaffelen. En moderne syk-
kel med styret lavere enn setet er helt 
ubrukelig for meg. Redningen ble en 
Merida tradisjonssykkel hvor styret 
svinger litt bakover. På den sitter jeg 
med ganske rett rygg. Jeg kjøpte en 
damesykkel for å slippe å svinge benet 
over stanga. Da kunne turen vært slutt 
før den hadde begynt. 

Trening reduserer smerten 
Om vinteren fortsetter jeg med PW, 
da med solide broddesåler under støvl-
ene. Det er helt avgjørende å ha et 

trygt fotfeste. Om vinteren byttes syk-
kelen ut med ski, men hofteselen, kjø-
restrikken og selen på Enok er den 
samme. Når vi suser innover i de vakre 
skogsområdene her i Eidskog blir jeg 
alltid fylt av ydmykhet; først til Enok 
som alltid er der foran, så til dr. Skog-
lund, og ikke minst til de som laget 
hofteselen som gjør dette livet mulig. 
Treningen er nemlig nøkkelen til å 
redusere smerten til et akseptabelt nivå 
uten vanedannende, tunge medisiner. 

Fra sykehus til naturopplevelser 
Enok og jeg er ute på tur 25 dager 
hver måned. Det gir så mye fint, alt fra 
naturopplevelser til en mestringsfølelse 
jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve 
den gangen jeg lå i smertetåka på syke-
huset. 

Hoftesele på fisketur 
Obs! Nå holdt jeg på å glemme enda 
en ting vi bruker hofteselen og kjøre-
strikken til. Det er ideelt på fisketur, 
men strikken festes da til hals ringen til 
Enok. Jeg har da hendene fri til fis-
kinga, imens Enok er festet til hoftese-
len. Enok har nemlig fått fiskedilla, 
han kan stå og følge med på duppen i 
opptil 20 til 30 minutter, se bildet. Det 
er ennå ingen av fiskene som har vært i 
live da de har landet på land…. 
 
Vil få ønske deg mange fine turer. ■ 
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Kaizer 
Den første hunden til Lina, og den 
beste servicehunden. Kaizer skal flytte 
hjem til meg når han blir pensjonist. 
Kaizer er en flink tauehund når jeg 
kjører meg fast med den elektriske 
rullestolen min. Han er KOSETE, 
snill, tålmodig, lydig og veldig pen. 
 
Inero 
Inero flyttet til Lina når hun var vok-
sen, og er veldig flink med barn. Hun 
er fin å gå tur med, fordi hun ikke 
trekker så veldig mye når hun har på 
seg halsbånd. Inero passer alltid på 
meg, og hvis jeg blir "av" legger Inero 
seg oppå meg. 
 
Ompa 
Ompa er den sterkeste hunden til 

Lina. Han er veldig kosete, og hvis jeg 
begynner å kose med ham holder han 
meg fast med labben sin. Ompa er 
lederhund, og den beste trekkhunden 
til Lina. Ompa verdens beste kose-
bamse, og jeg får lov til å gjøre akkurat 
det jeg vil med ham, så lenge Lina ikke 
sier nei. 
 
Leeloo 
Leeloo er en litt forsiktig dame, men 
veldig kosete når de andre hundene er 
ferdig med og hilse. Leeloo skal ha 
valper neste år, det gleder jeg meg til. 
Leeloo er pen, hun tar livet med ro og 
venter på tur. 
 
Clementine 
Clementine, eller Tine som vi kaller 
henne er verdens største mammadalt. 
Hun er veldig kosete, og tror egentlig at 
hun er en katt. Tine er veldig glad i og 

sitte på fanget, og mener selv hun bur-
de bodd i sofaen og vært veskehund. 
 
Bris 
Bris er en bergenser som ikke liker 
regn. Derfor er det bra Lina endelig 
flyttet tilbake til Østlandet, så Bris slip-
per og bli våt. Bris er vill og gal, men 
har lært seg og ta hensyn til meg. Bris 
har lært seg og gå pent i bånd ved si-
den av rullestolen min. Høyre og 
venstre kan hun jo allerede, men det 
var litt vanskelig å lære henne at hun 
ikke skulle dra så mye i båndet. 
 
Constaze 
Connie er valp, og kan fortsatt gå løs. 
Hun er veldig morsom, kosete og nus-
sete. Connie likte meg med en gang 
hun så meg, og jeg var så heldig at jeg 
fikk være med og hente henne hos 
Svein og Irene. Når vi kjører hunde-
spann sitter Connie i fanget mitt, fordi 
hun er for liten til og være med i span-
net nå. Hun synger hvis det går for 
sakte, men ellers er hun flink. 
 
Niklas og Sven 
Brødrene er de nyeste i gjengen til Li-
na. De ligner på Ompa, fordi de også 
er hvite. Gutta er veldig snille, og liker 
å kose. Jeg kjenner dem ikke så godt 
ennå, men gleder meg masse til og bli 
kjent med dem. 

EN HUNDEGAL STORESØSTER 

TEKST: SIMEN ANDREAS STABBETORP.  
FOTO: LINA STABBETORP 

Jeg heter Simen Andreas Stabbetorp. Jeg har ingen huskyer selv, bare to 
katter som ikke liker hunder. Men jeg har en storesøster som har ni sibe-
rian huskier. Jeg er 15 år, går på ungdomsskole i Ski og er handler og hun-
depasser for søstern min Lina. Jeg har en sjelden sykdom, som kalles 
AHC. Det er sånn at jeg blir "av" som jeg kaller det, og det betyr at jeg 
blir lam i noen deler av kroppen over kortere eller lengere tid. Jeg blir ofte 
"av" hvis jeg er veldig aktiv, hvis jeg har det veldig gøy eller hvis det er 
veldig kaldt. Og det synes jeg er dumt, for da blir det vanskelig og drive 
med hundekjøring. Men heldigvis har Lina mange snille hunder som kan 
hjelpe meg. 
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Mye gøy med hundene 
Jeg liker å gå på tur med hundene. Kose med dem i hunde-
gården, se på at de leker i løpegården og snakke med dem 
er det beste jeg vet. Jeg synes det er koselig å ha hund inne 
om kvelden, som kan ligge i sofaen så jeg kan kose og 
snakke med den. Jeg liker å dra på telttur og fisketur med 
hundene, og jeg elsker å kjøre hundespann. Jeg synes det er 
gøy når Lina og hundene gjør det bra på løp og på utstil-
ling, fordi jeg vet at Lina sine hunder er best. Jeg liker å gi 
hundene mat, men hater å plukke bæsj så det må Lina gjøre 
selv. Jeg liker å ta på hundene seler før vi skal trene, og 
synes det beste er å gi hundene ros etter en god trenings-
økt. Når hundene har løpt pleier jeg alltid å kose med en 
og en og fortelle dem hvor flinke de har vært. 

Jeg bestemmer 
Hjemme hos Lina har jeg fått eget soverom, løpegården er 
rullestolvennlig, og Lina har kjøpt Trollvogn så jeg kan 
sitte godt når jeg er med på treningsturer. Men Lina må 
kjøpe seg ny slede så jeg kan være med på tur om vinteren 
også. Marius er kjæresten til Lina, og han tror han er sjefs-
handler, men det er egentlig jeg som bestemmer. Han er i 
marinen, og er ute og seiler ganske mye. Derfor er det eks-
tra viktig at jeg hjelper til med hundene, så de får litt fri fra 
den gærne søstra mi. Jeg og Marius er gode venner, og jeg 
synes det er veldig gøy når vi er med hundene sammen. 

Ni nye bestevenner 
Jeg er veldig glad for at Lina valgte siberian husky. Alle 
siberian huskyene jeg har møtt er snille og gode hunder. 
Jeg har til og med fått være med på styremøte, og der møt-
te jeg noen snille huskyer som jeg egentlig synes at burde 
flytte hjem til Lina. Jeg hadde aldri trodd at Lina skulle ha 
ni stykker, men jeg er veldig glad for at det ble sånn, for nå 
har jeg ni nye bestevenner. ■ 
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Jeg er mye på tur. Sommer og vinter. 
Vinterturer tilbringes som regel med 
pulk, med hundene i line framfor. 
Sommertid er det ei forutsetning at 
hundene i alle fall kan bære sin egen 
mat - og gjerne litt til. 

Jobb og ferie 
I sommer var vi til fjells i fem uker, 
nesten sammenhengende. Først ei uke 
på jobb, så to og ei halv uke på ferietur 
fjellvegen fra Grane til Sulis, før vi 
avslutta med ei lita uke på jobb. Jeg 
jobber i tilknytning til en nasjonalpark, 
og selv om jeg har kontorjobb får jeg 
være en del ute – til hundenes store 
glede! I løpt av disse ukene i sommer 

ble det mellom 50 og 60 mil. Stort sett 
uten stier og merking og innimellom i 
ganske grøvlete terreng. Med på tur i 
år var Akka, 6 år og 26 kg, som jeg har 
hatt fra hun var valp, Pelle, 7 år og 27 
kg, som flyttet til oss rett før ferien og 
aldri har hatt på kløv før, og Smilla, 12 
år, grønlandshund på sommerferie 
med stor kløvvane. 

Ny med kløv 
Jeg er ingen ekspert på verken hund 
eller kløv - men jeg er mye ute og for 
meg er det ganske viktig, spesielt på 
lange turer, at hundene hjelper til. I 
sommer kunne vi bruke første jobbtu-
ren som innkjøring for Pelle. Pelle, 

som kommer fra Working Husky ken-
nel i Jokkmokk, er vant til å jobbe, noe 
som gjorde at jeg kjappere enn nor-
malt våget å laste på han mer enn jeg 
kanskje ville gjort ellers. Vi begynte 
med tom kløv på lufteturer og første 
uka på jobbtur fikk han bære i under-
kant av 5 kg. Dette gikk veldig greit så 
i løpet av ferien bar han huskyenes 
mat + litt til, som mest 7-8 kg. Akka er 
lat, men sterk som et udyr, og bar som 
mest 10-12 kg. Normalt sier man at en 
hund kan bære ca en tredjedel av vekta 
si. En utrena hund skal naturligvis hel-
ler ikke bære så mye, og en hund som 
er veldig godt trent kan bære mer. 
Smilla har blitt pensjonist og begynner 

PÅ TUR MED KLØV 

TEKST OG BILDER: TORHILD LAMO 

Akka og Pelle, to gode kløvhunder som 
også flinke til å hvile. 

Thorhild Lamo med Pelle. 

Mine hunder er mine beste turkompiser og de er med på det meste. Jeg har ikke hatt husky så lenge. Den første 
fikk jeg i 2006 etter ganske nøye vurdering av egenskaper hos forskjellige raser. Jeg hadde ingen erfaring med 
husky fra før, men ville ha en lettere og kjappere hund som fungerte godt som turkompis uten “for mye styr”. 

Ujevn hanefot gjør det lettere på smale stier. 
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å bli sliten, så hun hadde nok med sin 
egen mat. 

Når begynne med kløv? 
Her er meningene ulike men huskyen 
en tidlig utvikla hund med relativt lett 
beinbygging. HD eller andre sykdom-
mer som kan påvirkes av belastning er 
uvanlige. Jeg har derfor valgt å begyn-
ne tidlig med kløv. De to hundene jeg 
har hatt som valp har fått bære fra de 
var ca 10 måneder. I begynnelsen tom 
kløv (evt fylt med klær for å få volum) 
og etterhvert lett pakning. Spesielt de 
første årene har jeg trent mye med 
unghundene for å venne dem til klø-
ven: Bære varene hjem fra butikken, 
kortere turer osv. På langturer har jeg 
avlasta unghundene på varme dager 
gjennom å slenge kløven på sekken 
innimellom. Å venne hundene tidlig til 
kløv gjør også handteringa enklere og 
hunden får vane for å ha noe på ryggen. 

Pakking av kløv 
Kløven skal pakkes sånn at vekta lig-
ger fram. Kløven skal ikke være 
“stappa” men kunne tilpasse seg hun-
dens kroppsform. Når jeg har søkt på 
nett har jeg sett at det er ganske vanlig 
å bruke avkappa plastdunker og lig-
nende for å holde pakningen tørr. Det-
te er ikke så bra da det vil gjøre at klø-
ven ikke former seg etter kroppen og 
man lettere får gnagsår. Sea to Summit 
har noen fine ovale pakkposer som 
heter Big River. Disse er de absolutt 
beste pakkposene jeg har vært borti til 
bruk i kløv. De er sterke og tåler gnis-
singen som blir i kløven. Av en eller 
annen grunn virker det nemlig som 
vann bare kommer inn i kløvene og 
ikke ut... Den ovale formen på pakk-
posene gjør også at de pakker bedre 
enn vanlige “runde”. 

Tilpassing 
En god kløv skal ha ei hevereim eller 
et system for å løfte kløven opp fra 
kroppen – dette gjelder framfor alt i 
alburadius på frambeina. Hvis man 
ikke hever kløven vil hunden få gnag-
sår. Hvis man hever for mye blir den 
ustabil. Her må man bare prøve seg 
fram – og huske å sjekke albuene ofte. 

Gnagsår? 
For å unngå gnagsår er det viktig at 
kløven er godt pakka og sitter rett. På 
kløven fra Seleverkstedet har jeg måt-
tet bytte til et kortere bånd fram for at 
den skulle havne rett i forhold til hun-
denes front. Både Akka og Pelle er 
høge hunder og kan dermed ha ganske 
stor kløv, men som huskyer flest er de 
smale i brystet og behovet dukker der-
med opp for kortere bånd slik at den 
ikke havner for langt bak. Eller skal 
reimene under buken være relativt 
stramme. Forskjellige kløver har litt 
forskjellig plassering av disse, jeg vil 
anbefale kløv med to reimer. Den 
framre hjelper til med stabiliteten 
mens den bakre gjør at kløven ligger 
rett og ikke havner for langt fram. 
Bruk hevereima og husk at når pak-
ninga i kløven endres så må man også 
tilpasse hevereima – her har i alle fall 
jeg gjort noen bommerter... 

Kløven er ikke en sele 
Noen kløver har hanefot eller ring bak. 
Det er ikke meningen at hunden skal 
gå og dra i denne som en sele. I lange 
nedoverbakker kan man godt hjelpe 
hunden gjennom å sette fast båndet 
her og på den måten hindre kløven å 
gli fram, men hvis man bruker kløven 
som sele så er sjansene større for gnag-
sår. Jeg vil ikke at hundene skal dra for 
mye med kløven på så jeg forsøker få 
de til å gå bak hvis de drar. Jeg har 

Gode venner på tur. 

også sett at enkelte har brukt sele un-
der kløven. Dette kan muligens påvir-
ke passformen noe, men med huskyer 
som har såpass tjukk pels på kroppen 
tror jeg neppe det skaper gnagsår. På 
korthårede raser vil det sikkert være 
annerledes. 
 
Merke på kløv? 
Merke spiller ikke rolle så lenge kløven 
passer på hunden og dekker det beho-
vet du har. Mine hunder bærer ofte 
tungt og kløvene brukes mye. Jeg har 
derfor valgt ganske kostbare kløver og 
har en fra Seleverkstedet og en Laika. 
Seleverkstedets kløv tåler veldig tøff 
belastning – den er laget i røft stoff 
som tåler mye steinskav. Kløven fra 
Laika er lett å få til å passe bra og hvis 
man ikke lar seg forvirre av alle ringe-
ne på veskene er den også lett å tilpas-
se ut/inn mot kroppen. Jeg tenker litt 
med kløv som jeg tenker når folk spør 
om tips til kjøp av ryggsekk: Brukes 
den lite med lite vekt er heller ikke 
kvalitetskravene de samme som om 
man skal bære tungt og mye. Men som 
alltid er det irriterende med utstyr som 
ikke funker. Det kan være verdt å ta en 
sjekk på bruktmarkedet – kanskje fin-
ner du en brukt som koster det samme 
som en billig ny? Og personlig så kan 
jeg ikke fordra verken ryggsekker eller 
kløver med for mye «dill-dall». ■ 

Smilla og Carl i Lomsdalen. Fra Nedre Breivatn på jakt etter varder. 
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Tromsø Hundeklubbs utstilling 
Lørdag 7. september deltok seks sibe-
rian huskyer på høstutstillingen i Kro-
ken i Tromsø. Hattavarri’s Kaizer, eid 
av Rita Kramvig og oppdrettet av Edel 
Marit Nerdrum, Bardufoss, deltok i 
åpen klasse hannhund. I juniorklasse 
tispe deltok Hawk Eye Smilla av Ulve-
blikk, eid av Monica A. Sundset, 
Tromsø og oppdrettet av Renate og 
Marius Moholdt, Trondheim. Snöfrost 
Svale Dis, eid av Anki Lindgren, Kiru-
na og oppdrettet av Anita H. Enge-
bakken, Ulefoss deltok i unghundklas-
se tispe sammen med Rj Leia som er 
eid av Ida Jaklin Johansen, Tromsø og 
oppdrettet av Jan Frydenlund, 
Næroset. I åpen klasse tispe deltok 
Lytoto Aika, eid av Lars Andreassen, 
Øverbygd og oppdrettet av Morten 
Tomter, Øverbygd sammen med Up-
north Cornelia Chaos, eid og oppdret-
tet av Johanna Adolfson, Kiruna. 

Sløyfer i mange farger 
Hattavarri’s Kaizer fikk gul sløyfe
(good) i AK hannhund. Hawk Eye 
Smilla av Ulveblikk fikk blå sløyfe 

(very good) i JK tispe. Snöfrost Svale 
Dis ble BIR og fikk Cert og konk 1 i 
UK tispe og Rj Leia fikk konk 3, 
grønn sløyfe (sufficient). Lytoto Aika 
fikk blå sløyfe (very good)og konk 2 i 
AK tispe og Upnorth Cornelia Chaos 
fikk konk 1, ck, reserve cert og ble 2. 
plass BTK. 

Storeslem til Sverige 
Været var ikke det beste å skryte av 
denne dagen, med forbigående regnby-
ger, gråvær og litt kjølig høstvær, men 
humøret til hundefolket var upåklage-
lig. Slik som på den internasjonale ut-
stillingen i Tromsø i juni, ble det også 
storeslem til Sverige denne dagen. BIR 
til svenske Svale Dis, som er oppdret-
tet i Norge hos Anita H. Engebakken, 
men eid av svenske Anki Lindgren. 
Også andre beste tispe, Cornelia 
Chaos, hører til i Sverige. 

Norsk Dalmantinerklubbs utstilling 
Søndag 8. september var været på vår 
side igjen, og høstsola tittet frem fra 
nesten skyfri himmel. Det var fem 
siberian huskyer som deltok, og denne 

dagen var det bare tisper. I juniorklas-
se tispe deltok Berta Blåkrøll Lærke, 
eid av Monica A. Sundset, Tromsø og 
oppdrettet av Toril Wiik Johansen, 
Loddefjord sammen med Hawk Eye 
Isa av Ulveblikk, eid av Jonny Mikal-
sen, Tromsø og oppdrettet av Renate 
og Marius Moholdt, Trondheim. I 
unghundklasse tispe deltok Rj Leia 
sammen med Snöfrost Svale Dis. I 
åpen klasse tispe deltok Upnorth Cor-
nelia Chaos i ensom majestet. 

Svensk dommer 
Berta Blåkrøll Lærke fikk rød sløyfe 
(excellent), konk 1, CK og 3. plass 
BTK, mens Hawk Eye Isa av Ulve-
blikk fikk gul sløyfe (good). Rj Leia 
fikk blå sløyfe (very good) og Snöfrost 
Svale Dis fikk rød sløyfe (excellent), 
konk 1 i UK tispe, reserve cert og 2. 
plass BTK. Upnorth Cornelia Chaos 
fikk CK, cert, konk 1 og ble BIR. ■ 

TEKST: SILJE M. ERIKSEN. 

FOTO: JONNY MIKALSEN OG EMIL LILLEBY. 

Jonny Mikalsen sammen med Berta Blåkrøll Lærke, 3. BTK søndag 8.9. 

Lørdag 7. september arrangerte Tromsø Hundeklubb høstutstilling i Tromsø. Det var påmeldt seks siberian 
huskyer og dommer var Jelena Kruus. Søndag 8. september var det Norsk Dalmantinerklubb som arrangerte 
utstilling. Her var det fem påmeldte siberian huskyer og dommer var svenske Erna Britt Nordin. 

Hawk Eye Isa av Ulveblikk. 

HØSTUTSTILLING I TROMSØ 
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Upnorth Cornelia Chaos, eid og oppdrettet 
av Johanna Adolfson, Kiruna. 

Søndag 8.9, fra venstre: Johanna Adolfson 
med Upnorth Cornelia Chaos, Anki Lind-
gren med Snöfrost Svale Dis og Jonny 
Mikalsen med Berta Blåkrøll Lærke. 

