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Kjøring med funksjonshemmede. Les mer om 
Astrid og Larry Berntsen i kennelportrettet inne i 
bladet. Foto: Privat. 

Sandra Hattestad Hove og søsteren hennes tok de med seg ti siberians på TOGET 
til Finse for å bo på primitiv hytte og snørekjøre med hund. Andre synes det er 
vrient å dra med ti huskyer i bil, og her drar de med seg alle inn i en togkupe. 
Andre turister måpte, men hundene var snille og rolige. At de så snørekjører i 
kuling med fem bikkjer foran fjellskia er også noe som det suser Amundsen og 
Nansen av. Foto: fra Facebook. 

Det er slitsomt å være moderator på Facebook. Foto: 
Gro Britt Skarseth. 

Elias (11 år) kjørte 3 km barneløp på Vikerfjell. Det var det første 
løpet hans og han var temmelig spent på forhånd men det gikk 
supert. Foto: Bente Sofie Alhaug. 

Noen er mer oppfinnsomme enn andre når det står 
godsaker oppå hengeren. Foto: Runar Golimo Si-
monsen. 

Jill Therese Andersen synes huskyer er veldig fine hunder. Når hun blir større 
vil hun gjerne ha en husky. Jill Therese er veldig glad i å tegne og har nettopp 
begynt å øve seg på hundetegninger. Bilder av huskyer finner hun på internett. 
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LEDERENS HJØRNE 

Neste nummer av Huskybladet kommer før årsmøtet i mai 2014. Send 
inn tekst og bilder til: huskybladet@gmail.com innen 15. april 2014. 

Vinteren er her, og startskuddet for årets løpssesong har for lengst gjallet. Det har vært 
en sørgelig treningssesong for de fleste sørpå. Håper det har vært bedre for dere nordpå. 
Dette legger selvsagt en demper på flere av våre medlemmers løpsambisjoner denne se-
songen. Jeg ønsker alle lykke til! 

I Norsk Siberian Husky Klubb 
(NSHK) har vi delte meninger når det 
gjelder klasseinndeling for siberian 
husky på åpne løp. De aller fleste er 
nok for klassedeling på sprint, hvor 
houndtypen er så mye raskere at det 
ikke er noen mulighet for å konkurre-
re, og opprettholde standarden på si-
berian husky samtidig. Mens det er 
større uenighet på mellomdistanse, og 
flesteparten heller i mot klasseinnde-
ling på langdistanse. Derfor har ikke 
NSHK noen offisiell politikk når det 
kommer til klasseinndelinger på løp. 
Imidlertid synes jeg det er trist at In-
ternational Federation of Sleddog 
Sports (IFSS) ikke har klasseinndeling 
på EM sprint/mellomdistanse i Fin-
land. Det betyr at veldig mange med 
renrasede hunder ikke har mulighet til 
å delta, og at vi får flere hundekjører-
organisasjoner som arrangerer VM og 
EM. Det hadde vært hyggeligere der-
som vi hadde fått til kjempestore EM 
og VM – arrangementer. I Europa er 
det jo faktisk flere som kjører med 
renrasede hunder enn det er 
houndskjørere.  
 
Nå når denne lederen skrives står jeg 
på tampen til å reise med hundene til 
det store utland. Og det er jammen 

meg et styr. Ære være de utøvere som 
har gjort dette i flere år. Jeg er impo-
nert! Sjøl er jeg helt utslitt av papirar-
beid, fiksing og ordning for å komme 
meg av gårde. Veterinærbesøk, god-
kjenning av mattilsynet, sjekk om hun-
dene kan oppholde seg i bilen under 
ferjetransporten, pakking av enorme 
mengder hundemat, utstyr og klær. 
Finne ut i siste liten at du ikke bare får 
en klekkelig bot dersom du blir tatt 
med piggdekk i Tyskland, men at du 
faktisk ikke får lov til å kjøre videre og 
må kjøpe piggfrie dekk og sette på… 
Å konkurrere i utlandet er ikke bare 
bare. I neste nummer av Huskybladet 
håper jeg at flere av de som har reist 
utenlands en gang eller tre kan lage en 
tipsartikkel. For det ER MYE å huske 
på. Jeg bidrar gjerne med erfaringer. 
 