Snöfrost Svale Dis, eid av Anki Lindgren, 
Kiruna og oppdrettet av Anita H. Engebak-
ken, Ulefoss. 

Anki Lindgren med Snöfrost Svale Dis, BIR 
lørdag 7.9 og 2. BTK søndag 8.9. 

Hawk Eye Smilla av Ulveblikk, eid av Moni-
ca A. Sundset, Tromsø og oppdrettet av 
Renate og Marius Moholdt, Trondheim. 

Berta Blåkrøll Lærke, eid av Monica A. 
Sundset, Tromsø og oppdrettet av Toril 
Wiik Johansen, Loddefjord. 

Upnorth Cornelia Chaos, 2. BTK lørdag 7.9 
og BIR søndag 8.9. 

Lytoto Aika, eid av Lars Andreassen, Øver-
bygd og oppdrettet av Morten Tomter, 
Øverbygd. 

Rj Leia, eid av Ida Jaklin Johansen, Tromsø 
og oppdrettet av Jan Frydenlund, Næroset. 

Hattavarri’s Kaizer, eid av Rita Kramvig og 
oppdrettet av Edel Marit Nerdrum, Bardu-
foss. 
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Hei, Jeg heter Vierma og kommer 
opprinnelig fra Nannestad, men ble 
trønder når jeg var 9 uker gammel. Jeg 
husker den lange bilturen nordover 
med mye kos fra Line, hun som ble 
min nye eier. 

Livet med Aya 
Da vi kom «hjem» viste det seg at det 
allerede bodde en hund der. Hun lig-
net veldig på meg og het Aya. Jeg stor-
trivdes fra første dag, og det morsoms-
te jeg visste var å leke og terge Aya. 
Det ble kanskje til tider vel mye for 
henne, og det hendte at hun ble lei av 
meg og ga meg litt juling. 

Seler og slede 
Vi fikk være med på fjellturer både 
sommer og vinter, det var veldig 
moro. En dag fikk både Aya og jeg på 
oss noe som heter seler, og ble festet i 

tau foran noe som jeg nå vet heter 
slede. Jeg elsket å løpe og trekke Line 
rundt om i skogen, men Aya syntes det 
var mye mer stas å lukte på spor og 
annet. 

Den vakreste hunden i verden 
Det ble litt tungt for meg når Aya ikke 
ville være med å dra, men plutselig en 
dag kom en ny hund i hundegården. 
En pen, smekker ung dame ved navn 
Anka. Hun var nesten voksen og syn-
tes selv hun var den vakreste hunden i 
verden. Vi ble også gode venner, men 
en gang prøvde hun å spise fra matskå-
la mi, da måtte jeg sette henne på 
plass. Jeg ble litt kry da jeg viste henne 
hvem som er sjefen. 

Angrepet av huskyfeber 
En dag på tur hjem fra hytta, ble ikke 
Aya med oss hjem, og jeg har ikke sett 
henne siden. Jeg tror hun er i husky-
himmelen, det har noen fortalt meg. Ja 

vel da, da var vi bare to igjen i hunde-
gården, men vi koste oss vi. God plass 
hadde vi også. Dette varte ikke lenge. 
Bare noen uker etter at Aya forsvant 
kom to store skumle hannhunder og 
flyttet inn. Jeg syntes iallfall den ene 
var skummel, med et blått øye. Verden 
kan ikke være stor, for dette viste seg å 
være to av Anka sine brødre. Chris og 
Cash het de. Da fant jeg ut at matfar 
hadde fått sykdommen som jeg hadde 
hørt så mye om, huskyfeber. Den skal 
ikke være enkelt å bli kvitt, har jeg 
hørt. Nå var vi fire stykker og etter-
hvert ble vi alle gode venner. Det ble 
også mere fart og moro når vi trente 
på hundekjøring. Vi var også med på 
sommeren i noe som heter Barmarks-
cupen. Det var varmt skal jeg si dere. 
De andre hundene hadde ikke pels, så 
de syntes det var greit, men for oss ble 
det bedre om kveldene når sola var 
borte og høsten kom. 

TEKST OG FOTO: BÅRD BAKÅS 

MITT LIV SOM SJEF I HUNDEGÅRDEN 
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noe er i gjære. Hvem tror dere fikk 
rett? Tror dere ikke at det kom to nye 
veldig unge damer og flyttet inn de 
også. Nå har matfar fått tilbakefall og 
er igjen smittet av huskyfeberen. De 
nye er søsken og heter Bris og Tekk. 
De skal jeg garantere har ADHD. De 
er høyt og lavt, terger oss som nå be-
gynner å bli gamle, biter oss i øret og 
holder på. Jeg innrømmer at det er litt 
moro å være med på leken også, noen 
ganger i alle fall. 

Papirløs sjef i hundegården 
Nå er vi seks stykker som koser oss 
sammen i sommervarmen. Gode ven-
ner er vi alle, men gjett hvem som er 
sjefen her i hundegården? Det er jeg det, 
selv om jeg ikke har såkalte papirer. 
 
Hilsen Vierma 

Papirløse Vierma er likevel sjefen. Cash bor sammen med to av sine søsken. 

Rørosløpet for de registrerte 
I vinter dro Line på Rørosløpet, men 
jeg fikk ikke være med. De snakker om 
at de må være registrert. Er jeg ikke 
bra nok jeg da, selv om jeg ikke har 
mine «papirer» i orden. Urettferdig er 
det. Vet dere hva som skjedde da? Jo 
da kom det to hunder fra Marius Mo-
holt i Trondheim og i vei på løp dro 
de alle sammen uten meg. Dette var to 
erfarne sledehunder og de hadde mye 
spennende å fortelle fra mange lange 
løp. 

Utvidelse av hundegården 
I sommer begynte matfar å bygge ut 
hundegården, både hjemme og på hyt-
ta. Det blir herlig med bedre plass 
tenkte jeg. Selv om jeg er den eneste 
av oss alle som noen ganger får slippe 
ut og gå løs, så skulle det bli godt med 
mere tumleplass i hundegården. Så 
startet han med å bygge to nye hunde-
hus, jeg lå å kikket på ham og tenkte at 

Søstrene Bris og Tekk er nå ett år gamle. 

Line med Scary, som ble utlånt fra Marius 
Moholt til Rørosløpet 2013. 

Line med 2. plass på Barmarkscupen i Skaun. Anka og Vierma først, Chris og Cash bak. Line Rønning Bakås med Vierma som valp. 
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Møte med Øvrigheta 
Ikke lenge etter at de første hadde slått 
seg til ro sto det to langbeinte og lang-
snutete skapninger på plassen. De var 
sommerbrune i pelsen og lignet på 
Weimaranere. De bjeffet og sutret om 
at i dette reviret, som de så på som sitt 
eget siden de hadde hundehuset sitt på 
den andre siden av veien, kunne ikke 
siberianerne være mer enn to døgn. 
Men, siberianerne var både taleføre og 
lovkyndige så weimaranerne fikk klar 
melding om at de fikk ta opp dette 

med øvrigheta for siberianene var 
kommet for å bli. Og øvrigheta kom 
og øvrigheta var hyggelig. Øvrigheta 
(grunneieren) hadde vært borti weima-
ranerne tidligere for de bjeffet så snart 
noen nærmet seg reviret deres. Men så 
lenge siberianerne la seg tidlig og ikke 
la i vei før kl. 07.00 om morgenen så 
var det ikke noe problem, sa øvrigheta. 
Og det gjorde selvfølgelig siberianerne, 
de hadde jo vært på treff før. Weima-
ranerne likte ikke dette og stakk av 
med halen mellom beina. De overlot 

hele reviret til siberianerne som løp og 
lekte og koste seg resten av tiden. 

Weimaraner 
«Weimaraner har et livlig tempera-
ment, og er årvåken og vaktsom. Den 
er selvstendig og litt sta…, Weimara-
ner kan benyttes som vakthund. De 
kan benyttes som angrepshunder og er 
i stand til å beskytte eier og eiendom. 
Hundene kan være reservert, varsom 
og på vakt ovenfor ikke-familie-
medlemmer. Har en tendens til å være 
litt aggressiv ovenfor andre hun-
der…» (Alle hunderaser.com) 
 
Sommertreff i Rendalen 
Det var Anne og Ivar, June og Johnny, 
Irene og Svein, Tone Beate og Runar, 

SOMMERTUR RENDALEN 

TEKST: TURID AANDALEN LINDBERG Treningstur i solnedgang med Tone Beate 
Hansen foran i løypa. Foto: Svein Dufseth. 

Atim med tippoldemor Lure Larka. Foto: 
Svein Dufseth. 

Atim koser seg med mamma. Foto: Svein 
Dufseth. 

Det var en gang en gjeng siberianere dro til fjells – ikke for å bli feite – 
men for å trene. De kom i rykk og napp og gledet seg til å treffe de andre 
og få løpt og ristet litt i sommerflesket. To av siberianerne hadde tidligere 
løpt fjellet rundt for å finne en plass der de kunne være, og fant drømme-
plassen ved elva Mistra med god plass til alle som skulle komme. Men, 
hvor lenge var siberianerne i lykke-/bikkjeland?  

”Huskycampen”. Foto: Svein Dufseth. 
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Passeringstrening, Svein Dufseth til venst-
re. Foto: Tone Beate Hansen. 

Oda, Johanne, Karl Martin, Turid og 
Jostein med bikkjer som hadde som-
mertreff i juli ved Mistra i Rendalen. 
Ivar og Johnny hadde funnet denne 
plassen da de reiste rundt noen uker 
tidligere. Den lå like ved elva, hadde 
bålplasser og til og med en bitte liten 
utedo. Været var strålende med sol og 
varmt på dagen og måneskinn om nat-
ten. De første nettene var det minus-
grader, men det ble varmere etter 
hvert. Helt ypperlig for de firbeinte 
som trengte å få rørt litt på seg. 

Samlingsplass med myggnetting 
Bortsett fra den lille episoden med 
hyttefolkene som var sure hadde vi en 
kjempefin tur. Dagene gikk med til å 
slappe av, noen gikk tur andre lå og 

leste og noen var sosiale rundt bordet 
til June og Johnny. Det ble et møte-
punkt der, for Johnny laget stort ute-
telt med myggnetting rundt, og der ble 
det lange kvelder med prat og sosialt 
samvær. Ja, det ble også en jentekveld 
der til langt på natt etter at gutta hadde 
køyet. Og Irene feiret bursdagen sin 
med kaffe, ostekake og brioche. Uten 
mobildekning fikk hun bare gratulasjo-
ner og sang fra oss som var der (en fin 
plass å feire på for de som vil «være 
borte på dagen…»). 

Trening på fine grusveier 
Bikkjene fikk trening om kvelden når 
gradestokken var gått ned til 15 grader. 
Vi kjørte bilene med bikkjer og vogner 
et godt stykke unna plassen før vi star-

tet for ikke å forstyrre hyttenaboene/
weimaranerne. Grusveiene var fine å 
kjøre på både for to og firbeinte med 
vogner og sykler. Når bikkjene hadde 
fått sitt av trening og mat og var lagt i 
bilene, var det klart for det sosiale med 
grilling, god mat og godt drikke. 
Johnny fikk en liten fisk som også ble 
grillet og smakte fortreffelig. 

Oda og gamlingene 
En kjempehyggelig tur hadde vi, og 
koselig at Oda på 16 år koste seg med 
oss «gamlingene» - kanskje for at vi 
fortsatt er «16 år i hodet». ■ 

Ivar Hordnes koser seg på ferie. Foto: Anne 
Spangen. 

Ferieidyll, fra venstre:Johnny, Ivar, Irene, 
Tone Beate og Runar. Foto: Anne Spangen. 

Sommerens nybakte foreldre Nusse og Goshe nyter ferien, ingen tegn til skilsmisse der. Foto: Svein Dufseth. 
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SPRINTER,  
født 12.05.2013 
 
8. juli fikk vi et nytt 
flokkmedlem, Sprinter, 
fra Irene Borgen og 
Svein Dufseth. Somme-
ren 2013 ble sommeren 
med valpen. Den har 
vært på flere valpetreff, 
og bor nå i en kennel 
med fire andre tisper. 
 
Som alle babyer blir 
også nye valper fotogra-
fert ustoppelig. Vi gjor-
de en liten vri og laget 
noen streker av den lille 
skjønnheten istedenfor. 
 
Son, sommeren 2013 
 
Kirsten Ribu 
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TEKST: SILJE M. ERIKSEN. FOTO: SILJE M. ERIKSEN OG JONNY MIKALSEN 

Sommeren vår i år ble tilbragt blant annet som bilferie på kryss og tvers i 
Norge. Det er mange hensyn å ta når man reiser med hund, men det blir 
også så mye koseligere. Vi startet i Kviteseid i Telemark og endte opp med 
fiskeferie på Laksefjordvidda i Finnmark. Etter sommeren sitter vi igjen 
med mange flotte minner og fine opplevelser. 

Reisebrev fra Isa 

Gjensynsglede 
I en kraftig regnbyge på Setermoen 
midt på dagen, møtte vi Monica med 
familie for overlevering av Birk. Hawk 
Eye Isa av Ulveblikk (fra kennel Ulve-
blikk i Trondheim) er vår første sibe-
rian husky, og hun ble 1 år 12. juli i år. 
Siden hun foreløpig lever som alene-
hund, tenkte vi at det ville være koselig 
for henne, og selvsagt Birk også, at 
han ble med oss på tur når vi skulle 
videre til vidda. Isa var overlykkelig 
over å få selskap av kompisen sin Birk 
igjen, og de falt raskt til ro i bilen når 
ferden gikk videre. 
 
Samme kveld ankom vi Burfjord, hvor 

1 

Sommerferie 
I sommer har Isa opplevd litt av hvert. 
Hun har først hatt en lang sommerfe-
rie i Kviteseid i Telemark sammen 
med Jonny. Der fikk hun lekt med 
hunder i mange forskjellige størrelser, 
hilst på både kyr og kalver, smakt på 
padder og opplevde at ”havet” (innsjøen) 

kunne drikkes og ikke 

bare bades i. Turen nordover gikk via 
Vestlandet, nærmere bestemt Askøy, 
hvor vi besøkte min gamle farmor, og 
deretter Eikefjord. Her fikk Isa bedre 
kjennskap med flåtten, et utyske vi 
heldigvis er ganske spart for her i 
nord. Hun fikk også hilse på sine tidli-
gere eiere på tur nordover, og dette var 
stor stas! 

2 
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4 

mine foreldre bor. Der hadde vi et 
opphold i noen dager for å pakke litt 
om, klargjøre campingvognen til for-
eldrene mine og for en liten pause i 
kjøringen. I tillegg fikk hundene testet 
ut oppstallingslinen for to hunder som 
vi fikk låne hos Monica. 

Laksefjordvidda, et paradis på jord 
Ankomsten på Laksefjordvidda gikk til 
å sette opp campen og forberedelse til 
en ukes tid på vidda med turer, fiske, 
nordnorsk fjellandskap og kun selskap 
av oss selv. Kveldshimmelen var rød 
og rosa og spenningen steg i håp om 
godt vær, etter uker med regn, gråvær 
og kalde sommertemperaturer. 

Startet med knallvær 
Morgenen kom, og himmelen holdt 
det den hadde lovet. Vi fikk knallvær! 
En god frokost ble inntatt og så gjorde 
vi oss klar for tur. Isa og Birk var mer 
enn klar og hoppet villig inn i selet-
øyet. 
 
Det første vannet vi gikk til, lå ikke så 
veldig langt unna campen. Sola skinte 
fra nesten skyfri himmel, det var 
varmt, men en lun trekk i lufta gjorde 
at det ikke ble for varmt. 
 
Fjellvannet speilet seg i solstrålene og 
gjorde det blankt og forlokkende. Beg-
ge hundene benyttet muligheten til å 
vasse i elvekanten, men Birk var litt 

tøffere enn Isa, og hoppet midt uti 
elva. Fisket ble greit denne dagen, men 
Isa som er glad i ”kortreist mat” (les: 
spiser helst fisk som er helt sprelle-
fersk), måtte passes godt på når fisken 
skulle hales på land. 

Endelig litt sol og sommervarme 
Værgudene fortsatte å være med oss, 
og vi fikk mange fine og varme som-
merdager, noen litt i varmeste laget, 
slik at alt vi orket var å slappe av ved 
elvebredden. Det varme været gjorde 
og slik at vi fikk skikkelige tordenstor-
mer flere ettermiddager på rad. Him-
melen lyste opp i sprakende lyn og 
dundrende torden med påfølgende 
pøsregn, som like raskt gikk over igjen. 

5 

3 

6 
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11 

10 

8 
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Hundene enset ikke de kraftige smelle-
ne, de var nok bare glad og fornøyd 
med å få være inne i regnet. 

Multer og nye fiskevann 
I år fikk vi utforsket mange nye fiske-
vann, noen litt lengre av gårde og noen 
i nærområdet.  Hundene storkoset seg 
på tur sammen, og fikk god tålmodig-
hetstrening når de mest ihuga fiskerne 
var fast bestemt på å få fisk. Noe fis-
kesnacks ble det også til hundene un-
derveis når småfisken bet på kroken. 
Isa fikk testet ut både multer og krø-
kebær, og pappa fikk konkurranse i 
multemyra.  

Flott fiske 
Laksefjordvidda er godt kjent for sine 
fantastiske fiskevann, hvor man kan få 
både ørret og røye. Fisken er feit og 
fin og har fantastiske farger, og da spe-
sielt røya. Mygg var det i år og, men i 
år var den heldigvis ikke like plagsom, 
for hverken oss eller hundene. Noen 
streifdyr av rein gikk vi på, og flere 
ryper med kyllinger. Ellers hørte vi 
stadig heiloen rundt oss. Fargespillet 
på himmelen i kveldsola var absolutt 
fantastisk! 

Retur via Nordkapp 
Turen hjem igjen gikk via flere småste-
der langs kysten, Honningsvåg og 
Nordkapp, siden ingen av oss bortsett 
fra pappa hadde vært der før. Også der 
var vi utrolig heldig med været! 

1) Birk, Jonny og Isa titter ned fra en fjellhylle 2) En god soldat hviler når han kan 3) Birk 
og Isa bader i kaldt fjellvann i sommervarmen 4) Hawk Eye Isa av Ulveblikk testet lett kløv 
av merket Ruffwear Approach i sommer 5) Gode fiskekompiser 6) Kan vi gå her mon tro? 
7) Silje med Isa og Birk, mange timers vandring på vidda 8) Fornøyd fisker 9) Birk nyter 
fjellivet 10) Lek i lyngen 11) Kos i kveldssol 12) Nordkapplatået. 

9 

Isa har fått utrolig mye god trening i 
sommer, både alene og sammen med 
Birk. Birk elsker kos og oppmerksom-
het, og slik har Isa og blitt mer sosial 
og tryggere på fremmedfolk i løpet av 
sommeren. På turer ligger hun godt i 
sela og arbeider hardt, så vi gleder oss 
til høsten i Tromsø og treningsturer 
med resten av Team Snykovet.  

Det er ikke nok med bare en 
På denne turen ble vi nok bare enda 
mer sikker på at det nok i hvert fall blir 
en kompis til, til Isa etter hvert. Det er 
mye ”lettere” med to, og så har de 
selskap i hverandre. Så vi ender vel 
opp som de ”fleste” andre siberian-
eiere, det holder ikke med bare en. 
 
Hilsen fra Isa, Silje og Jonny i Tromsø 
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Hundekjøring i Sarpsborg sentrum 
Tore Nordmo, som har kjøpt en hund 
av oss og som er samboer med eieren 
av Milagro Dyrebutikk i Sarpsborg, 
lurte på om vi kunne komme med no-
en av huskyene denne dagen. Vi svarte 
at det kunne vi gjerne, og om været 
tillot, så kunne vi kjøre noen runder 
med Dyckvogna. Det falt i god smak 
hos arrangørene, for hundekjøring i 
Sarpsborg er omtrent like vanlig som 
en isbre på Grand Canaria. 

Pakking av utstyr og hunder 
Lørdagen kom, Dyckvog, utstyr, sele-
tøy pluss 30 liter vann og litt snaks til 
hundene ble pakket med. Vi var og så 
heldige å få hjelp av to jenter, Ida 
Eingrüber Kristoffersen og Victoria 
Eriksen, Ida’s søskenbarn. Ida hjelper 
oss innimellom med hundene, og er til 
en stor hjelp for oss når vi MÅ ting, og 
ikke kan se til hundene. 

Ulver og farlige hunder 
Det var nok av store øyer som tittet på 

TEKST: LARS KRISTIAN GÜNTHER. 
FOTO: CAMILLA KERLER GÜNTHER 

Høy spenning da lederhunden også ville 
innom teltet hvor kattene var oppstilt. 

Ett uvanlig syn med hundespann midt i 
Sarpsborgs gågate. 