Håper at snøen snart skal lave ned og 
at dere får mange fine turer i skog og 
fjell med ski og slede. 
 
God Vinter! 
Line Marie Løw 

ÅRSMØTE 
SØNDAG 25. MAI 
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Et år er gått, og vi har gitt ut tre num-
mer av Huskybladet som vi er litt stol-
te av. Det er mye jobb, men jeg som 
redaktør er glad for at jeg er omgitt av 
flere folk av den typen jeg kaller 
”ildsjeler”. Det er folk som ikke bare 
tenker på seg og sitt, men som har 
sansen for sosiale fellesskap, som yder 
en ekstra innsats for å gjøre det trivelig 
i et miljø, og som arrangerer ting det er 
artig for oss å være med på, eller ord-
ner med felles goder som blad, regn-
skap, løp, premier, lokallagsturer eller 
utstilling, eller stiller opp på messer og 
promoverer rasen vår. ……. Uten de-
re ildsjelene ville det ikke vært noen 
huskyklubb!! Tusen tusen takk for at 
dere alltid er der. 

Summen av erfaringer 
Man kan - tenker jeg- ikke bare lære av 
egne erfaringer, man trenger også and-
res. En klubb er summen av alle disse 
erfaringene. I det siste året har det 
vært mye sosial aktivitet og mye læring 
og deling. Vi får utrolig mange tilbake-
meldinger av positiv art, og mange 
påpeker mangfoldet både geografisk 
og sosialt og interessemessig. Husky-
venner finnes over alt. For eksempel 
fikk Sanne fra Stavanger bolig i 
Tromsø gjennom bekjentskaper via 
NSHK….ikke dårlig. 

REDAKTØREN HAR ORDET - Ildsjeler og hylekor….. 

Hylekoret 
Det finnes også noe jeg kaller Hyleko-
ret. Det er de evinnelige stemmene fra 
få - men meget høylytte - av de som 
alltid er misfornøyde med noe. Som 
synes vi som drifter blad og klubb er 
dumme, urettferdige, smålige, tenker 
feil, ikke inkluderer og ikke gjør noe 
riktig. Jeg vet ikke alltid hvem de er, 
for de dukker sjelden opp i virkelige 
samlingsstunder. Men de er der, i bak-
grunnen, og de snakker en del bak 
ryggen på folk eller sender mail på 
ulike diskusjonsfora…... Og hamrer 
løs på ildsjelene og meningene og idee-
ne og krever noe annet eller mer - men 
som ikke stiller opp selv. Konstruktiv 
kritikk er hjertelig velkomment. Hyle-
kor synes jeg ikke så mye om egentlig. 
Når bikkjene her hjemme setter i gang 
- ulekoret - går jeg ut og hysjer. Jeg 
liker en god diskusjon og synes det er 
morsomt med meningsbrytning. Men 
jeg forsvarer mine ildsjeler med nebb 
og klør. La dem være i fred, gi dem 
mer ros enn ris. Uten dem - ja da had-
de dere ikke fått flere blad - Husky-
blad. 
 
Oslo, 1. desember 2013 
Johanne Sundby 

Bildet er fra nyttårsfeiringen på Syningen hvor flere medlemmer i klubben hadde gått sam-
men og leid stedet. Johanne er festpyntet med potesokker. Foto: Marianne Larsen. 

Foto: Lina Stabbetorp. 

ELSK MEG 
Før snøen faller i Abu Dhabi, Jeg er din 
med De umoralske i Toronto, Eventyr-
land i Montreal, Jag etter vind med Kar-
sten og Petra i Lübeck, Tusen ganger 
god natt i Marrakech, De tøffeste gutta i 
Amsterdam, Ragnarok i Texas, Pioner i 
Alpene, Blind Søvngjenger møtte Sun-
dance Kid med Brev til kongen til Gøte-
borg og Kraftidioter i Berlin. 
 