Det ble en varm dag, så det ble mer kos og 
klapp enn kjøring på hundene.  

Lørdag 7. september var det duket for Katten og hundens dag og Kennel Nairebis stilte opp med med hunde-
kjøring og fremvisning av siberian huskyer i sentrum av Sarpsborg. 

KATTEN OG HUNDENS DAG I SENTRUM 
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oss når vi kom med hele flokken og 
rigget oss til midt i en sidegate til gåga-
ten, rett fremfor kinoen. En etter en 
ble hundene satt ut og en etter en kom 
kommentarene om ”ulver og farlige 
hunder”. Synes det er synd vår flotte 
rase skal være offer for slike rykter, 
men folk er jo redde for ulver uten 
grunn, så at enkelte da trekker parallel-
ler om at ulven skal være farlig, så må 
jo disse være det og, er vel bare å for-
vente. Tror nok de fleste som var 
skeptiske fikk seg en overraskelse når 
Odin (Snart 2) og Nora (4) ruslet att 
og frem mellom alle hundene uten at 
de verken ble bitt eller drept. Ettersom 
dagen gikk rant det på med små barn 
som klappet og stellet med alle hunde-
ne. Spesielt en hendelse utmerket seg. 
To foreldre sto og pratet ved siden av 
flokken, da deres to små barn på rundt 
4-6 år ubemerket ruslet bort til Torres
(den hundene vi har som angivelig ser 
mest ut som en ulv) og satte seg for-
siktig ned for å kose med han. Torres 
la seg på ryggen for å få kos på magen 
da disse kom. Foreldrene skvatt til
(særlig den kvinnelige parten) da de 
oppdaget hva som hadde skjedd. Jeg 
sto ved siden av disse og sa at dette går 
helt fint, de har ikke bitt noen ennå. 

For varmt for hundekjøring 
Det skal sies at denne dagen i grunn 
ble altfor varm for hundekjøring, men 
det ble en liten runde på de som takler 
varme best. Akkurat denne lørdagen 
var det et mylder at folk og dyr i sen-
trum. I tillegg til Katten og hundens 
dag, var det Barnas idrettsdag og siste 
helg før valget. Det var folk, dyr og 
politikere overalt. 

Hundespann i gågata 
I og med at det var Kattens dag i til-
legg til hundens, og vi skulle kjøre 
spannet rett forbi katteutstillingen lur-
te vi litt på hvordan dette kom til å gå. 
Ida og Victoria satt i vogna (En Dyck 
Touri, 2 seter) med Odin og Nora på 
fanget, Camilla og jeg sto bak og gjor-
de det vi kunne for å holde hundene 
igjen. Ble enig med arrangør at det kun 
ble en oppvisningsrunde ettersom det 
ble så ”fryktelig” varmt denne dagen. 
Det var helt i orden, så lenge vi kjørte 
først i Katte- og hundeparaden som 
skulle gå midt i gågata. VI kjørte en 
liten runde i sidegatene for å få ut det 
”verste” av trykket i hundene før vi 
snirklet oss ned til Sarpsborg torg 
blant biler og busser. Der ventet 
”toget” med katter og hunder, og mas-
se folk. Skal si deg folk skvatt til da de 
ble snust i baken av lederhundene 
midt i gågata. Ettersom folk ikke 
skjønte hva som kom bak dem og det 
gikk svært sakte å buksere seg opp 

gågata, valgte Camilla å gå frem for å 
be folk passe seg, i hvert fall litt. Når 
de først så spannet flyttet de seg rime-
lig kjapt. Med unntak av at lederhun-
dene tittet inn i teltet hvor kattene sto, 
gikk selve hundekjøringa helt perfekt, 
og folk som før var skeptiske, kom nå 
bort og ville prate mer om rasen, og 
om deres lynne og væremåte. Alt i alt 
en god og grei opplevelse for hundene 
og oss, især Nora som stolt viste frem 
den ene hunden etter den andre til 
andre barn OG foreldre. 

Takk til arrangører... 
Sarpsborg Sentrum, Cecilias Dyrepass, 
Studio S Fotografmester og medar-
rangør Milagro Dyrebutikk for at vi 
fikk være med på å gjøre dagen litt mer 
spesiell for noen barn og foreldre. 
 
Kennel Nairebis 
Camilla Kerler-Günther 
Lars Kristian Günther 
To trollunger-Nora og Odin 

Camilla Kerler Günther er vel fornøyd med 
en fin dag med hundespann på Kattens og 
hundens dag i Sarpsborg sentrum. 

Bil, henger, utstyr og hunder ble rigget opp utenfor Sarpsborg kino. 
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miljøtrening for unghundspannet vårt 
som normalt trener i ensom majestet 
på fjellet. Her fikk de kjøre sammen 
med et annet erfarent og rutinert 
spann, omgitt av folk og hunder i alle 
størrelser og fasonger, og med bål og 
ender og kajakkpadling langs løypa. Vi 
kjørte halvtimes økter fulgt av en halv-
times pause mellom 10 og 15. Hunde-
ne fikk masse kos av unger og voksne 
som var innom, og ble behørig foto-
grafert både forfra og bakfra. Løpe-
tidstispene våre fikk også masse opp-

merksomhet fra Gisle sine flotte Alas-
ka husky hannhunder! Men Vida, No-
or, Lærke og Isa lot seg ikke vippe av 
pinnen av den grunn! De tok all opp-
merksomheten med stoisk ro. Skulle 
tro de ikke hadde gjort annet enn og 
kjøre rundt i kolonne med byens barn i 
vogna. En riktig hyggelig dag for både 
hundekjørere og spreke handlere 
Jonny, Rune, og ungene Sverre-
Leander, Ingrid-Helene og Benjamin. ■ 

HUNDEKJØRING UNDER FRILUFTSLIVETS UKE I TROMSØ 

TEKST: MONICA A. SUNDSET.  
FOTO: SILJE MARIE ERIKSEN 

Jonny passer på og forklarer mens ungene 
får hilse på ledertispene Vida og Noor. 

Team Snykovet på tur. Ungene satt andektig i vogna og syntes det var stor stas med hundekjøring. Hundene fikk trimmet mange runder i 
løypa denne flotte septemberdagen. 

Gisle Mjaatvedt (Mjaatvedt Husky) som er leder i Tromsø og omegn trekkhundklubb, og Team Snykovet deltok 
med hvert sitt hundespann under åpningen av Friluftlivets uke ved Rundvatnet i Tromsø 1. september. 

Dagen opprant med praktfullt høstvær 
og masse folk. Det var lagt opp til va-
rierte aktiviteter for både liten og stor, 
med natursti, kanopadling, fisking, 
lokalpolitikere i debatt, mat og kaffe 
på bål, og ikke minst hundekjøring. 
 
Det var lang kø med glade unger og 
foreldre som fikk kjøre hund for første 
gang. En kjempetrivelig dag for hele 
familien – også vår! Dette var flott 
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TEKST OG FOTO: KIRSTEN RIBU. 

Vi sitter i hagen under augusthimme-
len. Temaet er adferd og hund, og ad-
ferd og mennesker. Rune er en stor 
mann. Kraftfull og mild. Oslo østkant-
gutt. Og adferdskonsulent på heltid, 
sier han om seg selv. 
 
Huskyvalpen Sprinter hopper og dan-
ser og gjør seg lekker for Rune, som 
elsker valper. Kjærligheten er gjensidig. 
Valpen kysser og slikker.  
 
Se, sier Rune, dette misforstås av 
mange. Hunden blir dyttet vekk, nei 
og fysj og æsj. Da blir den forvirret - 
den gjør seg så underdanig den kan, og 
blir avvist. Hunder som blir avvist blir 
avlivet, barn som blir avvist kommer 
på institusjon, sier han tankefullt. 
 
Du jobber med ungdom som har 
det vanskelig? Ja, det har jeg gjort i 
25 år. Det er barn og unge andre ikke 
makter, ungdom som har 8- 12 plasse-
ringer bak seg før de kommer til oss. 
De er traumatiserte og ødelagte. De er 
i alderen 12-18 år, det er rus, diverse 

diagnoser, vanskelig adferd. De kom-
mer under tvangsparagrafen. Jeg har 
jobbet mange steder. Både i kommu-
nale og private institusjoner, og inter-
kommunalt. Det er litt som med hund. 
Ungdommene trenger trygge rammer 
og klare grenser. Jeg er usedvanlig god 
i jobben min, og lysten til å slutte er 
mindre enn lysten til å gjøre en god 
jobb med ungdom som trenger det. 
Det er en livsstil. Jeg kunne sikkert 
tjent mye penger på å gjøre noe annet, 
men jeg blir i dette.  
 
Jeg tilhører absolutt ikke høyresiden i 
norsk politikk, men staten klarer ikke å 
gjøre alt like bra. Jeg har vært innom 
flere private institusjoner. Der jeg er 
nå har jeg vært i 12 år, og jeg blir nok 
der. 
 
På den institusjonen jeg er nå bor ung-
dommen sammen med en terapeut. 
Det er på én-til –én basis. De bor der i 
3-4 år. Noen ganger er det tunge da-
ger. Da har jeg ikke så lyst på mennes-
kelig selskap når jeg kommer hjem, da 

drar jeg til skogs med hunder, det er 
min terapi.  
 
Du kan si jeg driver med adferd på 
heltid. Jeg observerer mennesker og 
dyr. Alle burde studere mennesker, 
sette seg på Karl Johan og se på folk. 
Det er det mye å lære av. Jeg har hatt 
mange hunder, en gang hadde vi 12 
hunder av ulike raser. Nå er det færre. 
 
Hvordan begynte du med utstil-
ling? Samboeren min drev med det, 

SOMMERÅPENT I SON 
- en samtale med Rune Dalby 

Rune Dalby har 10 års erfaring med hundeutstilling. I fjor brukte Rune, samboer og hundene 30 helger på utstillinger. 

Rune demonstrere med showhusky Rim, 
mens valpen Sprinter ser på. 

Jeg feirer 10 års jubileum i år, sier Rune med et bredt smil. Ti år med 
hundeutstilling. Før det drev jeg med brukshund, sporing og feltsøk. Jeg 
hadde blandingshund og var opptatt av egenskapene, ikke utseende eller 
rase. Jeg har alltid hatt hund. Jeg er utdannet instruktør gjennom NKK og 
Oslo Hundeskole. Og hele mitt voksne liv har jeg jobbet med ungdom. 
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og dro meg med når det var nødven-
dig. Det ble mye trening, og så begynte 
jeg å stille selv. Jeg stilte Dogo Cana-
rio, og lyktes veldig, vi vant mye. Det 
ga blod på tann. Jeg stiller også andres 
hunder, de jeg vet jeg kan lykkes med. 
Jeg har stilt alle slags raser: Rottweiler, 
Dobermann, Fransk Bulldog, 
Schäfer…. Og nå siberian husky.  
 
Rune har showhuskyen Rim i bilen, 
hun har løpetid og er gretten, så hun 
får sitte der så lenge. For de som føl-
ger med på Facebook er Rim velkjent. 
Hun dukker stadig opp som vinner 
sammen med Rune, hun stelt og blåst 
og han i dress. 
 
Er det ikke mye jåleri med utstil-
ling? Klart det er. Jeg liker jåleri. Jeg 
liker kontraster. Til daglig går jeg i det-
te arbeidsantrekket – svart genser og 
bukse. Men i ringen er det show og 
glamour, publikum forventer det. Og 
av respekt for dommeren kler jeg meg 
i dress. Jeg har mange kompiser som 
ikke aner at jeg eier en dress engang, 
men når det er show er det show. Og 
så er det halsbånd og utstillingsbånd til 
hunden. Se her. Jeg liker ikke strupe-
halsbånd. Det brukes mye. Men halv-
strup er bra.  
 
Rune åpner den sorte doktorveskelig-
nende utstillingskofferten og tar opp et 
feminint smykke med blinkende sølv 
og blå steiner. Kontrast ja, det lekre 
utstillingsbåndet forsvinner nesten 
mellom de store arbeidsnevene. 
 
Hva er det som gjør utstilling så 
moro? Først og fremst er det gøy for 
hundene. Det er bra å møte mange 
ulike hunder, både sosiale og reserver-
te individer Hunder må fungere i 
mange sosiale sammenhenger. Og det 
ligger veldig mye trening bak. Fem 
minutter i ringen betyr ti timers tre-
ning i skogen. Rim skal være veltrent, 
hun er en trekkhund. Hun er ikke fer-
dig trent, det vil enda ta et år eller to 
før vi er virkelig bra. Og så er det gøy 
å vinne da. 
 
Hvordan trener du til utstilling? Jeg 
vet hva jeg vil og ikke vil. Og jeg vil 
vise hunden som den er, ikke strupe 
opp nakken for eksempel, som de gjør 
sydover i Europa. Rim kan gå inn i 
ringen uten bånd. Jeg vil at hun skal 
løpe foran, hun er jo trekkhund, så vi 
jobber med det. Jeg jobber mye med 
bevegelsen hennes – jeg står vendt 
mot henne så det blir speilvendt. På 
min kommando beveger hun for ek-
sempel et bein så hun står bedre. For å 
vise vinklingen hennes foran må hun 
være ’på’, altså i ’trekk’, da får jeg fram 

vinkelen i skuldrene. Slike ting. 
 
Hva ser du etter når du ser en hus-
ky? Rune viser på valpen, som han 
skryter av er fint bygget. Matmorshjer-
tet svulmer. 
-Jeg ser på vinklene, og på overlinjen. 
Huskyen skal ha rett overlinje, rett og 
sterk. Jeg ser på vinkelen på skuldre og 
bak, og hvordan brystet er. Men jeg ser 
også mye rart i ringen. Mange vil ha 
god vinkel bak og trekker ut bakbenet, 
da blir det en fallende overlinje. Jeg ser 
’karperygger’, eller pukkelrygg hos no-
en huskyer, både på show- og trekklin-
jer. Det er også noe salryggethet, særlig 
hos showhuskyer. 
 
Du stiller mye? Ja, det blir mange 
utstillingshelger i løpet av et år. I fjor 
hadde vi 30. Hver helg er en miniferie, 
vi drar av gårde med bobil og hunder 
og koser oss. Jeg har vært veldig heldig 
og har stilt mange flotte hunder. Men 
jeg takker også nei, jeg vil ikke vise 
dårlige hunder. Jeg finleser rasestan-
darden. Om det er noe jeg er usikker 
på kontakter jeg noen som vet mer. 
Hundene jeg viser skal være gode re-
presentanter for rasen. Det er mange 
timers jobb som ligger bak en premie. 
Men først og fremst skal utstilling 
være moro. Rim synes det er veldig 
moro. Men jeg understreker at vi skal 
ha det gøy sammen. Den dagen Rim 
ikke synes det er gøy lenger slutter jeg 
å stille henne. 
 
Ja, for det er vel negative ting med 
utstilling også? Selvsagt. Mange hun-
der har det ikke bra på utstilling, de 
synes ikke det er gøy. Men folk vil at 
de skal være bra og tar med syke hun-
der for eksempel. Det er helt tydelig at 
en del hunder ikke vil. 
 
Men den største faren er når hunder 
med spesielle trekk premieres – feks 
de med et stort hode, og man begyn-
ner å avle på disse trekkene. Det er 
med på å endre raser. Det er jeg sterkt 
i mot. Et grelt eksempel er Napoli-
tansk mastiff. Det var opprinnelig en 
arbeidshund. I dag kan den ikke gå. 
 
Mange synes det er mye tull med 
utstilling, at pelsen til huskyene 
blåses opp for eksempel? De glem-
mer at dette er show og underhold-
ning. Blåsing viser kvaliteten på pelsen. 
Jeg ville aldri tatt med Rim med blåst 
pels i skogen på ski, hun ville jo dø. 
Men i ringen er det sirkus, og da stiller 
vi pyntet og fine. Dessuten liker hun-
dene blåsingen. Det er stell og kos. Jeg 
blåser også bort all pels når Rim be-
gynner å røyte. Da setter hun ny pels 
raskt. Og hun syns det er deilig å bli 

Utstilling er show, og i ringen stiller Rune i 
dress, og med stelt og blåst Rim. 

Rune hadde i sin tid 12 alaska huskyer, 
men trives nå best med siberian husky og 
Kickbike. 

Det ligger mange timer trening bak en god 
utstillingshund. Fem minutter i ringen betyr 
ti timers trening i skogen. 

Klar for utstilling. Foto: Terje Dietrichson. 
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blåst. Ellers bruker jeg pelskam og 
børste. Jeg bruker 2 ½ - 3 timer på 
stell før en utstilling. Det er kvalitetstid 
med hundene. 
 
Du er friluftsmann og mye ute i 
skogen. Jeg har jo truffet deg dek-
ket av gjørme og på sparkesykkel? 
Ja, jeg er mye i skogen. Jeg elsker spar-
kesykkel. Og jeg bruker hunder til det 
de skal brukes til. Rim er møkkete 
90% av tida. Jeg vil ha en skogshund 
som er både trekkhund og showhund. 
Jeg har tenkt å stille med to-spann og 
sparkesykkel på Ål, hehe, og ikke for å 
vinne. Mange tror at utstillingshunder 
ikke brukes til noe. Men en dvask og 
utrent hund vil aldri gjøre det bra i 
ringen. Dessuten vil en husky som 
ikke brukes ødelegge alt den kommer 
over. Jeg får mange slike telefoner. 
 
Ja, du er adferdskonsulent på hund 
og blir spurt om mye? Ja, folk ringer 
og spør om det utroligste. Om det er 
normalt å røyte så mye. De finner et 
par hår i sofaen. Og om aggresjon. Det 
er veldig sjelden hunder er aggressive. 
Som regel er det engstelse. I én familie 
hadde ungene fått herje fritt med hun-
den, og den hadde bitt et av barna. 
Hunden hadde jo blitt plaget og var 
redd og gjort det eneste den kunne, å 
bite. 
 
Jeg har selv et barnebarn på 3 ½. Bes-
tefar en ’nazi’ når det gjelder plaging 
av hundene. 
 
Du har også en bakgrunn som hun-
dekjører? Ja, jeg var veldig målretta. 
Jeg skulle bli verdens beste hundekjø-
rer. Jeg hadde 12 alaska huskyer som 
var meget gode, og samarbeidet med 
en kar, så vi hadde nesten 50 huskyer 
til sammen. Jeg kjørte en del løp. Be-
gynte med Gausdal maraton og gjorde 
det dårlig. Det gikk fort til å begynne 
med, men så stadig saktere. Det sam-
me skjedde i flere løp. Det var karen 
bakpå sleden som påvirkete hundene 
negativt. Jeg holdt på i to år, men da 
var det ikke morsomt mer verken for 
meg eller hundene. Men jeg hadde fått 
kjørt og trent mye og hadde en fantas-
tisk tid. Jeg savner det, nå som jeg har 
glemt all dritten. På sikt vil jeg gjerne 
kjøre noen sprintløp - kanskje med 
showhuskyer. Jeg har jo kjøpt polar-
hund nettopp fordi jeg ikke vil kjøre 
løp med dekken og sokker. Potesokker 
er noe herk. Den siste sleden kjørte jeg 
over med bilen, hehe. Jeg har lyst på 
en slede igjen og kjøre 4-spann. 
 
Kan jeg få en demonstrasjon av 
hvordan du og Rim jobber? Selvføl-
gelig. Jeg skal hente henne. 

Rim kommer ut av bilen. Nydelig 
hund, flott pels, vakre tegninger. Val-
pen vil være med. Rune stiller seg opp 
slik jeg kjenner det fra bildene på 
Facebook – vendt mot Rim som følger 
ham intenst med øynene. Kontakt. 
Han justerer bena hennes med noen 
små bevegelser med sine ben. Hun 
rygger, ser på ham. Han tar en godbit 
og gjør en bevegelse med hånda slik at 
Rim løfter hodet og viser krumningen 
på nakken. Godbiten fortæres. 
 
Slik kan jeg få henne til å vise nakken 
uten å strupe henne opp slik de gjør 
mange steder, sier Rune fornøyd. 
Mange dommere har uttrykt beundring 
for dette.  
 
Hvis du skulle stille en hund for 
meg, hvor lang tid ville du trenge 
på forberedelser? Det kommer an på 
hunden. Er det en valp kanskje 2-3 
dager. Er det en voksen hund det er 
lett å jobbe med kanskje et par timer. 
 
Hvis man har tenkt å stille ut mye vil 
jeg anbefale å ta et handlerkurs. Det er 
mye morsommere når du vet hva du 
driver med.  
 
Ville du blåst pelsen på hunden 
min hvis du skulle stille den? Selv-
følgelig. Jeg ville blåst litt her for ek-
sempel, sier Rune og viser foran på 
brystet på valpen. Da kommer pelsen 
til sin rett. 
 
Vi blir enige om at Rune stiller Sprin-

ter på Spesialen neste år. Med bading, 
børsting, blåsing og hele stæsjet. ■ 

Rune er friluftsmann og mye ute i skogen med hundene sine. Rim skal være en skogs-
hund som er både trekkhund og showhund. 

Det er inngått avtale om at Rune  skal stille 
Sprinter på NSHKs Spesialutstilling til nes-
te år. 
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Steinar skriver: "For å diskutere etikken, 
må en frem med noen modeller som kan gi 
innsyn i hva vi skal diskutere, hva som er 
etisk forsvarlig. Hva er forsvarlig for hvem? 
For hundene? Kjørerne er jo bare selvplagende 
egoister, så de glemmer vi…… Hva tåler en 
hund? Lider den? Får den skader? Får den 
varige skader? Psykiske eller fysiske? Hun-
der tåler forskjellig. Hunder får skader også i 
"normal" situasjoner - reagerer vi fordi mange 
hunder får skader eller blir ekstra slitne? 
Hvor sliten bør en hund ikke bli? Hva skjer 
med hunden da? Jeg kunne fortsette å røre 
rundt i mine hundre spørsmål - og jeg vil 

gjerne at vi sammen fortsetter med det! En 
ting er jeg sikker på - det finnes ingen enkle 
svar, og det fins neppe noen mal - her finnes 
ingen objektivitet, vi må ta subjektive verdis-
tandpunkter, men disse er også utfra en 
mengde forutsetninger - Så har vi alle ytre 
forståelsesfaktorer: Alle (hundekjørere av alle 
kategorier, presse, publikum, veterinærer, 
løpsorganisasjon osv osv) har sitt ståsted og 
sitt verdigrunnlag og ikke minst sin misjon. 
Når litt tøffe forhold i et langt løp gir flere 
syke og slitne hunder enn "normalt", og dette 
skal driftes og formidles undervegs, så kan 
det bli mange forskjellige historieutgaver. 

TEKST: JOHANNE SUNDBY. 

Et forsøk på å fortelle en historie fra sporet, for de som ikke får oppleve 
det selv. Det pågår en diskusjon om etikken i langdistanse. Det er viktig. 
Vi er glade i hundene våre, og de er glade i å røre på seg. Så hvorfor setter 
vi ut på dette? Jeg ble inspirert av en Facebook-tekst fra Steinar Berg-
heim, som utdyper kontakten med bikkjene sine i trening og på løp……  

Ikke minst så er det en stor utfordring for 
sensasjonspressen å formidle en noenlunde 
balansert historie. Ikke mist etter at en av-
hoppet veterinær prøver å dolke sin gamle 
organisasjon i ryggen gjennom nettopp sensa-
sjonspressen før starten på Finnmark i 
2013. Historiefortellingen kommer på vill-
spor. Jeg sier ikke dette for å avspore debat-
ten, men peke på hvilke store utfordringer 
LD har når de frir til sensasjonspressen for å 
få mer publisitet (noe jeg mener kan bli et 
giftig ekteskap - om en setter hunder og kjø-
rer i sentrum. Jeg vil her prøve å beskrive 
mitt forhold til mine hunder - som en tilnær-
ming til saken. Jeg har et meget nært forhold 
til alle mine hunder. De er forskjellige, og jeg 
kommuniserer forskjellig med de enkelte. 
Noen føler jeg dypere kontakt med - særlig to 
av mine ledere. Jeg prøver å se hva hundene 
kommuniserer seg imellom. Jeg har en flott 
flokk som går meget godt sammen. Vi har 
lært hverandre å kjenne gjennom å være sam-
men i flere timer hver dag siden de ble født 
eller kom til meg. I hundegården, i huset, på 
trening og turer og løp. Så når vi kjører løp 
så kjenner vi hverandre godt. Når jeg kjører 
løp er alle mine sanser fokusert på hundene - 
prøver å ikke miste en eneste bevegelse. Alt 
dette går som en kontinuerlig strøm av infor-
masjon om hundene gjennom meg. Jeg tror jeg 
til enhver tid vet hvordan hundene har det - 
ut fra min forståelse, som selvsagt er en stor 
begrensning. Men ut fra det har jeg i ettertid 
sett alltid hatt en klar forståelse av når en 
hund ikke bør fortsette - og da blir den om 
nødvendig tatt i sleden, og satt ut på neste 
sjekkpunkt - eller farten blir senket og til-
passet svakeste ledd. Det er etter mitt syn 
hundekjøreren som alltid har hovedansvar for 
hundene - uansett type løpsregler. Men om 
denne skulle feile, så har alle løp regler som 
skal brukes av løpets sjefsveterinær/
løpsledelse for å holde tilbake enkelthunder 
eller hele spann eller ta de ut av løpet. Denne 
utfordringen må løpsveterinær og ledelse bru-
ke når det er nødvendig. Flere regler trenger 
vi egentlig ikke i langdistanse! Men det er en 
meget stor utfordring å holde tilbake spannet 
til en av eliten, og la konkurrentene dra ut 
med sine spann - det er en tøff men nødvendig 
praksis som må være hovedregelen fremfor å 
fryse løp, der mange har helt friske hunder 
som kan fortsette - og dermed tukle med 
løpspremissene.” 

Hva driver oss inn i hundesporten? 
Og da jeg hadde lest dette, så tenkte 
jeg litt over det spørsmålet: Hva er det 
som driver oss inn i dette? For det er 
en sær og ekstrem idrett. Men den 
vokser, og folk liker å se på TV om den. 

Intense internettdiskusjoner 
Det er så vidt jeg tør skrive dette. Jeg 
hører ekkoet fra de intense internett-
diskusjonene i det fjerne…..etikken, 
vet dere, hundemishandling, vi trekker 
dem gjennom isødet…..og likevel gjør 

Foto: Anne-Kathrine Kroken 

HUNDEKJØRINGENS SJEL 



51 

  3/2013 HUSKYBLADET 

Handler Nora. Foto: Kennel Nairebis Ivrige før tur. Foto:Rikke Bergendahl 

og kjøper inn superfôr, pakker og 
planlegger. De skal være trent og tent 
og spent. De er alltid spente og tente 
som lys når jeg tar fram bilnøklene og 
trekkliner……..og jeg sparer ikke på 
utstyret. Tepper og dekken og god 
mat…..det er med! 

Vi vil hjem! 
Og så er vi på sporet. Starten er alltid 
kaos og et lite helvete. Da er jeg ner-
vøs, værsjuk og redd for alt som kan 
skje. Har jeg husket alt? Vil jeg blåse 
bort og fryse ihjæl? Vil de parkere ? Et 
år gjorde de det, å vandre rundt ved 
Jotka med et hundespann som bare vil 
gå bak meg, i et døgn, er ikke moro. 
Fire mil til mål og de vil bare ikke over 
Jotkavidda…... Psyka ut. All mat spist 
opp, jeg drikker tomatsuppe av fôrko-
keren, og brenner hull i jervenduken. 
Alt er bare skitt. Jeg vil hjem! Jeg vet jo 
at det bare er fire mil igjen, men bik-
kjene vet ikke noe. De bare vil ikke 
mer. Vil ikke gå vestover, bare øst-
over……Deres valg vinner så klart. Vi 
bryter. De har løpt til en grense, men 
de har ikke overskredet den. Så lydige 
og underkastende er de ikke. De ville 
ikke mer, uvisst av hvilken grunn!  

Hopper på startstreken 
Men: Dette har vi trent på nå, vi tar tur 
Jotka til Alta to dager før løpet for å 
fortelle bikkjene at det er kort vei ned 
når vi bare er kommet så langt. Det 
funker. Nå drar de helt til Alta. Etik-
ken? Vel, både de og jeg var ganske lei 
da. To dager etterpå var det glemt, da 
ville de ut igjen. Bikkjer er rare. Årene 
etter står de og hopper på startstreken, 
kan ikke komme raskt nok av gårde.  

Gjensidig fokus 
Og så er det underveis da. Hundene 
og jeg. Stjernene, månen, nordlyset, 
mørket, vinden, snøen. De er fullt fo-
kuserte på meg og jeg på dem. Der 
kjenner jeg igjen det Steinar skriver 
om. Den mest konsentrerte følelsen 
jeg noen sinne har, nesten som en me-
ditasjon. Tankene flyr, men sansene er 
på de åtte bikkjekroppene som rytmisk 
baner seg vei foran meg, på været og 

vi det? Eller de andre som sier: ”Hun 
har jo ikke akkurat vunnet da………
hun kjører jo bare siberians og kom-
mer midt på treet eller bakerst….hva 
vet hun om hundekjøring da”? Eller: 
”Hun har bare holdt på en kort stund, 
og aldri kjørt lange Femund og Finn-
mark……..” 

Hundekjørerlivet 
Ja det er sant alt sammen. Jeg er en litt 
gammel og litt uerfaren kjører som 
oftest kommer midt på lista hvis jeg 
ikke bryter. Jeg deler hus og heim og 
av og til seng med pelsede røytere. Jeg 
forsaker turer til Syden, ny sofa, pene 
klær og en hendig leilighet sentrums-
nært, for et lite trekkfullt hus i skauen, 
med togavganger mer sjelden enn fly 
til Køben, uten kommunale tjenester 
og med en dass som fryser når det 
snør. Jeg drar digre fôrbøtter over tu-
net hver eneste dag, griper inn i små-
kjekling mellom digre hanhunder som 
kjekker seg for damene, og brenner av 
et par klimakvoter i diesel for å få trent 
på snø. Jeg teller kilometer og hastig-
heter og forsøker å forstå åssen hode-
lykter og GPSer kan virke lenger enn 
de gjør. Jeg gjør dette, og forsaker pe-
ne møbler, interessante TV program-
mer, gourmetmatlaging og nye mote-
klær. 

Tanker fra sleden 
Men altså: har slik hundekjøring sjel? 
Og kjenner jeg på den? Jeg tenker vel 
egentlig ikke på korte små løp i full 
fart. Det er noe annet. Bra det og, men 
noe annet. Jeg kjører det og, da får jeg 
ikke tid til å tenke stort. Men det har 
seg altså slik at jeg tenker så bra når jeg 
står lenge på sleden. Jeg lever av å ten-
ke ut ting og få dem på papir, kanskje 
ikke så veldig nyttig, men noen betaler 
for slikt. Det kalles forskning og sånn. 
Og det lever jeg altså av. Og noe av 
den tenkinga, den får jeg til når jeg 
trener bikkjene. Da fyker tankene 
rundt…….merkelig nok.  

Trening, løfting og diskusjoner 
Er det ikke mye styr da, med all den 
treninga og alle de bikkjene? Jo, det er 

mye styr. Mye løfting, og av og på se-
ling, og ”hysj ikke bjeffe nå” styr. Og 
litt ”nå tar diskusjonene på nettet om 
hundekjøring av igjen…..burde jeg latt 
være å si noe?” styr. Men styr er vel 
neppe farlig, man dauer i alle fall ikke 
av det. Egentlig har jeg blitt utrolig 
frisk og sunn av hundekjøringa. Kan-
skje jeg blir autovaksinert av all skiten 
og håra? Eller er det den friske lufta?
Aldri mer forkjølet? 

Glad flokk med skavanker 
Så år etter år lar jeg meg lure og lokke 
utpå. Kanskje vi SKAL forsøke Fe-
munden igjen? Marte, Sanne, Terje, 
Oda, er dere med? Handle? Jeg har 
aldri nok antall ferdig trente bikkjer, 
men kjenner tilstrekkelig mange til at 
jeg får lånt noen. De holder selvsagt 
aldri helt mål, men men. Kjernen er 
min egen lille flokk. De er fulle av 
skavanker: digre slamper som velter 
matmor, krøllhaler, lange bein, kort 
pels, lang rygg, passgang, bjeffing ved 
oppstart, duster til å passere de første 
to kilometrene, linetygger……pisser i 
oppoverbakker, men de er også et 
samstemt team av glade gutter og jen-
ter som sier fra med hele kroppen at 
de synes dette er moro. For så vidt 
med kjeften også, til mine naboers 
ergrelse. Vi må trene så seint at skilø-
perne har gått hjem og nabofar er fer-
dig med middagslur og har satt på TV. 
Og før nabobarn skal legge seg og so-
ve……ikke enkelt det der. Halve vin-
terhalvåret er jeg kronisk søvnmang-
lende. 

Også korte løp er lange 
Ja, så er det blitt noen lange løp. Lange 
nok da, 20, 30, 40, 50 mil. Korte Finn-
mark sier noen, det er jammen ikke 
spesielt kort... ikke opp Tanaelva i alle 
fall. Noen er lengre enn andre. Jeg har 
kjørt meg bort, mista sporet, brutt et 
par ganger, og surra rundt i baktrop-
pen. Og jeg har hatt et par strøkne løp 
der alt gikk slik en bare kan drømme om. 

Spesialsnacking 
Jeg er nøye med at bikkjene skal ha det 
fint. I ukevis lager vi spesialsnacking 

Libby i skogen. Foto: Tone Beate Hansen 
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tåler mer slit, smerte, stølhet. Stå på 
sleden i ni timer: no problem. Fore og 
stelle bikkjer på sjekkpunkt før en spi-
ser selv? Helt greit. Jeg får personlig 
slikt kick av disse løpene at jeg er litt 
høy i en uke eller så etterpå…….føler 
meg vel, alle problemer ellers er små 
eller borte, det som er i fokus er i fo-
kus: og det er enkle, praktiske ting for 
å overleve og komme framover i mør-
ket og kulda, og en enorm fellesskaps-
følelse med logrehalene. 

Forberedelser og oppmerksomhet 
Visst blir vi slitne. Dødsslitne, støle, 
sultne, søvnige. Det er nok ikke farlig å 
være sliten når det bare er en midlerti-
dig greie. Men vi er også også lykkeli-
ge, varme, lettet, med god selvfølelse 
når vi durer den siste kilometeren mot 
mål og vet at nå, nå er vi der….igjen. 
Det er sjelden farlig å ta seg litt ut hvis 
en er godt trent, erfaren og ikke sjuk, 
både bikkjene og jeg tåler det. Det kre-
ver både forberedelser og oppmerk-
somhet. Trives ikke bikkja mer, skal 
den ut av spannet, enig med Steinar 
der og. Et spann med få bikkjer som 

trives er mye bedre enn et med et par 
som hangler med. Bedre føre var synes 
jeg.  

Hundegalskap 
Jeg vinner selvsagt ikke. Jeg er ikke 
med for å vinne over andre enn meg 
selv, og for opplevelsen av den ultima-
te mestring. Jeg er altså ikke med på å 
trekke opp og pushe grensene i disse 
løpene jeg. Jeg synes ærlig talt at de 
fleste tenker mye på dyrene sine. De 
fleste, ikke alle? At andre sier at det 
ikke holder - ikke er noe å skryte av – 
gir jeg egentlig blaffen i. Det er ikke 
veldig mange damer på over 60 som 
bruker to uker av ferien sin på å henge 
bak åtte bikkjeromper. Det har blitt 
noen Femund og noen Finnmark. Og 
veldig mye meg og de åtte logrehalene 
mine…….Og for meg gir det litt me-
ning enda. Jeg er liksom litt hundekjø-
rer jeg da…….en form for hundegal-
skap er det jo. ■ 

stikkene. Stopper jeg opp, snur de seg 
forventningsfullt: tid for snacking? 
Konser jeg litt lite fordi jeg ser på GPS 
eller forsøker fiske opp tørre votter fra 
sleden blir rytmen dårlig, bikkjene trer 
ut av sitt eget fokus: hva driver hun 
med nå tro? De vil at jeg skal være der 
for dem. 
 
Sjekkpunkt må til 
Sjekkpunkt vet de hva er. En gang vi 
kjørte gjennom et sjekkpunkt fordi vi 
hadde god driv, ble de sure og snudde 
og gikk tilbake før jeg fikk sagt pip. 
Sjekkpunkt er hvile, halm, dekken og 
mat. Ikke kødde med naboen og ikke 
rote med teppene. Sove. Da kan mat-
mor gå. Det er ok.  

Masse adrenalin 
Og jeg? Blir jeg ikke veldig, veldig sli-
ten, ufokusert, uten evne til å fatte 
normale beslutninger? Jeg vil si snarere 
tvert om. Den sterke konsentrasjonen 
får kroppen til å lage masse adrenalin. 
Første døgnet kan en glemme å forsø-
ke å sove, kroppen går på full speed. 
Seinere trår kortisonet inn, og kroppen 

Johanne Sundby fra Finnmarksløpet 2013. Foto: Anne Kristine Karang 
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Smitter lett fra nese til nese 
Nesemidd Pneumonyssoides caninum hos 
hund er et lite midd-dyr som lever på/i 
slimhinnene i bihulene og den innerste 
delen av nesehulen. Midden kan beve-
ge seg opptil 1 cm/sekund, og den kan 
krype ut av hundens nese og overføres 
til andre hunder direkte (snute mot 
snute). Nesemidd er derfor svært 
smittsomt og overføres lett i miljø 
med mange hunder som for eksempel 
på en hundeutstilling eller i en kennel 
med mange hunder som har tett kon-
takt. Midden kan også overleve i en 
kort periode i miljøet og dermed infi-
sere friske hunder. Nesemidden er 
avhengig av fuktighet og vil dø i løpet 
av kort tid i tørre omgivelser. I vanlig 
inneklima vil nesemidden dø i løpet av 
et døgn. I fuktige omgivelser er den 
imidlertid i stand til å overleve opptil 3
-4 uker utenfor et vertsdyr. Bruk av 
felles bur, luftegårder, mat- og vannskå-
ler vil derfor kunne øke smittepresset. 

Symptomer 
Diagnose på levende hunder stilles ved 
mistanke om infeksjon og etter en 
samlet vurdering av symptomer og 
sykdomshistorie. Ved mistanke om 
nesemidd skal man oppsøke veterinær, 
som undersøker hunden også med 

tanke på andre forhold. Infeksjon med 
nesemidd fører som regel ikke til ned-
satt allmenntilstand hos hunden, men 
kan gi symptomer fra øvre luftveier, 
spesielt nesen. Dersom hunden bare er 
mildt angrepet, er det ikke sikkert at 
eieren legger merke til infeksjonen, 
men en kraftigere infeksjon kan gi føl-
gende symptomer: "Innover-
nysing" (hunden drar inn luft og sekret 
gjennom nesen og bakover mot svel-
get); hunden står med senket hode og 
det kan se ut som om den har puste-
problemer; det renner en klar væske fra 
nesen; hunden klør seg på snuten (med 
labbene eller ved å gni snuten mot gul-
vet); jakthunder fungerer dårlig på jakt 
fordi områder med lukteceller er angre-
pet og luktesansen dermed redusert. 
Neseblødning kan også forekomme. 

Utbredelse 
Vi vet lite om utbredelsen av nesemidd 
hos hund. Det ble påvist nesemidd hos 
7% av hundene obdusert i en norsk 
undersøkelse fra 1993 (Bredal 1998b). 
Det var ingen forskjeller i utbredelse 
når det gjaldt rase, kjønn eller alder på 
hundene i denne undersøkelsen. I Sve-
rige ble nesemidd påvist hos 20% av 
hundene som ble undersøkt 
(Gunnarson et al. 2001). Hunder eldre 
enn 3 år hadde høyere forekomst av 
midd enn unge hunder, og store hun-
der var oftere infisert enn små hunder 
i dette studiet fra Sverige. 

Behandling 
Dersom man mistenker nesemidd, er 
det viktig at man kontakter dyrlege, 
både for å utelukke annen sykdom og 
for å sette i gang behandling. Det er en 
fordel å starte behandlingen så tidlig 
som mulig for og begrense smitten. 
Interceptor® (tabelettkur) er det enes-
te middelet som i dag er godkjent mot 
nesemidd hos hund. Dette medika-
mentet er imidlertid for tiden utsolgt 
over hele Norge og kan ikke skaffes. 
Alternativt gis Parasittmiddelet 
Dectomax® (injeksjon 2-3 ganger), 
eller påflekkingsvæsken Stronghold® 
(2-3 ganger). Ved mistanke om, eller 
påvisning av nesemidd, bør alle hunde-
ne i huset/hundegården behandles. 
Tilgjengelig behandling er relativt kost-
bar når man har mange hunder og kan 
gi bivirkninger. ■ 

NESEMIDD HOS HUND 

TEKST OG FOTO: MONICA A. SUNDSET 

Nesemidd hos hund er en parasitt som lever i hundens neseslimhinner. 
Infeksjonen gir ikke alltid symptomer, men kan resultere i reversert ny-
sing, neseblødning og nedsatt lukteevne. Det ser ut til at nesemidden fo-
rekommer hyppigere hos hunder i Skandinavia enn i andre deler av ver-
den. Det er vanskelig og påvise midden hos en levende hund fordi mid-
den lever skjult dypt inne i hundens nese. I Skandinavia behandles derfor 
mange hunder etter diagnose basert på klassiske symptomer som 
”innover-nysing”. I 1996 ble minst 6000 norske hunder behandlet for ne-
semidd infeksjon til en beregnet kostnad på over 3.3 millioner kroner 
(Bredal 1998a). I et kontrollert studie der seks hunder ble infisert med ne-
semidd, behandlet med antiparasittmiddelet selamectin (Stronghold®) og 
deretter avlivet, var alle hundene fri for midd, mens fem av seks ubehand-
lede hunder i kontrollgruppen fortsatt hadde levende midd i sine neser 
(Gunnarsson et al. 2004). 