Hva har dette med Huskybladet å gjø-
re? Jo, det er noen av høstens norske 
filmer som siden august har reist ver-
den rundt på filmfestivaler sammen 
med undertegnede, som derfor ikke har 
hatt mye tid til å redigere Huskyblad. 
 
Bladet du nå sitter med i hånden er det 
6. Huskybladet med Johanne Sundby 
som redaktør og undertegnede som 
redigerer. Det er en stor jobb for redak-
tøren og resten av redaksjonen å skrive 
eller samle inn tekster og bilder til bla-
det. Det er heller ikke til å legge skjul på 
at selv om det er gøy å lage Huskybla-
det, tar det uendelig mange timer å 
redigere bladet. 
 
Det burde være mulig å dele på oppga-
ven med redigeringen, med hjelp av 
noen enkle maler. Programmet som 
brukes til redigeringen er Microsoft Pub-
lisher. Mange har det antagelig allerede 
liggende blant Office-programmene, 
eller det kan kjøpes for noen tusenlap-
per (med mulig refusjon fra klubben). 
 
Jeg oppfordrer medlemmer som synes 
det er gøy med data, tekst, bilder og 
redigering til å melde seg til tjeneste, 
slik at Huskybladet kommer ut i tide. 
 
Oslo, 27.03.2014 
Stine Oppegaard 
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TEKST OG BILDER: GRO BRITT SKARSETH. 

NYBEGYNNERSPESIALEN: Varg tester liggeunderlag 

Ny hund. Ny husky til og med. Første gangs hundeeier på toppen av alt. 
Hvordan skal vi finne ut av alt vi bør finne ut av? Det blir prøving og feil-
ing, og så finner vi ut litt etter hvert…… 

Testen har bevisst ikke tatt med husets menneskesenger. Hvis de var med i undersøkel-
sen ville de sannsynligvis kommet meget høyt oppe på listen… 

Varg kom inn i våre liv litt sånn på 
impuls for vel to år siden. Det vil si, vi 
besøkte FOD-gården (Foreningen for 
omplassering av dyr) i Oslo for å kikke 
litt på mulige hunder, og der sto Mr. 
Varg med sine bedende øyne og ba om 
å få komme ut og springe litt. Trass i 
alle advarsler (huskyer, og særlig han 
der, er veeeldig krevende, ble vi for-
talt) tok vi han med på en liten tur, 
men da han skulle tilbake i luftegården, 
gråt han sine modige tårer. Saken var 
klar. Han måtte bli med oss hjem! 

Valg av hundeseng 
Stakkars Varg hadde ikke hatt det så 
godt tidligere i livet, og det første vi 
måtte skaffe til veie var en hundeseng. 
Han skulle bo inne med oss selvfølge-
lig, og ettersom han kun var vant til å 
stå i en kort kjetting ute under en al-
tan, måtte han jo få det beste som var 
å oppdrive. Mor ”googlet” hundeseng-
er til den store gullmedalje, og endelig 
fant hun en som både var stor, myk og 
skikkelig komfortabel. Det skulle 
ganske snart vise seg at den også 
smakte fantastisk godt! Sengen besto 
av et tykt bommulstrekk med et inner-
trekk, og inni der skulle man putte alle 
dynene man hadde til overs i skapet. 
Det ble en skikkelig ”prinsen på er-
ten”-seng! Dessverre varte den ikke 
særlig lenge. 

Seng med teddyfor til Ylva 
På hytten måtte vi jo også ha hunde-
seng, og der ble en deilig pusesak med 
teddyfor innkjøpt hos søta bror. Men 
akk, den var for liten, syntes Varg. Yl-
va kunne få den. 

Hunder i sofaen 
I mellomtiden hadde Varg gjort utalli-
ge fremstøt mot sofaen, og etter noen 
(ganske få) uker kapitulerte mor. 
(skulle egentlig IKKE ha hunder i 
møblene, men det er jo snart jul, og 
han er så søøøøt….) Varg, og senere 
lillesøster Ylva, fant seg umåtelig godt 
til rette sånn litt over bakkenivå. 

Med springfjærmadrass på fjellet 
Mormor og morfar sin sofaseng på 
fjellet ble også testet. Ganske bekvem-
melig, med springfjærmadrasser og det 
hele, men hva gjør den elgen der? Han 
tar opp halve sengen liksom…….. 

Perfekt hundesofa fra Bolia 
Sofaen på hytten deimot…….. Første-
klasses Bolia-sofa med dunfyll og tyk-
ke puter som mor fant på Finn.no. 
Helt perfekt! 

Ergonomisk hundeseng 
Nå hadde mor imidlertid fått nok og 
gikk til innkjøp av ordentlige Biabed-
senger. Biabed lager ergonomiske hun-
desenger som er lette å rengjøre, så det 
måtte jo bli bra. For sikkerhets skyld la 
hun de mykeste teppene hun fant i 
hver av sengene. Æsj, sa Varg. Hunde-
seng. Hva skal en med det når en har 
sofa? Ylva og Mel kan få dem, sa Varg. 

Fra sofa til hundehus på dagtid 
I mellomtiden hadde mor blitt medlem 
av huskyklubben, og der satte de griller 
i hodet på henne, i følge Varg. Hus-
kyer trenger luftegård UTE hadde hun 
lært der, og hun er sta også, synes 
Varg, så på tross av alle mishagsytring-
er blir det nå flere timer om dagen i 
den der luftegården. Heldigvis har hun 
tatt til vettet og fått snekret ganske ok 
hus til oss, og når jeg har selskap av 
både Ylva og Mel går det til nød an å 
være der. Men det må være MYE halm 
inni husene, ellers kan det være det 
samme. 

Varg, 3 år 

Test av sacco-sekk 
Hjemme måtte sacco-sekken testes 
som mulig overnattingssted. Jo da, den 
fungerte den, men bare som en av-
veksling. Litt for liten, syntes Varg. 

VARGS KONKLUSJON: 

1. plass: Designsofa med dunfyll 

2. plass: Sofa hjemme 

3. plass: Luksus hundeseng med dyner i, lite holdbar 

4. plass: Sofaseng på fjellet  

5. plass: Saccosekk 

6. plass: Hundehus med myyyyye halm 

7. plass: Biabed 

8. plass: Seng med teddyfor (passer for lillesøstre) 



PÅMELDINGSFRISTER 
Web: 27. april. Utsatt, kun på web: 9. mai (kr 90 ekstra). 
Papirskjema: 27. april (kr 60 ekstra) 
 
Klasser 
Valper 4-6 mnd 
Valper 6-9 mnd 
Juniorklasse 9-18 mnd 
Unghund klasse 15-24 mnd 
Åpen klasse over 15 mnd 
Brukshundklasse 
Veteranklasse over 8 år 
Avlsklasse og oppdretterklasse 
Hunden skal bare meldes på i en klasse 

PÅMELDINGSAVGIFT 
Elektronisk: Valp kr 200,-  
JK, UK, AK, CHK, VK kr 350,- 
Manuelt: Valp kr 200,- andre klasser kr 400,-  
50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund fra samme eier 
(gjelder ikke valp). Avls- og oppdretterklasse gratis.  
Ikke-medlemmer av NSHK, en av NKKs medlemsklubber, 
eller samarbeidende utenlandsk organisasjon betaler 
dobbelt avgift. Ved for sen betaling beregnes 50% tillegg. 
Påmeldingen er bindende. 

BARN OG HUND 
Påmelding i sekretariatet for utdeling av startnummer 
før kl. 11. Påmeldingsavgift kr. 50,-. Hunden trenger ikke 
å være påmeldt til den øvrige utstillingen, men det må 
fremvises gyldig vaksinasjonsattest. 
 
OBS ELEKTRONISK PÅMELDING VIA NKKs nettsider.  
Påmelding på samme måte som til NKKs utstillinger: 
www.nkk.no, finn terminliste utstillinger, så NSHK sin 
utstilling og trykk på link som heter ”Påmelding web” 
 
Vanlig papirskjema sendes til NSHK: 
c/o Anita H. Engebakken, Skiensveien 340, 3830 Ulefoss 
Epost: AnitaHE@snofrost.net, mobil: 938 03 809 
Papirpåmeldingsskjema kan hentes på www.nkk.no, 
eventuelt bestilles hos NKK. 
 