Referanser 
Bredal WP (1998a) An epideminological survey of 

therapy and diagnostic prodcedures used by Nor-

wegian small animal practitioners in cases of nasal 

mite (Pneumonyssoides caninum) infection in dogs. 

Vet Res Commun 22: 389-399. 

Bredal WP (1998b) The prevalence of nasal mite 

(Pneumonyssoides caninum) infection in Norwe-

gian dogs. Vet Patarsitol 76: 233-237. 

Gunnarsson LK, Zakrisson G, Egenvall A, Christens-

son DA, Uggla A (2001) Prevalence of Pneumo-

nyssoides caninum infection in dogs in Sweeden. J 

Am Anim Hosp Assoc 37: 331-337 

Gunnarsson L.K, Zakrisson G, Christensson D, Uggla 

A (2004) Efficacy of selamectin in the treatment of 

nasal mite (Pneumonyssoides caninum) infection in 

dogs. J Am Anim Hosp Assoc 40:400-404 



54 

HUSKYBLADET 3/2013 

Planlegging og forberedelser 
I forkant av turen måtte vi ordne med 
flere saker og ting. Det viktigste var å 
finne et godt tørrfôr til hundene. Vi 
var så heldige og ble sponset av Royal 
Canin, og fikk dermed kvalitetsfôr 
med høyt innhold av fett og proteiner, 
noe som er viktig på tur. For å spe på 
med ekstra kalorier hadde vi også med 
oss frosset kjøtt fra Vom og Hunde-
mat de to første ukene, deretter fryse-
tørket vom. 

Utstyr 
Vi brukte nomeseler fra Troll Mushing 
og hadde i tillegg med oss dekken 
(Troll Mushing og Manmat), potesok-
ker og nødvendig førstehjelp. Til mats-
kåler brukte vi isbokser (tips å ta med 
flere, det blir fort hull i boksene). 
 
Båndet festet vi i en karabinkrok som 
var festet i to taustumper (tips å heller 
bruke tykk strikk) som vi festet i ringe-
ne i pulkselen hvor draget også festes. 

Det fungerte greit. Hundene var trent i 
hundespann, på sykkel, gåturer og ski-
turer. 

Turen, fra Knaben til Steinkjer 
Opp den første bakken svevde mange 
tanker gjennom hodene våre om hvor-
dan dette skulle gå. Nanuq trakk i hytt 
og pine, mens Tipp ikke dro noe i det 
hele tatt. Og pulkene våre var tunge. 
Innmari tunge. Men vi kom oss opp, 
fikk slått opp teltet og hundene fikk bo 
inne i teltet sammen med oss. En kon-
sekvens av fire levende, pustende 
skapninger inne i teltet er masse kon-
dens. Ha derfor god lufting! 

Oppstalling og løpetid 
I camp festet vi hundene i pulkene, 

Sanne Karlsen, med Tipp. 

Vinteren 2013 la Rita Brekken (21), jeg, Sanne Karlsen (20), siberian hus-
kyen Tipp (10) og alaska huskyen Nanuq ut på et langt eventyr. Vi startet 
på Lindesnes den 14. februar og avsluttet turen på Norges nordligste fast-
landspunkt, Kinnarodden 20. juni. Hundene fikk bare være med på halv-
parten av turen. I Steinkjer byttet vi til sykkel på grunn av snøsmelting, og 
hundene ble sendt hjem, etter to måneder på ski med pulk.  
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eller til trær om vi hadde muligheten til 
det. De var slitne, og ville heller inn i 
teltet sammen med oss enn å stikke av. 
Vi brukte derfor ikke wiren vi hadde 
med til oppstalling, bare båndene. 
Hundene våre gnager ikke på tau el. 
Utfordringen kom når Nanuq fikk 
løpetid. Vi var heldigvis i tregrensa når 
hun ble høyløpsk. 

En med og en uten turerfaring 
Nanuq fortsatte å vimse, og vi ble su-
re. Det var viktig at vi byttet annen-
hver dag på hvilken hund vi gikk med. 
Tipp var grei å gå med, gammel og 
med masse turerfaring. Etter to uker 
ble vi nødt til å gjøre et valg. Enten 
måtte vi sende Nanuq hjem, ellers så 
måtte vi ta oss sammen og ikke la vim-
singen hennes ødelegge turen. Vi be-
stemte oss selvfølgelig for å ha henne 
med videre, vi måtte heller tilrettelegge 
mer: ta flere pauser, bytte hund oftere, 
bytte på hvem som gikk foran osv. 

Det fungerte mye bedre, selv om det 
kokte innimellom. Vi kom ingen vei av 
å kjefte og smelle, det skapte bare mas-
se negativ energi for både oss og hun-
dene. Nanuq skjønte jo ikke hva hun 
gjorde “galt”. 

Den eldre lærermesteren 
Etter hvert merket vi at hun begynte å 
lære, hun hermet etter Tipp. La seg 
ned og hvilte når vi tok pause. Begynte 
å disponere kreftene utover dagen, og 
holdt et roligere og jevnere tempo. Jeg 
var veldig nervøs for hvordan hun 
skulle takle turen, siden hun har pleid å 
ta seg alt for mye ut og spise dårlig. 
Derfor var det en fordel å ha med to 
hunder, det betydde litt konkurranse 
rundt matfatet og gjorde at de spiste 
bedre. I tillegg var Tipp en perfekt 
læremester! 

Variasjon i fôringen 
Vi fôret hundene en gang om dagen, 
på kvelden. Etter en stund fikk de 
vom 1-2 ganger i pausene i løpet av 
dagen. Vi merket ikke særlig forskjell 
på hundene fra eller til, men det var 
enklere å få i dem litt ekstra kalorier 
fordelt på flere måltider. Når vi fikk 
depot handlet vi inn masse snadder 
som leverpostei og ulikt kjøtt. 

Viktig med nok væske 
For å få i dem nok væske blandet vi 
tørrfôret med kokende vann og laget 
“suppe”. Vi fulgte også med på uri-
nens konsentrasjon og farge, samt 
sjekket hudene: er en hund veldig de-
hydrert kan man sjekke det ved å dra i 
huden på hodet mellom ørene, jo 
lengre tid hudfolden bruker på å jevne 
seg ut jo mer væske trenger hunden! 

Mulighet for frostskader 
Temperaturen under mye av skigåing-
en var under 20 blå og kombinert med 
kald trekk måtte vi bruke dekken en 
del på Nanuq som ikke er like bra pel-
set som Tipp. Det er hovedsakelig for 
å hindre frostskader. Da er det viktig 
at dekkenet går noen centimeter lenger 
nedenfor mage og buk. I tillegg sjekket 
vi hundene regelmessig for frostska-
der. Spesielt viktige steder å sjekke er: 
ører, buk, tispenes patter, hannhunde-
nes forhud og pung, oversiden av bak-

lår, og andre steder der hunden har 
mindre pels. Vanligvis er ikke frostska-
der noe problem på Siberians og godt 
pelsede Alaska huskyer. Vi møtte på 
en fyr som hadde vært en måned på 
skitur med en Gordon setter i samme 
kuldeperiode som oss (mellom -20 til -
30 celsius), han brukte en foret jer-
venduk til hund som setteren fikk ligge 
i når de tok pause. 

Hundene må hjem, vi fortsetter 
Det var helt forferdelig å sende hunde-
ne hjem. Vi tok toget fra Steinkjer til 
Oslo hvor de ble avlevert på Inni 
Granskauen Kennel, hvor Tipp var 
lånt fra. Det var flere grunner til at vi 
sendte dem hjem. Tipp fikk vondt i 
ryggen av kløven, og er en viljesterk 
hund som er umulig å få med seg når 
han har fått nok. Nanuq hadde tråkket 
på noe spisst og kuttet opp poten, noe 
som gjorde at vi måtte la henne bære 
tom kløv for å belaste såret minst mu-
lig. Kombinasjonen av flere faktorer, 
asfaltgåing på oss, allerede alt for 
tunge sekker som måtte lastes med 
hundemat og at Tipp uansett måtte 
hjem gjorde at vi valgte å fortsette tu-
ren uten hund. Vi hadde dessuten be-
stemt oss for å sykle videre, og reso-
nerte med at det ville vært uforsvarlig å 
ha med hund av hensyn til trafikk, be-

NORGE PÅ LANGS – turen vår startet på Lindes-

nes, og vi syklet de første 13 milene til Knaben. 

Deretter fortsatte vi på ski og med pulk. 

Turen vår tok en uventet vending ettersom snøs-

meltinga kom veldig brått på i år, og vi ble nødt 

til å gjøre en del endringer. Den opprinnelige 

planen var å holde norskegrensa oppover fra 

Røros-traktene. I Steinkjer byttet vi av ulike grun-

ner til sykkel (kan leses om her). Vi avsluttet 

turen på Norges nordligste fastlandspunkt, Kin-

narodden. 

RUTEN 

Lindesnes – Knaben (sykkel) 

Knaben – Haukeliseter – Finse – Tyinkrysset – 

Lalm – Røros – Meråker (ski, pulk og hund) 

Meråker – Steinkjer (ski, fots, sekk, kløv og hund) 

Steinkjer – Helgelandskysten (Bodø) – Lofoten – 

Senja – Tromsø – Alta – Lakselv – Mehamn 

(sykkel med henger) 

Mehamn - Kinnarodden (til fots m. sekk) 

 

Hjemmeside: www.jenterpaalangtur.com 

lasting og for mange mil løping på 
asfalt. 

Savnet Nanuq 
Jeg tenkte på Nanuq hver dag. Savnet 
henne, kjente det gnage inni meg. Det 
var ikke moro og satte en demper for 
gleden ved å fullføre. Vi hadde jo latt 
halve teamet i stikken! Likevel var det 
nok den beste avgjørelsen for oss der 
og da. Men turene fremover blir garan-
tert sammen med Nanuq. 

Etter turen 
Nanuq var en ekstremt ADHD Alaska 
husky, hun måtte få med seg alt, hadde 
masse energi, var stresset og 
”fuglehund-høy” (for those who know 
what I mean). Etter turen roet hun seg 
ned. Hun har lært seg å hvile, å bruke 
energien når vi er ute på tur. Hun går 
mer avslappet i bånd, sannsynligvis 
som en følge av de lange dagene. Hun 
har fått masse turerfaring! ■ 

60 DAGERS 
SKITUR MED HUND 

TEKST OG FOTO: SANNE KARLSEN 

http://jenterpaalangtur.com/2013/05/02/endringer/
http://jenterpaalangtur.com/
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Huskyer i California 
Ved en skjebnebestemt tilfeldighet 
møtte jeg Benedicte Ingstad da hun 
for lenge siden var på besøk i USA og 
besøkte venninnen min Barbara Scha-
efer (Qualobo Siberian Huskies). Det 
som var spesielt var at både Benedicte 
og jeg var i Berkeley, California før 
hun dro til Barb, uten at vi viste om 
hverandre. Mine hunder og jeg bodde 
hos min mor, Benedicte hos en venn-
inne, begge i Berkeley Hills, med kun 
noen få kvartaler imellom oss. Da jeg 
noen få dager senere møtte henne hos 
Barb, nevnte hun at hun følte hun var 
tilbake i Norge, for hun hørte ulende 
huskyer i Berkeley! Vi fikk oss en god 
latter. Hundene hun hadde hørt hver 
morgen var mine – og fra det øyeblik-
ket viste jeg at noe viktig skulle skje. 

Oppkalt etter Helge Ingstad 
I oktober 2000, da denne valpen ble 
født, var Helge Ingstad 101 år gammel. 
Han døde kort tid etter (mars 2001), 
og jeg bestemte meg for å kalle opp 
valpen etter ham, ikke bare for å hedre 
en rekke historiske oppdagelser (noe 
jeg raskt ville angret på at jeg oppkalte 

en siberian etter), men også for de fan-
tastiske linjene han avlet i kennelen, 
som han senere overlot til sin datter. 
"Helge" var ikke ett navn som lett lot 
seg uttale på amerikansk, så jeg ga ham 
kallenavnet "Donner", etter en annen 
gruppe oppdagere (som ikke var så 
heldige), samt Sierra fjellkjeden som 
var min bakgård. Donner vokste opp 
til å bli en av mine favoritthunder, og 
en stor leder. Han var en hund som 
kunne finne løypa i snøstorm, kunne 
trave i mil etter mil med sin perfekt 
balanserte kropp, og når hundekjøre-
ren (som var meg) mistet løypa, fant 
han veien hjem. Donner viste hvordan 
han skulle bruke nesen, noe som var 
nødvendig, for synet var ikke så godt. 
Han ble diagnosert med Pannus (en 
sykdom i hornhinnen, dels allergisk 
betinget, o.a.) på begge øyene allerede i 
ung alder, og selv om han kunne se, 
var synet begrenset i sterk sol og snø. 
Jeg fikk vite at han mest sannsynlig 
ville bli blind. 

Donners oppdagelsesferd 
Sommeren 2009 fikk min far lunge-
kreft og jeg dro til San Diego for å 

være sammen med ham. I løpet av 
denne tiden hadde jeg noen til å se 
etter huset for meg. Jeg vet ikke nøy-
aktig hvilken dag, husker ikke engang 
hvilken måned, men en dag i løpet av 
denne forferdelige tiden, hoppet Don-
ner over gjerdet (noe han var ekspert 
på) og gikk på oppdagelsesferd. Det 
var ikke første gang han hadde gjort 
dette. Jeg vet ikke hvor mange ganger 
han kom seg ut på denne måten, men 
det er nok å si at han kjente området 
og ørkenen og alle punkter imellom. 
Etter å ha lett etter ham mange ganger, 
kan jeg bekrefte at han var smart. 
Donner brydde seg ikke om fremme-
de. Han holdt seg til veikanten til han 
kom til ørkenen, og deretter valgte han 
en sti og fulgte den helt til ...? Vanske-
lig å si, men han kunne gå i evigheter. 

Bortskjemt lederhund 
Donner var en av de første lederhun-
dene jeg trente opp selv, og jeg var 
utrolig knyttet til ham. Han var også 
"min baby" - en valp som kom, via et 
fly fra Norge, da jeg trengte noen å 
være glad i. Derfor var han ganske 
bortskjemt. 

Etterlysningsplakater 
Jeg kunne ikke komme meg hjem med 
en gang, og de som passet huset mitt 
ville ikke begynne å lete etter ham. De 
mente han ville komme hjem av seg 
selv, slik han alltid gjorde, og ville ikke 
sette opp plakater. På et tidspunkt 
kontaktet jeg Barb. Hun fakset etter-
lysningsplakater til alle hun kunne ten-
ke på - alle veterinærkontorer, dyrebu-
tikker og kontorer i området. Når jeg 
til slutt kom meg hjem en liten tur, 
hang jeg opp plakater på telefonstolper 
og begynte å kjøre rundt. Ganske snart 
begynte vi begge å få meldinger om at 
et ”eldre par" hadde Donner. Han 
hadde et spesielt utseende, men også 
på grunn av sine øyeproblemer kunne 
folk fortelle at paret var ute etter øye-
medisin - og det var derfor de husket 
hunden. Med vissheten om at noen 
hadde ham, endret jeg plakatene og 
oppfordret de som hadde ham til å 
returnere hunden som var svært elsket 
og savnet, og en del av et hundespann. 
Ingen ringte. Donner kom aldri tilba-
ke. Donner var ni år gammel. Jeg sør-
get over hans tap i lang tid, lurte på 
om det var noe annet jeg kunne ha 
gjort. Min far døde den 1. oktober 

GJENFORENINGEN MED ARCTIC GRACE HELGE AV BRATTALID 

TEKST OG FOTO: KATHY MIYOSHI, ARCTICGRACE SIBERIANS 

Den 30. oktober 2000 ble en sort og hvit siberian husky med ett blått og 
ett brunt øye født i Norge. Oppdretteren var Benedicte Ingstad (og hen-
nes sønn Erik), Brattalid Kennel i Oslo. Dette er viktig å ta med fordi Be-
nedictes foreldre var Anne Stine (arkeolog) og Helge Ingstad (jurist, for-
fatter og forsker). Helge og Anne Stine reiste over hele verden, fra Alaska 
til Arizona, fra Grønland til Canada, hvor han oppdaget en vikingboplass 
og beviste at vikingene var de første fra Europa til å oppdage Nord-
Amerika (beklager Columbus!). Helge var også blant Norges mest erfarne 
hundekjørere, og en som kjente Leonhard Seppala og importerte noen 
siberian huskyvalper fra ham på slutten av 50-tallet. Hundene på kenne-
len deres går tilbake til disse Seppala-linjene, i tillegg til Anadyr (Earl og 
Nattalie Norris, Fairbanks Alaska). Dette er noen av de eldste siberian-
linjene som fortsatt eksisterer, og de har alltid vært mine favoritter. 

Bilder, fra venstre: 
Det første bildet som ble tatt etter at Don-
ner kom hjem igjen. 
Bilde tatt for kort tid siden, med Donner til 
venstre i bildet, bak den grå lederhunden. 
Bilde av spannet fra 2008, rett før Donner 
forsvant. 
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2009, og jeg dro snart til Oregon der 
livet fortsatt var vanskelig, men jeg 
klarte iallfall å delta i noen løp. I be-
gynnelsen var det vanskelig å sele opp 
hundene, for hver gang jeg så ned hus-
ket jeg ikke bare tapet av Donner, men 
også tapet av min far. Det var utrolig 
at jeg i det hele tatt klarte å gjøre noe 
som helst. 

Donner dukker opp 
Så plutselig, i 2013 begynte merkelige 
ting å skje. I februar kunne jeg ha sver-
get jeg så Donner i baksetet på en bil. 
Jeg prøver å komme nærmere, men de 
svingte unna. Jeg var helt 
skjelven over likheten og 
fra da av kunne ikke få 
ham ut av tankene mine. 
Han var i drømmene mi-
ne, var han i mine tanker, 
og jeg begynte å lure ... er 
han på en eller annen måte her? Deret-
ter, på morsdagen (12. mai 2013) kom 
det en melding fra min nærmeste nabo 
Annie. Meldingen var et dårlig bilde av 
et hundehode, men jeg viste at det var 
Donner. Jeg ble lamslått og trodde 
noen spøkte med meg. Jeg ringte hen-
ne og spurte hva det var som skjedde. 
Hun sier hun er på grillfest og at den-
ne hunden vandret inn i hagen deres. 
Jeg fortalte henne at det var Donner 
og at jeg var på vei. 

Donner på grillfest 
Jeg kom meg dit, og det var voksne og 
barn der overalt. Annie peker for meg 
i retning av hunden som har krøllet 
seg sammen under et tre. Jeg gikk bort 
til ham og satte meg på knærne foran 
ham. Dette er absolutt min Donner, 
men jeg kan se at synet er dårlig, så jeg 
appellere til den gode nesen av hans og 
la hendene mine foran ham. Jeg gjen-
tok navnet hans. Den fjerde gangen 
blunket han, slikket meg på kinnet, 
hoppet deretter opp og begynte å spin-
ne i sirkler og ule. Jeg ble så ufattelig 
glad. Hvor stor var sjansen? Hva had-
de skjedde? Jeg spurte de som eier 
huset om de hadde sett ham før i dette 
området, men de sa nei. Jeg var rett og 
slett målløs og tok ham med meg 
hjem. 