Påmeldingsavgift for manuell påmelding sendes: NSHK 
v/kasserer Irene Borgen, Askveien 16, 1482 Nittedal, 
e-post: ibo@zacco.no, mobil: 922 98 605. Betales innen 
27. april 2014 til kontonummer 0530 23 47060 
Husk å merke betalingen med registreringsnr. og navn. 
 
 

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

OVERNATTING PÅ SATASLÅTTEN 
Overnattingsmulighetene på campingplassen 
(NB Ta med sovepose eller dyne/pute og kjøkkenutstyr) 
To-roms hytter med plass til 6 personer, kr. 380/døgn 
Ett-roms hytter med plass til 4 personer, kr. 270/døgn 
Stabbur med plass til 4 personer, kr. 330/døgn 
Stallen med plass til 4 personer, kr. 380/døgn 
Telt/lavo kr. 150/døgn 
Bobil/vogn kr. 160/døgn + strøm kr 30 
Renhold kr 200 pr hytte 
 
Overnatting på Sataslåtten camping bestilles på telefon: 
48128515 / 97153727 / 32085592 
 
VI GRILLER PÅ LØRDAGEN, TA MED GRILLMAT OG DRIKKE 
 
VEIBESKRIVELSE 
Adkomst til Sataslåtten fra RV7: Når man kommer kjør-
ende fra Oslo ligger Sataslåtten mellom Torpo og Ål. 
Etter å ha passert andre (av 2) avkjørsler til Torpo vil 
man etter 1.8 km få Torpomoen leir på høyre side. Kjør 3 
km til, så får man avkjørselen til Sataslåtten på venstre 
side i en lang, slakk sving. Etter avkjørsel kommer bro 
over elva. Rett etter broen kjører man gjennom hyttetu-
net til Enok hytter, og deretter kjører man inn på cam-
pingplassen. 
 
GAVEPREMIER, ANNONSERING OG STAND 
Vi setter stor pris på alle bidrag til premier til utstillingen. 
Ønsker du å ha stand på utstillingen? 
Ønsker dere å ha annonse i utstillingskatalogen? 
Kennel/firmaannonse 1/2 side kr. 100,- 1/1 side kr. 200,-. 
Halv pris for medlemmer av NSHK. 
Firma som gir gavepremie til utstillingen får gratis annonse. 
Kontakt Marianne Larsen, mobil: 473 01 422, e-post: 
toyalarsen@hotmail.com. 

VELKOMMEN TIL NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS 
SPESIALUTSTILLING LØRDAG 24. MAI 2014 

Vårens store begivenhet, Spesialutstillingen, finner sted på Sataslåtten, Ål i Hallingdal.  
Dommer: Anna Törnlöv, Sverige 



Styret ønsker med dette å innkalle til Norsk Siberian Husky Klubbs årsmøte. Årsmøtet vil bli avholdt i forbindelse 
med spesialutstillingen helgen 23. - 25. mai 2014. 
 
Forslag på saker må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før søndag 25. mai 2014. 
 
Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før søndag 25. mai 2014. 
 
Deadline settes til lørdag 26. april 2014. Innmeldte saker og valgkomiteens innstilling vil bli publisert på NSHKs  
hjemmeside senest 4 uker før årsmøtet. Dersom man ikke har tilgang til internett ta kontakt med styret ved  
sekretær Tone Beate Hansen for å få saksliste og valgkomiteens innstilling sendt pr post. 
 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 

INNKALLING TIL NSHKS ÅRSMØTE 2014 

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

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

Søndag 25. mai 2014 fra 10.00-13.00 på Sataslåtten Camping, Ål i Hallingdal 

Retningslinjer for hundehold på NSHKs samlinger 

Royal Canin sponser klubbens arrangementer med premier. 
Foto: Stine Oppegaard 

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

Retningslinjer for hundehold på NSHKs samlinger 
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Hundefjesboka 