Dyrepolitiet ble involvert 
Jeg hadde Donner i to eller tre dager 
før problemene begynte. Paret som 
hadde hatt ham hele tiden var på jakt 
etter ham. Det viste seg at det var et 
"eldre par", og at de tilfeldigvis bodde 
et par hus nedenfor huset med grillfes-
ten, kun noen kilometer fra huset mitt! 
Vi snakket på telefon, og jeg ble fortalt 
av sønnen deres at de ønsket hunden 
sin tilbake. Jeg fortalte dem at det ikke 
er deres hund, det er min hund og jeg 
kan bevise det. Han sa de hadde hatt 
hunden i mange år, og jeg fortalte dem 
historien min om hvordan han fors-

vant. Sønnen ønsket å komme og hen-
te ham, men jeg lot ham ikke få vite 
hvor jeg bor. Sønnen ønsket å møte 
meg, men jeg utsatte det. Han fortalte 
at de tok seg godt av ham, de hadde 
chipmerket ham, og de fikk ham fra et 
omplasseringssenter. Jeg vet ikke hva 
jeg skal tro om den siste delen, men 
jeg vet at jeg hadde chipmerket ham, 
og på dette tidspunktet hadde jeg fått 
bekreftet at Donner hadde min chip 
og det var ikke funnet noen tegn på en 
ny chip. Sønnen ringte til dyrepolitiet 
og de ringte meg, noe som var veldig 
bra. Det familien ikke viste var hvor 
godt dyrepolitiet og jeg kjente hver-
andre. De har registreringer av Donner 
helt tilbake til da jeg først flyttet til 
Reno og registrerte ham på min ken-
neltillatelse. De har registreringer på 
meg som løste ham ut av hundefeng-
sel, dokumenter med bilder. Så snart 
jeg ga dem mitt etternavn kunne jeg 
høre gjenkjennelse i den andre enden 
av telefonen. Noen få tastetrykk på 
datamaskinen, og de visste alt de 
trengte å vite. De sendte en betjent for 
å motta rapporten fra familien som 
krevde Donner, og deretter kom be-
tjenten til meg. Han scannet etter chi-
pen, fant den, fikk en kopi av mine 
registreringspapirer og gjett hva? 

DONNER ER MIN. Betjenten og jeg 
tilbrakte en halv time med å snakke 
om denne historien. Dette var helt 
klart høydepunktet på dagen hans! 
Han var så glad over å kunne vært en 
del av denne gjenforeningen, som det 
tok over tre år å få til, og jeg kunne se 
hvor mye han virkelig elsket hunder. 
Han toppet dagen min med å fortelle 
meg at han hadde informert paret om 
at det de hadde gjort var en forbrytelse. 

Mirakel på morsdagen 
Så dette er en historie med en lykkelig 
slutt. Dette er historien om min elske-

de hund som kom hjem 
igjen etter tre og et halvt 
år! Men dette er også en 
trist historie. Den "eldre 
paret" som hadde Donner 
innrømmet at de fant ham 
på gaten, at de ikke hadde 

sett etter chip eller forsøkt å identifise-
re ham på noen måte. Og verst av alt, 
så innrømmet mannen at de hadde 
ignorerte alle mine plakater med opp-
fordring om å levere ham tilbake. Han 
hadde sett plakatene mine og fortalte 
betjenten at han kjente igjen beskrivel-
sen av Donner og sett tilbudet om 
finnerlønn. Han sa de hadde holdt 
Donner som en innehund hele denne 
tiden, og grunnen til at han kom seg ut 
var fordi mannen falt og brakk hoften 
og derfor måtte ha noen se etter huset. 
Denne personen hadde gjort en feil og 
Donner rømte. Donner hadde vært ute 
i en uke og trålet nabolaget, og ifølge 
en rapport kommet så nært som et par 
kvartaler fra mitt hus. Donner hadde 
prøvd å finne veien hjem, og han fant 
naboen min på en grillfest i stedet. 
Han snuste og snuste på henne og til 
slutt la han hodet i fanget hennes og 
ville ikke gå bort - så hun tok et bilde 
og sendte det til meg. Og en så enkel 
handling endte med at et mirakel 
skjedde på morsdagen. 
 
Måtte alle dine stier føre hjem! ■ 

”En historie for utrolig til å være sann” 
 

Kathy Miyoshi 
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I følge evolusjonsteoriens teori om best mulig tilpasning til levevil-
kårene gjennom seleksjon, vil mange ville dyrearter ha utviklet 
egenskaper som gjør dem velegnet til å leve under svært ulike kli-
matiske- og ernæringsmessige forhold. Når vi mennesker domesti-
kerer dyr, og styrer avlen, kan det hende vi beveger oss bort fra det 
optimale. Eller vi holder dyrene under andre omstendigheter enn 
de forholdene de genetisk er tilpasset. 
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Tilpasset et liv i arktis og subarktis 
Siberian husky og andre polare hunder 
er veldig like ulven både i utseende og 
fysiologi. De er tilpasset et liv i arktis 
og subarktis, der vintrene er svært kal-
de. Dessuten kan det være perioder 
med ganske høy dagtemperatur om 
sommeren. De har også sterke forut-
setninger for å løpe, og jakte, både 
sommer og vinter. De har ofte lyse 
øyne som slipper lyset bedre gjennom i 
den lange mørketiden da den må kun-
ne se godt også i skumringen. De har 
en nøysom metabolisme som tåler 
dårlig mattilgang i perioder. Dyr som 
lever i subarktis får ofte unger om vå-
ren, slik at de kan bli store nok til å 
klare seg gjennom vinteren. Brunst og 
løpetid reguleres av lys og temperatur, 
og våre polarhunder har rester av dette 
i seg. Det er avgjort flest valper om 
våren! 

Regulering av varme 
Polare hunder svetter ikke under pel-
sen. Den viktigste kilden til å bli kvitt 
overskuddsvarme, er gjennom pusten. 
De har til dette utviklet lange snuter og 
lange tunger, med stor blodsirkulasjon, 
og kan veksle kroppsvarme med omgi-
velsene gjennom å puste/pese. Kort-
snutede hunderaser får større proble-
mer med varme! Fordamping av sekret 
som spytt er også med på å kjøle bik-
kjene. Da må de kunne drikke seg opp. 
De har behov for avkjøling av krop-
pen når de løper om vinteren, fordi de 
MÅ ha stor isolert pels for å beskytte 
mot kulden. De har også behov for 
avkjøling om sommeren, når det er 
som varmest. Om sommeren kan de, i 
tillegg til å pese, kjøle seg ned ved å 
grave liggegroper i bakken (graver seg 
ned til kjøligere og fuktigere lag), gjen-
nom å felle all vinter-underpels, gjen-
nom å legge seg der det er litt vind, 
eller gjennom å bade. Polare trekkhun-
der kan også kjøle kroppen gjennom et 
sinnrikt system av blodårer, der over-
skuddsvarme kanaliseres ned i føttene, 
og fra føttene, som da er varmere enn 
resten av kroppen, kan utveksles med 
omgivelsene. Vi mennesker ville blitt 
iskalde på beina om vi gikk barbeint i 

snøen, men for bikkjene er dette en 
måte å kvitte seg med muskelbruks-
varme på om vinteren. Om sommeren 
kan vi ofte se siberians kjøle seg med å 
bade ”til knes”. De liker å vasse, men 
sjelden å svømme. Kroppen kan kun 
bli kaldere ved at omgivelsene er kal-
dere enn kroppstemperaturen, slik at 
man kan avse varme til luften. Sånn 
sett er disse ”fot-termostatene” flotte. 
De beskytter potene mot forfrysning 
og skader (”huskyer har utmerkede 
poter”) og hjelper bikkja til å holde seg 
akkurat passe varm. 

Viktig å røyte på sommeren 
Siberian husky med avrøytet sommer-
pels tåler varmen nokså godt om den 
får ligge i ro. Hvis den må løpe langt 
eller fort, er det betydelig fare for 
overoppheting, især hvis den ikke har 
tilgang på vann både til drikking og 
bading. Det er derfor feil for hunden å 
la en siberian beholde tjukk pels om 
sommeren (”utstillingspels”) da den 
skal røyte både for å kunne kjøle seg 
mer om sommeren, og for å gro ut 
god underull til vinteren igjen. Det er 
også skadelig og farlig å klippe/
barbere pelsen, fordi pelsen isolerer 
mot direkte solvarme, og hindrer at 
huden blir brent. Når man kan obser-
vere huskyer som koser seg i sola om 
sommeren, så er det fordi de har som-
merpels som beskytter akkurat passe. 
Blir det for varmt, klarer ikke hunden 
kjøle seg nok ned, og man ser ofte at 
huskyer søker skygge på varme dager. 
På de varmeste dagene nekter de helt å 
røre seg, og bare ligger og dormer. 

Vinterpelsen isolerer mot kulde 
Den doble vinterpelsen til siberian og 
andre polare raser er fin isolasjon mot 
kulde. De lange glatte dekkhårene be-
skytter mot at snø fester seg i pelsen 
(som hos puddel og spaniel, som ofte 
får stygge klumper) og de spiral sikk-
sakk hårene som er underullen lager 
luftlag som holder på varmen. Dess-
uten er pelsen innsatt med en hunde-
form for ullfett, som hindrer pelsen å 
bli helt våt (vi vet jo at en badet hund 
nesten kan riste seg tørr, og at smuss 

og fett lett preller av på en husky). 
Derfor skal man helst ikke bade en 
husky så mye om vinteren, for det 
ødelegger varmeeffekten av pelsen. En 
siberian husky med god vinterpels skal 
ideelt kunne ligge oppå snøen med så 
god isolasjon at snøen under den ikke 
smelter. Hvis det er for kaldt, blir det 
likevel et islag der bikkja har ligget, 
som tegn på at kroppsvarme er trengt 
igjennom pelsen. Dekkes den av snø, 
holder den seg varm og tørr ovenfra. 

Varmebesparende liggemåter 
Pelsen behøver ikke være lang, men 
den må være tett og luftfylt. For lang 
dekkpels kan faktisk være dumt, fordi 
det ikke blir helt tett mellom underull 
og dekkhår. Når de som kjører lang-
distanse med siberians likevel velger å 
legge bikkja på halm og med teppe, er 
det for at bikkja skal ha det maksimalt 
komfortabelt når den hviler. En sibe-
rian som får velge liggeplass selv vil 
ofte velge en plass der de ikke ligger 
rett på snøen unntatt når det er sol og 
varmt. Har man med bittesmå liggeun-
derlag på tur vil en erfaren husky ligge 
krøket sammen på dette (og en ung 
valp vil bite det i småbiter….). Det å 
ligge i ”huskyball” er også varmebe-
sparende. Halen dekker den sårbare 
nesen, og potene ligger med sålen opp. 
Ørene på en husky er pelskledde og 
små, så de slipper ikke ut mye varme 
(ørene på den afrikanske villhunden 
som lever i tropene er store og tynne). 
En godt pelset husky har pels mellom 
tredeputene, og pels på kjønnsorgane-
ne og hannhunden kan trekke lemmet 
helt inn i forhuden. 

Tilpasset et liv langt nord 
Som vi ser er huskyens temperaturre-
gulering tilpasset et liv langt nord, med 
kald vinter og korte varme sommere. 
Den er også tilpasset et liv med større 
fysisk aktivitet om vinteren enn som-
meren. ■ 
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Jeg kunne snakket om treningsstrate-
gier og antall km tilbakelagt i stor de-
talj, men jeg fatter meg i korthet: team-
et gjennomførte over 3000 km med 
trening i fjellene i Langfjord samt to 
forberedende løp: alle våre åtte Sibe-
rians i trening gjennomførte Lanfjord-
løpet i desember på 120 km (2x60km), 
mens fem britiske Siberians og tre 
Alaska huskier fullførte Alta 2 Dagers 
løpet på 120km (2x60km) i januar. 
Fjellene i Langfjord slet på laget. Uken 
før løpet hadde jeg fortsatt fem av 
hundene i et team på åtte, men under 
det siste treningsløpet fikk to av hun-
dene, Fifi og Harley, håndleddsskader. 
Jeg satt dermed igjen med de tre Az-
gard hannhundene: Polar, Indie og 
Bommer. Vi hadde hele tiden vært 
forberedt på at ikke alle ville klare seg.  
 
I etterpåklokskapens lys ser vi at det 
og ta hunder fra Storbritannia i sep-
tember med målsetning om og fullføre 
Finnmarksløpet i mars samme sesong 
er urealistisk. Det faktum at tre av 
hundene stod klare på startlinja var i 
seg selv en prestasjon, for ikke å snak-
ke om at også det fjerde medlemmet 
av det britiske teamet (hundekjøreren) 
stod klar etter hundrevis av timer på 
sleden, klatring med et  åttespann opp 
en 1000 meter høy fjellside (delvis i en 
vinkel på 60 grader), haglevær, 
snøstormer, og iskaldt regn kombinert 
med 60 km/t vind. Jeg mistet over 
fem cm rundt midjen, hadde ikke en 
kilo i vekt. 

Løpsstart lørdag 9. mars 2013 
Teamet bestod av meg, Azgards Polar, 
Indie og Bomber. Parkengard’s Sable, 
Casino, Sunny, Ing og Yaz. Handlere 
var Emma Cowell og Mark Busby. 
 
Etter å ha konkurrert internasjonalt i 
sporten fekting i 18 år skulle nervene 
mine ha vært vant til stresset under 
konkurranse og press. Frykten/tanken 
på hva som lå foran oss kombinert 
med muligheten for at vi ikke ville kla-
re og fullføre løpet, eller ikke fullføre 
med noen av mine hunder, var tøffere 
enn noen andre mentale utfordringen 
jeg noensinne har måttet overvinne 
tidligere. 

Alta til Jotka - Jotka til Skoganvarre 
 
«Målet er å fullføre med sunne, glade hunder, 
og for å oppnå dette, må man hvile mye og 
kjøre fornuftig» Marius Moholdt 
(Fullfører av Finnmarksløpet 1000 km 
med Siberians) 
 
Vi satte av gårde til musikk og seremo-
ni som forventet i disse løpene. Blandt 
71 deltagere trakk jeg startnummer 21, 
og planen var å kjøre rett gjennom 
første sjekkpunkt på Jotka 50 km og å 
holde det gående til Skoganvarre 58 
km, totalt 108 km. Dette ville bli vår 
lengste distanse så langt. Deretter var 
planen at vi skulle ta 8 timers pause på 
hvert sjekkpunkt, bortsett fra Jotka på 
returetappen, dersom hundene så ster-
ke nok ut til å gå rett gjennom, og full-
føre løpet på under fire dager. De førs-
te 50 km gikk relativt lett, med foten 
på bremsen hele veien. Mange spann 

kjørte forbi meg, men jeg var forbe-
redt på dette, og jeg hadde ingen inten-
sjon om å slite hundene ut tidlig i lø-
pet. Ca 30 km fra Skoganvarre ble vi 
forbikjørt av et spann med 14 hunder, 
og under denne forbikjøringen fikk 
dessverre en av hundene (Polar) skul-
deren ut av ledd da han måtte ut av 
sporet og ut i den dype løssnøen. Jeg 
måtte sette ham i sleden. Fysisk var 
han den hunden jeg mente var ster-
kest, han hadde trukket som et gods-
tog i 3000 km, så dette var en tung 
mental nedtur for meg. Men jeg visste 
at jeg ikke kunne vise mine følelser for 
hundene, som trengte meg i toppform. 
Vi ankom sjekkpunktet, som var som 
et diskotek med musikk, filmteam, 
fotografer og lys! Hva i all verden var 
på gang? Skoganvarre er kjent for sin 
party atmosfære! 

Skoganvarre til Levajok 
 
«Hvis du kommer deg til Levajok, så kom-
mer du deg også til mål» Jan Navjord 
(Lokal sledebyggemester og en ekstra-
ordinær hundekjører) 
 
Jeg matet hundene og prøvde å få litt 
hvile. Etter seks timer stod jeg opp, og 
oppdaget at alle de andre spannene 
hadde kjørt (bortsett fra ett) og det 
hadde røket opp til snøstorm! Jeg kun-
ne ikke tro mine egne øyne, nesten alle 
lagene hadde kjørt ut igjen etter bare 
ca 4 timers hvile for å prøve og slå en 
storm, en avgjørelse som mange ville 
angre. Med Polar skadet, sank hjertet 
mitt, for jeg visste at jeg måtte brøyte 
vei over den tøffeste fjellkjeden i løpet 

TEKST OG FOTO: PETER KAY-KUJWASKI  
OG EMMA COWELL 

OVERSETTELSE: MONICA A. SUNDSET 

FINNMARKSLØPET 2013 
Verdens nordligste og Europas lengste sledehundløp 



61 

  3/2013 HUSKYBLADET 

visste at hundene trengte hvile, men 
det gjorde også jeg. Syv av lagene brøt 
løpet her. Vi ville hvile i 12 timer. 

Levajok til Karasjok 
 
«En god soldat vet når man skal hvile» Arne 
Kalstrom» (venn og mentor) 
 
Fjorten timer og førtien minutter sene-
re fortsatte vi videre. Vi hadde 85 km 
på elva, der vi nøt kontrasten i det lyse 
klare solskinnet med supre spor og 
minus tyve grader. Det var en perfekt 
7 timers distanse. Vi hvilte mens vi 
kjørte. 

Karasjok til Jergul 
67km. Vi hvilte 10 timer, fôret to 
ganger, og dro av sted, denne gangen 
sterke og uthvilte, hundene forlot Ka-

sikkerhet i Alta 2 Dagers løpet (første 
etappe) hvor forholdene var «de verste 
jeg noen gang har kjørt under» ifølge Ha-
rald Tunheim (FL 1000 vinner). 
 
Vi begynte den lange klatreturen opp 
til midjen i dyp snø, og med bare en og 
annen dårlig synlig markør som kunne 
vise vei. Vi jobbet og jobbet i fire ti-
mer for å komme til toppen med Sable 
og Indie i led. På toppen var vi midt i 
stormens øye, et hull i skyene lot sola 
skinne gjennom snøstormen, og jeg 
kysset hver hund ... altfor mange gang-
er. Vi kjørte videre og gjennomførte 
distansen til Levajok på 9 timer og 
41minutter. I Levajok ble vi mottatt av 
veterinærer, og de frivillige på sjekk-
punktet stormet klappende mot oss, 
de kunne ikke tro at vi hadde klart det, 
og med hunder i god kondisjon. Jeg 

(mer enn 900 meters høyde tre ganger) 
i en snøstorm på egen hånd. Jeg gikk 
tilbake til sengen. Jeg måtte få hodet 
på plass hvis vi skulle klare dette. 
 
Det viste seg at dette trolig var de vær-
ste forholdene siden Finnmarksløpet 
1997. Etter en time i sporet møtte jeg 
på en hundekjører som skrek «jeg gir 
opp, hundene mine klarer ikke brøyte 
vei i denne galskapen» ropte han i det 
jeg kjørte forbi. Jeg var ikke lenger 
bakerst. Jeg visste at vi hadde trent 
3000 km i Langfjord. Den generelle 
oppfatningen er at 1 km i Langfjord er 
verdt 1,5 km andre steder. Jeg hadde 
brukt vinteren på egen hånd, siden jeg 
var den eneste med Siberian spann i 
området, og derfor generelt tregere 
enn Arne Kalstrøm og hans Alaska 
huskier. Vi hadde også ledet tre lag til 
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og gamle - som har hjulpet oss på vår 
reise. 
 
Takk til våre sponsorer: Lyon equip-
ment, Franks Pro Gold, Garmin UK, 
Hargrove’s Cycles, Non-Stop, Sled 
Monkey, Azgard Kennel. ■ 

rasjok som de forlot Alta. Jeg hadde 
gåsehud, 7 timer senere kom vi fram til 
Jergul. Vi begynte å ta igjen spann, 
bare for å se dem bryte løpet, med 
hunder som haltet eller var for slitne til 
og fortsette. 

Jergul til Jotka - Jotka til Alta 
 
«Du kan alltid gå fortere - men du kan ikke 
alltid komme i mål» Arne Kalstrom 
(venn og mentor) 
 
78km, deretter 50km, totalt 128km 
(viste seg å være 138) dette skulle være 
vår lengste distanse. Vi ankom Jotka 7 
timer senere, de fleste lagene som lå 
nært oss hadde brukt mye lengre tid, 
dersom vi kjørte rett gjennom ville 
klare løpet på under fire dager. Vi 
stoppet, signert og fortsatte videre, 
etter å ha sprengt oss over den lille 
fjellkjeden på denne distansen og en 
innsjø som du følte aldri ville ta slutt i 
minus trettifem til førti grader. Nesen 
min hadde frosset, det vil si det som 
var inni nesen min hadde frosset. Jeg 
så på hundene og de var sterke, så vi 
fortsatte mot Alta og hjem. Solen kom 
opp og sporet (ikke at det var mye 
igjen av det nå) hadde slått om til suk-
kersnø, som er som sledekjøring i 
sand, men vi kjørte på, vi så snart 
teamet foran oss igjen, men jeg motsto 
trangen til å jage etter. Vi kunne ha tatt 
ham igjen, men jeg viste at dersom jeg 
ødela løpet nå ved å jage etter så ville 

jeg få ”bank” etterpå. 
 
Vi krysset målstreken som nummer 48, 
med tiden 3 dager 22 timer og 21 min. 
Jeg var den siste mannen som gikk i 
mål, 22 lag brøt løpet (FL500). Jeg / vi 
hadde klart det. Jeg kan ikke finne ord 
for å beskrive hvordan jeg følte og 
fortsatt føler det og se ikke bare mål-
linjen, men venner, naboer, familie, 
Ben Livsey (den eneste engelskman-
nen som noensinne har fullført 
FL1000), Sjekkpunktfunksjonærer, 
veterinærer, lokale kontor arbeidere og 
barn fra skoler som kom for å se man-
nen som fullført hele løpet på egen 
hånd. GPS trackingen og internett 
gjorde også at vi kunne få inn mel-
dinger fra hele verden under løpet. 
Folk fortalte at hele kontoret satt og 
fulgte med og at de ikke fikk gjort noe 
arbeid på tre dager! 
 
Azgards Independence (Indie) og 
Azgards Billy Gee (Bommer) er de 
første britisk fødte og oppvokste 
Siberian Huskies som har fullført 
"Verdens nordligste og Europas 
lengste Hundeløp”! 
 
En spesiell takk til: Emma Cowell, 
Arne Kalstrom og Marianne Skjøt-
haug, Jan Navjord, Jon Hearn, Ben 
Voigt og Katy Walther, Olivia van 
Uytvanck, Chris Barry og Andrew 
Grisbrooke, Mark Buzby, Martin Ice 
Cream Man og alle andre venner - nye 
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Sinkmangeldermatose (ZRD) er en 
hudsykdom som responderer på be-
handling med sink. Karakteristiske sår 
i huden er et tegn på sinkmangel, og 
sinkmangelen kan oppstå på grunn av 
mangel i dietten eller hos noen polare 
raser (som siberian husky) som følge 
av feil i opptaket av sink fra tarmen. 
Sink er viktig for mange enzymer, pro-
teiner og hormoner i kroppen. Sink er 
nødvendig for mange ulike fysiologis-
ke prosesser i kroppen og for metabol-
ismen, for eksempel mange aspekter 
ved immunsystemet, sårheling, hud-
dannelse, reproduksjonssyklus og 
stoffskiftet. 

Årsak 
Sinkmangel kan enten oppstå som 
følge av mangel i dietten, eller på 
grunn av dårlig opptak fra tarmen. 
Malabsorbsjon/dårlig opptak av sink 
fra tarmkanalen er den vanligste årsa-
ken hos polare raser som siberian hus-
ky. Hvorfor dette skjer er ikke kjent. 

Symptomer 
Symptomer på ZRD er brunaktige 
skorper og sår i huden og pelstap, spe-
sielt rundt øyne og snuteparti. Slike sår 
kan også oppstå rundt ører, haser, un-
der tær og rundt kjønnsorganer hos 
både tisper og hanner. Huden kan klø, 
og mange hunder kan klø seg eller tyg-
ge på områder med sår. 
 
Sårene oppstår gjerne i forbindelse 

med stress, hormonelle endringer, og 
for tisper i forbindelse med løpetid/
drektighet. Sekundære infeksjoner i 
sårene kan oppstå, og antibiotikabe-
handling lokalt eller via tabletter kan 
da være nødvendig. 

Diagnose 
Diagnose stilles enten ved hudbiopsi 
for å se om de kjente endringene i hu-
den er til stede, eller ved å tilføre eks-
tra sink i dietten og se om dette hjel-
per. Ofte blir hunden behandlet mot 
andre hudlidelser (parasitter for ek-
sempel skabb, allergier) for å utelukke 
at sårene har oppstått av andre grun-
ner, men sårene har et karakteristisk 
utseende.  

Arvbarhet 
Arvbarheten på ZRD er ikke endelig 
kartlagt, men det anbefales ikke å bru-
ke affiserte individer og nære slekt-
ninger av disse i avl. 

Behandling 
Nok sink finnes oftest i kosten/fôret 

vi vanligvis bruker. Alle hunder skal 
derfor ikke ha og trenger ikke sinktil-
skudd, selv om noen alltid gir kosttil-
skudd til hundene. Har hunden derma-
tose må det mer til enn det som er 
vanlig, for å sikre at hunden tar opp 
nok sink. Tilskudd med sink, periode-
vis eller for noen livslang behandling. 
Noe ulik dosering, avhengig av sink-
forbindelsen. 
 
Zinc sulfate: 10 mg/kg/dag 
Zinc methionine: 1.7 mg /kg/dag 
Zinc gluconate: 1.5 mg/kg/dag 
 
Hvis du går til en veterinær for hun-
dens hudproblemer og mistenker 
ZRD kan du jo forslå muligheten for 
ham/henne. Det er lurt med et veteri-
nærtilsyn på kroniske sår som ikke 
skyldes skade eller responderer på al-
minnelig sårpleie, før man setter i gang 
å eksperimentere med behandling. For 
mye sink er heller ikke bra. ■ 

Sinkmangeldermatose (Zinc responsive dermatosis/ZRD) hos siberian husky 

TEKST: TONE BEATE HANSEN 

Sinkmangelsår hos siberian husky tispe (9 år). Foto: Tone Beate Hansen 

Sinkmangelsår er vanligst som hårløse 
områder med skorper i området rundt 
munn/nese. Foto: Veterinarynews.dvm360 

Når hunden din får rare felt, sår, 
kløe eller skorper i huden er det 
ikke alltid lett å finne ut hva det 
skyldes. Mange tenker umiddel-
bart på en eller annen skade (har 
hunden krangla med broren sin?) 
eller utøy (æsj, lus nå igjen...?). 
Men det kan være noe annet. Våt-
eksem, allergier, og også sår på 
grunn av sinkmangel. 

KILDER 
http://veterinarynews.dvm360.com/
dvm/article/articleDetail.jsp?
id=162405 
http://vargevass.com/websiberian/
engels/breed/health.html 
http://www.huskyresources.com/
zrd.html 
http://www.upei.ca/~cidd/Diseases/
dermatology/zinc-responsive%
20dermatosis.htm 
http://www.mckeevervetderm.com/
medi-
a/298823d29036110ffff804dffffd523.
pdf 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/10563006 

Sinkmangelsår. Foto: Tone Beate Hansen 

http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/article/articleDetail.jsp?id=162405
http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/article/articleDetail.jsp?id=162405
http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/article/articleDetail.jsp?id=162405
http://www.huskyresources.com/zrd.html
http://www.huskyresources.com/zrd.html
http://www.upei.ca/~cidd/Diseases/dermatology/zinc-responsive%20dermatosis.htm
http://www.upei.ca/~cidd/Diseases/dermatology/zinc-responsive%20dermatosis.htm
http://www.upei.ca/~cidd/Diseases/dermatology/zinc-responsive%20dermatosis.htm
http://www.mckeevervetderm.com/media/298823d29036110ffff804dffffd523.pdf
http://www.mckeevervetderm.com/media/298823d29036110ffff804dffffd523.pdf
http://www.mckeevervetderm.com/media/298823d29036110ffff804dffffd523.pdf
http://www.mckeevervetderm.com/media/298823d29036110ffff804dffffd523.pdf
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TEKST OG FOTO: JOHANNE SUNDBY 

Karl Martin Furre Engen låner doningen til Johnny Blingsdalen på NSHKs høstsamling 2012. Foto: Stine Oppegaard 

Når man har en – eller har det blitt to? Eller ble det seks sa du? Ja, da er turer i parken kanskje ikke lenger det 
som frister mest. En trent og sliten husky er et dydsmønster i heimen, så her må vi ut, sommer som vinter.  

PÅ KJØRETØYET SKAL STORFOLK KJENNES 

Fra venstre: Dyckvogn, sparkesykkel (Kickbike), vanlig sykkel og Gravity sparkesykkel.. 
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Utstyr for barmarkskjøring 
På diverse fora har det vært diskusjo-
ner om hva det er mulig å kjøre med. 
Her følger en liten oppsummering og 
en liten liste over en del mulige do-
ninger. Vi snakker barmark foreløpig. 

Ting man må vurdere 
Hvor stort behov har man for fart? 
Hvor stort behov har man for å trene 
muskler hos hundene? 
Hvor stor sikkerhet trenger man? 
Må man kunne stoppe og gå fra hun-
dene når det er hindringer i veien? 
Skal man kjøre på vei eller sti? 
Hvor mange skal man kjøre med om 
gangen, og hvor mye ”power” er det i 
de man har? 

Tohjulinger 
Sykkel. Sykler man, må man velge en 
sykkel med gode nok bremser, gjerne 
skivebremser, og en sykkel som er ro-
bust, dempet og litt offroad i preget. 
En stang forover som bringer trekk-
linen vekk fra framhjulet er et must. 
Sykkel er flott om en er god til å sykle 
og har stødige hunder som ikke hop-
per til siden og i grøfta. En til tre hun-
der er greit, og man får hjulpet litt til i 
oppoverbakker. Eneste treningsdoning 
som gi litt egentrening det da…..! 
 
Sparkesykkel. Her finnes det en del å 
velge i. Lette sparkesykler til en-til to 
hunder (Kickbike, Pawtrekker, som 
oftest med gaffelbremser, men også 
skivebremser). Lette, kjappe, manøv-
rerbare, og lette å ha med seg. Litt 
tyngre varianter med bredere hjul – 
bred plattform - og mer robuste brem-
ser for to-tre-fire (f eks Gravity). Kan 
kjøre uvørent på sti med disse, men 
det er ingen parkeringsbrems på dem. 
Veldig robuste, veldig stødige og 
nokså dyre. 

Lette treningsvogner 
Her finnes trehjulssykkelen Mastertrail 
som man i alle fall kan kjøre firespann 
med, med gaffelbremser og sykkelhjul 
er den ikke veldig robust, men den er 
artig å kjøre. Saccovogn som man står 
eller sitter på, og som er tilpasset to 
store hunder med stive drag, men som 
kan kjøres med fire (eller mer…med 
linedrag - hvis man tør). Sacco har en 
litt dårlig parkeringsbrems. 

Lette konkurransevogner 
Det fines letter firehjulsvogner med 
sykkel-type hjul, og noen litt mer ro-
buste hjul. De er ofte for lette for mer 
enn fire hunder. Med mindre man skal 
suse av gårde uten å stoppe på løp. 
Det finnes kjempemange varianter, 
men ikke mange er lett å få tak i gjen-
nom norske forhandlere. Flere Euro-

peiske firmaer lager egen vri (Polen, 
Italia, Tsjekkia). 

Tyngre treningsvogner for få hunder 
Her er trehjuls Dyckvogn uovertruf-
fen. Robust, solid, med gode bremser 
og tung nok til å ha kontroll. Passer 
flott for trening om høsten for de som 
skal på tur eller har MD løps ambisjo-
ner med et mindre spann. Norsk for-
handler, lett å få reservedeler. Dyr i 
anskaffelse, men da har du vogn i 
mange, mange år framover, og de er 
lett å selge om du skal bli kvitt dem 
igjen.  

Tyngre treningsvogner for større spann 
Firehjuls Dyck i lett eller tyngre utga-
ve, med fire bremser og litt fjæring er 
kongen i sporet for 6-8 hunder. Har 
parkeringsbrems også. Veldig solid og 
robust, varer evig med litt vedlikehold. 
Forhandler og videresalg er som for 
trehjulingen, vanskelig å finne brukte 
faktisk, folk beholder disse vognene 
selv. Vogner til og med størrelse 4-
Dyck kan en enkelt person lett klare å 
få opp på en henger for transport til 
der man trener! 
 
Trollvogna har også norsk forhandler 
og er gjennomprøvd (og Handlervog-
na). Er enda tyngre og kan kjøres av 
større spann(10-12?). Passer bra der 
kjøring med motor er forbudt. Er tung 
og litt vanskelig å få med seg, krever 
vinsj for å få den på hengeren. Men er 
nok det sikreste om man tenker stort 
spann. 

ATV 
Noen kjøper ATV uten motor og bru-
ker den som treningsvogn. OBS brem-
sene må ofte justeres. Noen kjøper 
cross-motorsykler og trener med det, 
uten motor det og. Litt lite kontroll i 
svingene og med stort spann. 
 
Den ultimate treningsdoningen for 
større spann er selvsagt ATV med mo-
tor. Ikke alltid lov å kjøre med slike 
over alt, og de finnes uregistrerte 
(strengt tatt ikke lov å bruke da), trak-
torregistrerte og registrerte med hvite 
skilt. Dyrt og deilig, men man kan fin-
ne greie brukte om man ikke må ha 
nyeste modell. De som vinner store 
løp selger ofte sine brukte, siden ATV 
er premie. Med ATV kan man velge 
fart og tyngde, og får stoppet uten 
problemer.  
 
Vrient? Vel – de fleste samlinger i 
Huskyklubben vil kunne by på et ut-
valg av slike for beskuing og prøving. 
Nok et godt argument for å delta på 
klubbens samlinger. ■ Tone Beate Hansen med dyckvogn på 

NSHS høstsamling 2012. 
Foto: Stine Oppegaard 

Master-Trail, også kalt trehjuling. Husk 
strikk mellom sykkel og hundene. 

ATV er kjekt om man har mange hunder 
som skal trenes. 

Sanne Karlsen på Kickbike. Det anbefales 
også å ha en stang/antenne foran sykkelen, 
for å holde liner unna hjulene. 

Foto: Stine Oppegaard 
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Nye registreringer (tom 16.10.2013) 
Kull 135126 Import, født 18.11.2006 

S51727/2009 Komaksiut’s Moose 

Mor: NHSB2458735 Komaksiut’s Leddy 

Far:  SHSB634408 Glacier Of Jedey 

Kull 136629, født 10.05.2010 

NO51792/13 Langbein 

NO51793/13 Ice 

NO51794/13 Rolig Gutt 

Mor: 01428/05Little-ruby 

Far:  25344/08 Albin 

Kull 134739 Import, født 08.10.2010 

KCAL04835203 Greentrail’s Aramis 

Mor: KCAG01496406 Wildenfree Cheeky Moo Of 

Greentrail 

Far: KCAH0902895 Shegge Mann’s Price Eward Of 

Green 

Kull 135076 Import, født 04.01.2010 

KCAP0719304 Greentrail Blondie 

Mor: KCAJ01356301 Greentrail Freki 

Far: KCAJ03190904 Greentrail Phoneix 

Kull 137119 Import, født 29.11.2011 

SE16348/2012 Nävervikens Snow Af Ice-bella 

Mor: SE11904/2010 Nävervikens Majlis 

Far: S53312/2006 Marsha’s Nali 

Kull 13675 Import, født 30.11.2012 

LO2133312 Jumaniji De Nariz De Nieve 

Mor: LOE1934686 X-clusive Label De Nariz De 

Nieve 

Far: LOE2030501Jalerran’s Reloaded De Nariz De 

Nie 

Kull 133208, født 06.02.2013 

NO40427/13 Gråbeintunets Knerten 

NO40428/13 Gråbeintunets Kula 

NO40429/13 Gråbeintunets Lillemor 

NO40430/13 Gråbeintunets Tuppen 

Mor: NO54193/12 Gråbeintunets Fanta 

Far: S68689/2005 Fenrisulven Frej 

Kull 136422 Import, født 31.03.2013 

SE32471/13 Sherjix Orri Of Hope 

Mor: NO49606/10 Snørokks Saria 

Far: 11487/05 Peikon Av Vargevass 

Kull 134770, født 21.04.2013 

NO45981/13 Archi 

NO45982/13 Niko 

NO45983/13 Atlantik 

NO45984/13 Storm 

NO45985/13 Shiwa 

NO45986/13 Ulven 

Mor: NO31634/11 Strykers Suukie 

Far: 12617/07 Karhu 

Kull 134788, født 12.05.2013 

NO46067/13 Atim 

NO46067/13 Sepp 

NO46067/13 Zarya 

NO46067/13 Sprinter 

NO46067/13 Eclipse 

NO46067/13 Taiga 

NO46067/13 Constanze 

Mor: NO33744/10 Ulveheia’s Nusse 

Far: NO44133/10 Nay-la-chee’s Lava Goshe 

Kull 134050, født 13.05.2013 

NO43449/13 Ask Av Kulvi 

NO43450/13 Alakai Av Kulvi 

NO43451/13 Anton Av Kulvi 

NO43452/13 Askeladdn Av Kulvi 

NO43453/13 Aida Av Kulvi 

NO43454/13 Anka Av Kulvi 

NO43455/13 Askepott Av Kulvi 

Mor: NO32696/09 Snøheimens Nana 

Far: 25804/05 Vikerkollen’s Ms Bachao 

Kull 133480, født 17.05.2013 

NO41499/13 Missi 

NO41500/13 Molly 

NO41501/13 Faia 

NO41502/13 Fenja 

NO41503/13 My 

NO41504/13 Ronja 

Mor: NO53308/11 Maike 

Far:  NO53304/11 Kompis 

Kull 135534, født 19.05.2013 

NO48440/13 Lucky 

NO48441/13 Zorro 

NO48442/13 Gorm 

NO48443/13 Eiki 

NO48444/13 Mira 

NO48445/13 Isabel 

Mor: NO41403/11 Kaizer 

Foto: Rikke Bergendahl 
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Far: S66695/2008 Hill Striker Kipp D’amundsen 

Kull 135536, født 30.05.2013 

NO48450/12 Isslottet’s Kasper 

NO48451/12 Isslottet’s Jesper 

NO48452/12 Isslottet’s Geronimo 

NO48453/12 Isslottet’s Sophi 

NO48454/12 Isslottet’s Silje 

NO48455/12 Isslottet’s Sara 

NO48456/12 Isslottet’s Karla 

Mor: NO38706/10 Isslottet’s Kira 

Far:  NO48498/12 Isslottet’s Svarten 

Kull 135892, født 11.06.2013 

NO49474/13 Sharko 

NO49475/13 Sam 

NO49476/13 Falco 

NO49477/13 Kelko 

NO49478/13 Ragnar 

NO49479/13 Kira 

Mor: 22164/07 Shakira 

Far:  NO41731/11 Nordens Skogul’s Skjold Meek 

Kull 135040, født 17.06.2013 

NO46896/13 Vikerkollen’s DM Stratos 

NO46897/13 Vikerkollen’s DM Twix 

NO46898/13 Vikerkollen’s DM Troika 

NO46899/13 Vikerkollen’s DM Freia 

NO46900/13 Vikerkollen’s DM Regia 

Mor: S53388/2008 Nymånens Maia 

Far:  NO47688/09 Vikerkollen’s Bba Demon 

Kull 135569, født 30.06.2013 

NO48560/12 T T Zoot Siku 

NO48561/12 T T Blond Lex 

NO48562/12 T T Jay Stifter 

NO48563/12 T T Ebony 

Mor: SE14187/2010 Annemonens Husky’s Rikissia 

Far:  NO41732 Nordens Skogu’s Birk Mocca 

Kull 135562, født 09.07.2013 

NO48520/13 Oliver B. Bumble Av Vargevass 

NO48521/13 Joey Av Vargevass 

NO48522/13 Pamuk Av Vargevass 

NO48523/13 Pippi Av Vargevass 

NO48524/13 Tom Poes Av Vargevass 

Mor: 00863/08 Janneke Av Vargevass 

Far: NO49042/10 Thor Av Vargevass 

Kull 136017, født 12.08.2013 

NO49875/13 Frostskades Sheriff 

NO49876/13 Frostskades Salto 

NO49877/13 Frostskades Sjokko 

NO49878/13 Frostskades Saiko 

NO49879/13 Frostskades Soda 

Mor: NO59073/10 Kari Trestakk’s Skade2 

Far: NO34211/10 Presto 

Kull 136311, født 18.08.2013 

NO50828/13 Run Roy’s Make It Better Uranus 

NO50829/13 Run Roy’s Make It Better Titan 

NO50830/13 Run Roy’s Make It Better Tekla 

NO50831/13 Run Roy’s Make It Better Aries 

Mor: 07650/08 Run Roy’s Sunshine Cinderella 

Far: NO36994/09 Kari Trestakk’s Odin 

Kull 136441, født 22.08.2013 

NO51213/13 Run Roy’s Foxtrot Felix 

NO51214/13 Run Roy’s Foxtrot Beli Nooki 

Mor: NO47191/11 Run Roy’s Sound of Silence 

Mitrah 

Far: NO36994/09 Kari Trestakk’s Odin 

VALPEFORMIDLING 
NSHK har et system for formidling av valper. Både påtenkte kull og fødte valper kan formidles via valpeformidler og 
klubbens hjemmesider. Forutsetningen er at man er medlem av NSHK. Vi anbefaler at alle som skal selge valper bru-
ker denne tjenesten. Den er et felles, likt system 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 opplysninger om for-
eldredyrene. Det synes vi er viktig, slik at valpekjøpere kan orientere seg. Det 
erstatter ikke samtaler med oppdretter, besøk i valpegården, utfyllende opp-
lysninger og det å spørre seg rundt. 
 
Det man kan gi opplysninger om, er premier oppnådd på utstilling og resulta-
ter på løp. Man kan også legge inn andre opplysninger, som f.eks helseattes-
ter man har gjort. Helsetester og utstillingsresultater skal også ligge på Dog-
web 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 vel-
ge hva det skal legges vekt på. Klubbens formålsparagraf 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 til-
legg, som f eks Finn.no eller egen hjemmesiden. ■ Vida på Stålhovet. Foto: Rune Sundset 

Katt og valper. Foto: Tanita Rangnes. 
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Dato: 18.08.2012 
Sted: Oslo 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Eli-Marie Klepp 

VDH/DCNH SH 15076 
Hightower’s Freke Winter Spirit 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK CACIB BIM 

SE60307/2010 
Zaltana Laughing Out Loud 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

AKCWS33663502 
Kristari’s Sesame 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

NO41989/09 
Luna av Brattalid 
G.AK 
 
Dato: 25.08.2012 
Sted: Skjomen 
Arr: Narvik Trekk- og Brukshundklubb 
Dommer: Eli-Marie Klepp 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 25.08.2012 
Sted: Narvik-området 
Arr: Norsk Berner Sennenhundklubb 
Dommer: Svein Bjarne Helgesen 

SE59945/2010 
Lapicum One Way to Heaven 
Exc.UK 1.UKK 

SE55998/2010 
Chiliway’s Freyja 
Exc.Ak 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 27.04.2013 
Sted: Elverum 
Arr: Norsk Polarhundklubb 
Dommer: Robert Valseth Sellevik 

NO45367/09 
Run Roy’s After Eight Iza 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK 
(uteglemt i forrige nummer av HB) 
 
Dato: 27.04.2013 
Sted: Sunndalsøra 
Arr: Surnadal og Rindal Hundeklubb 
Dommer: Gunnar Nymann 

NO45359/09 
Run Roy’s Destiny Alaysa 
G.AK 

NO46241/10 
Run Roy’s Black Magic Dakota 
G.AK 
 
Dato: 28.04.2013 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Dobermann Klub 
Dommer: Kenneth Edh 

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

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 12.05.2013 
Sted: Hammerfest 
Arr: Vest-Finnmark Fuglehundklubb 
Dommer: Marit Sunde 

SE59945/2010 
Lapicum One Way To Heaven 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BHK 

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

SE40636/2012 
Lapicum A New Day Has Come 
VG.JK 1.JKK 

SE40638/2012 
Lapicum A Sweet Little Valentine 
Exc.JK 1.JKK 

SE29648/2011 
Wolfmark Can’t Get Enough 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 15.06.2013 
Sted: Tromsø 
Arr: Tromsø Hundeklubb 
Dommer: Harald Aune 

SE59945/2010 
Lapicum One Way To Heaven 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

SE10861/2011 
Upnorth Conrad Chaos 
Exc.AK 2.AKK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO50327/12 
Hawk Eye Smilla Av Ulveblikk 
VG.JK 2.JKK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 

SE29370/2011 
Aslakkgårdens Frosta Frostros 
Exc.AK 2.AKK 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
Exc.AK 1.AKK 
 
Dato: 21.06.2013 
Sted: Kirkenes 
Arr: Kirkenes og Omegn Hundeklubb 
Dommer: Arne Foss 

NO57054/10 
Øre 
G.AK 

NO52278/11 
Doffen av Vargevass 
G.AK 

NO57057/10 
Ronja 
G.AK 
 
Dato: 22.06.2013 
Sted: Bodø 
Arr: Salten Brukshundklubb 
Dommer: Marianne Holmli 

SE10861/2011 
Upnorth Conrad Chaos 
Exc.AK 1.AKK 

SE393367/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

SE56344/2011 
Carillo Spirit’o The Wild 
Exc.AK 1.AKK CK R CERT 2.BTK 
 
Dato: 22.06.2013 
Sted: Oppdal 
Arr: Oppdal Hundeklubb 
Dommer: Frank Christiansen 

DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE29650/2011 
Wolfmark Call Me Classy 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO45359/09 
Run Roy’s Destiny Alaysa 
G.AK 
 
Dato: 23.06.2013 
Sted: Bodø 
Arr: Norsk Belgisk Fårehund Klubb 
Dommer: Georgios Kostopoulos 

SE10861/2011 
Upnorth Conrad Chaos 
VG.AK 1.AKK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.JK 1.JKK CK R. CERT 2.BTK 

SE56344/2011 
Carillo Spirit’o The Wild 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 29.06.2013 
Sted: Svolvær 
Arr: Vågan Hundeklubb 
Dommer: Jo Schepers 

SE59945/2010 
Lapicum One Way To Heaven 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM 

SE40636/2012 
Lapicum A New Day Has Come 
Esc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 29.06.2013 
Sted: Leirfjord 
Arr: Ytre Helgeland Hundeklubb 
Dommer: Jens Utke Ramsing 

DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
Exc.AK 1.AKK 
 
Dato: 30.06.2013 
Sted: Gjøvik 
Arr: Gjøvik Hundeklubb 
Dommer: Eli-Marie Klepp, Norge 

NO55084/11 
Ompa av Ulvhild 
O.AK 

VDH/DCNH SH 15076 
Hightower’s Freke Winter Spirit 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 

11645/05 
Nay-la-chee’s Hexov Runner 
Exc.VTK 1.VTKK 

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

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Exc.JK 1.JKK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 

07098/08 
Gillian 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BTK 

S69245/2006 
Heidiburghs Ghost Luna 
VG.AK 2.AKK 
 
Dato: 06.07.2013 
Sted: Trondheim 
Arr: NKK 
Dommer: Liz-Beth C Liljeqvist 

SE23282/2010 
Wolfmark So Far So Good 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB BIM 

DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 

Exc.AK 2.AKK 

S47991/2007 
Chiliway’s Never Compete With Me 
Exc. CHK 1. CHKK 

SE39336/2012 
Snøfrost Svale Dis 
Exc.JK 1.JKK CK 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Exc.UK 2.UKK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BTK 
R.CACIB 

SE29650/2011 
Wolfmark Call Me Classy 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

NO46840/11 
Carillo Spirit’o Black Magic 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BTK 

NO46241/10 
Run Roy’s Black Magic Dakota 
VG.AK 4.AKK 

SE56344/2011 
Carillo Spirit’o The Wild 
VG.AK 3.AKK 

NO45367/09 
Run Roy’s After Eight Iza 
VG.AK 

S40004/20009 
Bedarra Kat Von D 
Esc.CHK 1.CHKK CK 4.BTK 
 
Dato: 14.07.2013 
Sted: Vålerbanen 
Arr: Åsnes Og Omegn Hundeklubb 
Dommer: Mona K. Selbach 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 27.07.2013 
Sted: Råde Idrettspark 
Arr: Moss Og Omegn Hundeklubb 
Dommer: Eivind Mjærum 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Esc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO46840/11 
Carillo Spirit’o Black Magic 
Esc.AK 2.AKK CK 
 
Dato: 03.08.2013 
Sted: Nesbyen 
Arr: Norsk Myndeklubb 
Dommer: Sean Delmar 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Exc.UK 2.UKK CK R.Cert 2.BTK 
 
Dato: 03.08.2013 
Sted: Leknes, Vestvågøy 
Arr: Vestvågøy Hundeklubb 
Dommer: Tanya Ahlman-Stockmari 

NO36996/09 
Kari Trestakk’s Frøya 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO47266/09 
Hattavarri’s Alva 
VG.AK 
 
Dato: 04.08.2013 
Sted: Leknes 
Arr: Norsk Cavalierklubb 

NYE UTSTILLINGSRESULTATER PR 16.10.2013 
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Dommer: Nina Karlsdotter 

NO47266/09 
Hattavarri’s Alva 
Esc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 04.08.2013 
Sted: Nesbyen 
Arr: Norsk Tibetansk Terrier Klubb 
Dommer: Rui Oliveira 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Exc.UK 2.UKK CK R.CERT 2.BTK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 17.08.2012 
Sted: Mosjøen 
Arr: Vefsn Hundeklubb 
Dommer: Erwin Deutscher 

SE40635/2012 
Lapicum A Magic Moment 
VG.JK 

SE40638/2012 
Lapicum A Sweet Little Valentine 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 18.08.2013 
Sted: Mosjøen 
Arr: Rana Trekk - og Brukshundklubb 
Dommer: Ralf D. Cambell 

SE40635/2012 
Lapicum A Magic Moment 
Exc.JK 1.JKK 

SE40638/2012 
Lapicum A Sweet Little Valentine 
VG.JK 1.JKK 
 
Dato: 24.08.2013 
Sted: Oslo 
Arr: NKK 
Dommer: Karl-Erik Johansson 

NO31834/12 
Carillo Speed Zone 
VG.UK 1.UKK 

S39310/2009 
Okami’s Maic Moments 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BHK CACIB BIM 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

SE20222/2012 
Bedarra Oh No Yoko 
VG.UK 3.UKK 

SE29055/2012 
Okami’s Once Upon A Time 
Exc.UK 2.UKK CK r.CERT 2.BTK R.CACIB 

SE42685/2011 
Rösebäckens Arvada 
VG.AK 1.AKK 

NO41989/09 
Luna Av Brattalid 
S.AK 

PKRV17422 
Majra Dotyk Polnocy 
S.AK 
 

Dato: 07.09.2013 
Sted: Tromsø 
Arr: Tromsø Hundeklubb 
Dommer: Jelena Kruus 

NO55800/11 
Hattavarri’s Kaizer 
G.AK 

NO50327/12 
Hawk Eye Smilla Av Ulveblikk 
VG.JK 1.JKK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1. BTK BIR 

NO56936/11 
Rj Leia 
S.UK 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
VG.AK 2.AKK 

SE10869/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BTK 
 
Dato: 07.09.2013 
Sted: Drammen Travbane 
Arr: Klubben for Gårds - Og Fjellhunder 
Dommer: Stefan Sinko 

NO30396/13 
Artica 
VG.JK 1.JKK 
 
 
 
 

Dato: 07.09.2013 
Sted: Steinkjer 
Arr: Steinkjer Hundeklubb 
Dommer: Wera Hübenthal 

DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE32621/2012 
Stinger 
S.JK 

SE29650/2011 
Wolfmakr Call Me Classy 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 08.09.2013 
Sted: Hundorp 
Arr: Gudbrandsdal Hundeklubb 
Dommer: Rodi Hübenthal 

NO56121/12 
Gelido Vento Discotheque 
VG.JK 1.JKK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
Exc.UK 1.UKK 

NO36083/11 
Tanana 
S.AK 

HEIDIBURGHS ERIC OG HEIDIBURGHS GHOST ECHO 

Både Eric og Echo ble trekkhundchampioner, SE (POLAR) i vinter. Echo ble svensk utstillingschampion, SE UCH i sep-
tember 2012, og Eric ble norsk utstillingschampion, NO UCH i mai 2013, så begge er dobbeltchampioner. 
 
Deres trekkhundmeritteringer der de har oppnådd 1. pris er: Nornäs 20.2.2010, Åsarna 12.3.2010 og Lekvattnet 
2.2.2013. 
 
Erics utstillinger: NSHK 27.5.2007 Cert og BIR/BIS, Norsk Polarhundklubb 30.4.2011 Cert og BIR, Norsk Polarhundklubb 
27.4.2013 Cert og BIR. 
 
Echos utstillinger: SPHK Gävle/Dala 23.5.2009 Cert, SPHK Mälardalen 2.6.2011 Cert og BIM, SPHK rasspecialen 
15.9.2012 Cert, BIR bruks og BIR/BIS. 

S69244/2006 SE UCH SE (POLAR)CH Heidiburghs Ghost Echo. 
Oppdretter: Lars og Kerstin Gustafsson, Sverige. Eier: Viggo 
Jørgensen 

S50901/2005 NO UCH SE (POLAR)CH Heidiburghs Eric. Oppdret-
ter: Lars og Kerstin Gustafsson, Sverige. Eier: Viggo Jørgensen.  



70 

HUSKYBLADET 3/2013 



71 

  3/2013 HUSKYBLADET 

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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HUSKYBLADET 3/2013 

Ansvarlig redaktør: Johanne Sundby 
Utforming: Stine Oppegaard 
 
Ansvarlig utgiver: 
Norsk Siberian Husky Klubb 
Org.nr: 898611752 
Postgirokonto: 0530 23 47060 
IBAN: NO79 0530 2347 060 
SWIFT/BIC: DNBANOKK 
 
Trykk: Peak Print AS 
Opplag: 550 eksemplarer 

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

STYRET OG KOMITEER 

Forsidebilde: Knut Helge Reiersgård og Iselin 

Strøm Reiersgård. Foto: Stine Oppegaard 

Baksidebilde: Foto: Tone Beate Hansen 

STYRET 

Line Løw (leder), Skjelbreia, Postboks 21, 1404 Siggerud 928 21 979 l.m.low@medisin.uio.no 

Lina Stabbetorp (nestleder), Lokes vei 16, 1540 Vestby 959 32 045 linastabbetorp@gmail.com 

Irene Borgen (kasserer), Askveien 16, 1482 Nittedal 934 35 106 ibo@zacco.no 

Tone Beate Hansen (sekretær), Morenevn. 59, 2743 Harestua 416 00 213 tone_b_hansen@hotmail.com 

REDAKSJONSKOMITEEN 

Johanne Sundby (leder), Sørbråtveien 25, 0891 Oslo 905 58 704 johanne.sundby@medisin.uio.no 

Anne-Katrine Kroken, Kluftmovn. 271, 2364 Næroset 943 75 596 anka68@hotmail.no 

Monica A. Sundset, Håkøyvegen 84, 9100 Kvaløysletta 971 90 722 monica.a.sundset@gmail.com 

Saskia Mämpel, Atnadalen 1981, 2476 Atna 991 61 923 hirafoss@gmx.de 

Kirsten Ribu, Gartnerveien 85, 1555 Son 416 48 686 kirsten.ribu@hioa.no 

WEBANSVARLIGE 

Rikke Bergenddahl, webredaktør, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 rikke@norway.online.no 

Runar G. Simonsen, webmaster, Morenevn. 59, 2743 Harestua 957 52 054 webmaster@siberian-husky.net 

SPORTSKOMITEEN 

Johnny Blingsdalen (leder), Alundamvn. 67, 0957 Oslo 900 29 092 johnny@atlant-entreprenor.no 

Anders Kohler Fugelli, Løkkavn. 23, 1404 Siggerud 924 81 432 anders@fugelli.com 

Terje Dietrichson, Bogerudveien 38, 0692 Oslo 930 63 549 terje.dietrichson@stortinget.no 

Karl Martin Furre, Høglisvingen 15, 1920 Sørumsand 476 66 280 karlmartin_f@hotmail.com 

Ivar Hordnes (nestleder), Saturnvn. 6, 0492 Oslo 924 31 379 ihor@netcom.no 

AVLS-, BRUKS- OG UTSTILLINGSKOMITEEN (ABU) 

Kari Solvang Hope (leder), Høymyrveien 65, 3656 Atrå 477 55 941 snorokk@gmail.com 

Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 rikke@norway.online.no 

Anita H. Engebakken, Skiensvn. 340, 3830 Ulefoss 938 03 809 anitahe@snofrost.net 

Lina Stabbetorp, Lokes vei 16, 1540 Vestby 959 32 045 linastabbetorp@gmail.com 

Marianne Larsen, Austadveien 325, 3748 Siljan 473 01 422 toyalarsen@hotmail.com 

Turid Aandalen Lindberg, Setraveien 62, 1914 Ytre Enebakk 452 18 508 turlin@hotmail.no 

Hågen Bjørgum (valpeformidler), Prestmovn. 59 B, 7500 Stjørdal 951 01 034 valpeformidler@siberian-husky.net 

ARRANGEMENTSKOMITEEN 

Stine Oppegaard (leder), Henriksvei 2, 0768 Oslo 908 59 638 stine.oppegaard@nfi.no 

Elin Ingstad, Magnus Hydlesvei 3, 1165 Oslo 957 76 020 elini@vikenfiber.no 

Siv Hansen (materialforvalter), Kongsrudveien 69, 1735 Varteig 414 19 171 sino75@live.no 

Fred O. Johansen, Kjettorpvn. 109, 3180 Nykirke 900 42 530 fredojoh@online.no  

Jon Bakke, Nesttunvn. 101 B, 5221 Nesttun 926 27 600 jon@nmf.no 

Mette Ellefsen, Ekebergv 66, 2335 Stange 982 55 807 ellefmette@hotmail.com 

Sigmund Alhaug, Jessnesvn. 106, 2315 Hamar 481 95 758 kaasia@online.no 

Camilla Kerler-Günther, Sundli, 1892 Degernes 971 04 124 kerle@online.no 

VALGKOMITEEN 

Rigmor Rønning Myrvang, Pardisgutua 3, 2322 Ridabu 915 80 386 rigmor@bambini.no 

Kari Eldby, Gammelveien 5, 9475 Borkenes 951 83 739 kari.eldby@harstad.kommune.no 

Svein Dufseth, Askveien 16, 1482 Nittedal 934 10 144 svein.dufseth@evry.com 

Lene Halvorsen (vara), Bredholt, 1890 Rakkestad 932 17 457 shsarek@hotmail.com 

REVISOR 

Kirsten Ribu, Gartnerveien 85, 1555 Son 416 48 686 kirsten.ribu@hioa.no 

Trond Hafel (vara), Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710 tro-haf@online.no 

UTGIVELSESPLAN FOR HUSKYBLADET 
Deadline Utgivelse Innhold 
Nr 1 - 15. februar Mars Referat fra Vintersamling - Innkalling til generalforsamling -  

Årsrapporter fra komiteene - Invitasjon til Spesialutstilling 
Nr 2 - 15. mai Juni Referat fra generalforsamling - Resultater fra Spesialutstilling -  

Invitasjon til Høstsamlingen, Villmarksmessen 
Nr 3 - 15. august September Referat fra Høstsamling - Invitasjon til høstsamling på snø og Vintersamling 
Nr 4 - 15. november Desember Referat fra høstsamling på snø - Dogs4All 

Medlemspriser NSHK (*inkl 160 kr til NKK) 
Hovedmedlem* (økes med 50 kr i 2014) 460 kr 
Husstandsmedlem med eget medlemsnummer 50 kr 
Familiemedlemskap (kun ett medlemsnummer)* 510 kr 
Ungdomsmedlem* 310 kr 
Medlemskap utland* 560 kr 
Abonnement Huskybladet innland/utland 200/250 kr 
 
Annonsepriser Svart/hvit Farge 
1/1 side 1000 kr 1500 kr 
1/2 side 750 kr 1000 kr 
1/4 side 500 kr 700 kr 
Linjeannonse fra 100 kr 
Kennelannonse, blad/nett pr år 250/150 kr 

HUSKYBLADET 

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

Huskybladet er gratis for medlemmer. Ettertrykk 
av redaksjonelle artikler er tillatt med 
kildehenvisning, eller med forfatters godkjennelse. 
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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 regi-
strert 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 påloggingsnavn 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 medlemmer, basert på adresser som ligger i databasen hos NKK. 

Anne Spangen. Foto: Ivar Hord-
nes. 

Atlas, født 12.03.2012, sønn av Svolvær. Atlas er min 
første siberian, og blir garantert ikke den siste! Foto: 
Anne Elisabeth Rynning Mork. 

 

Rune Sundset, Tromsø. Foto: Monica A. Sundset. 

 
En stor takk til alle som stemte på oss så vi 
fikk kr. 70.000 til å fortsette med vinterturer 
med funksjonshemma. Administrerende 
direktør i LOS vil være med som hjelper på 
spannet til vinterens tur. Han vil være med 
oss en dag. Los har hytte på Hovden, så de 
har jo lagt merke til oss. 
 
Det var en eventyrlig dag i Dyreparken i Kris-
tiansand. Da vi ble ropt opp, viste de et av 
hundespanna innover fjellet på en gedigen 
skjerm. Med musikken og ivrige hunder, var 
det så man fikk gåsehud, og tårene spratt. Vi 
vant publikum, vi fikk stående applaus og 
trampeklapp. All den PRen vi har fått er jo 
gull verdt, det har vært en fantastisk " reise ", 
er ikke helt "landet" ennå. 
 
JURYENS BEGRUNNELSE: Nidarå Trekk-
hundklubbs tur til Hovden gir fysisk funk-
sjonshemmede barn et tilbud de ellers ikke 
hadde fått. Et flott tiltak som fortjener en 
håndrekning etter 37 år med dugnadsinnsats! 
 
Takk for støtten! 
 
Med vennlig hilsen Rigmor Johnsen 

Ivrig lek i hundegården. Foto: Tania Rangnes. 

Akela (2,5 år). Foto: Christiane Elin Hansen. 

Siberian husky, nå også som 
veskehund, med Saskia van 
Es. Foto: Gerry Borge. 

Fra besøk på Svalbard. Foto: Johanne 
Sundby. 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Zarya, eier Tone Beate Hansen og Runar Golimo Simonsen, oppdretter Irene Borgen og Svein Dufseth 