Hundene mine driver med Facebooka 
si hele dagen. En stor sterk tispe leg-
ger igjen en melding midt på gårds-
plassen. Åtte gutter kommer strax 
med sine ”likes” i form av dusjing av 
nærliggende trær. En av hanhundene 
skriver ”jeg er størst” på bilhjulet mitt. 
Til og med sjefstispa klarer lette på 
baklabben. Oftest er de bare med på 
gruppen sin. Men på løp er de ofte 
med i andre grupper også: Oppover-
bakkegruppen. Joda, her skal det 
”like” på hver brøytesnøball. Løpsk 
tispe i sporet….hjelp, her tenger vi 
jammen en moderator straks. Høye 
buster og høy haleføring over hele 
linja. Like før det bryter ut krig. Mel-
dinger legges ut og kan ikke slettes. 
SiberianPelle er dypt uenig i ørehold-
ningen til AlaskaBuster. AlaskaTrine 
synes SiberianMira har skrekkelig 
stygg pels for vinteren. 
 
Hundene liker å følge med. De bruker 
nesa si og forsterker med tunge, for-
labber og av og til baklabber for å spre 
sine budskap. Etterpå skur de av, krøl-
ler seg sammen i hundehuset og slår 
av lyset. Neste dag begynner de på 
nytt. 

Johanne Sundby 

Øverst: Sigmund Alhaug ble nr 4 i Svensk 
Siberian Huskyklubbs langdistansemes-
terskap, og mottok prisen for beste hunde-
hold utdelt av veterinærene. Nederst: 
Trond Hansen vant førsteplass på 300 km. 
Foto: Kennel Vikerkollen. 

SMÅNYTT 

Det fines ingen magiske grenser 
når det gjelder fart. Det som skjer 
er at belastningen på hunden øker 
med kvadratet av hastigheten, slik 
et en liten hastighetsøkning blir 
vesentlig mere krevende. 
 
Hvis hundene møter veggen rundt 25 
km/t er det på grunn av at de har en 
anatomi som vanskeligjør høyere fart. 
Husk at de fleste av dagens siberian 
huskyer er stort sett feilbygget. 
 
Stamhunden min Balder kunne trave i 
28 km/t. Sønnen hans Jr. enda høyere. 
At sprinthunder må være gode på 
langdistanse er ikke helt rett, fordi det 
er noe som heter iboende utholdenhet. 
Den er forøvrig arvelig. På mennesker 
er det kartlagt og dokumentert. Selv-
sagt gjelder det samme for hunder. 
Robert Sørli har jo testet sprinthunder, 
og kastet ut alt. Det begynner å bli 
noen år siden. 
 
Mener å huske at formelen er: 
F=1/2mv². Men det er akselerasjons- 
og retardasjonskreftene i hundens ben 
som påvirkes av denne formelen. 
Kraften hunden trenger for å trekke en 
last er konstant uansett hastighet, hvis 

vi ser bort i fra økt motstand skapt av 
luftmotstand. Husk at hundepotens 
midlere hastighet er den dobbelte av 
hundekroppens til en hver tid. 
 
Selv de beste blandings-sprinthundene 
møter jo veggen ved en hastighet. 
 
Bare at den er noe høyere enn på de 
gjengse siberians. Men siberian husky 
var opprinnelig avlet for å være raske 
hunder som kunne løpe langt. Sprint-
kjøring på dagens høye nivå er neppe 
forenelig med siberian husky. 
 
Spørsmålet folk burde stille seg er; 
hvor fort er det mulig for siberske sle-
dehunder å løpe uten at de slutter å 
være sibirske huskyer. Jeg tror svaret 
er langt over 25 km/t. Det gjorde de 
jo for hundre år siden. Siden den gang 
har det vært en bevisst avl på feil ana-
tomi, fordi noen som har liten innsikt i 
løpsdynamikk/bevegelsesdynamikk 
har styrt avlen. 
 
Dagens rasestandard inneholder feil 
som beviser det. ■ 

 

Årets Polardistans hadde i år stor 
deltakelse, i alt 56 på startstreken, 34 
av dem med siberian husky. Det var 
deltakere fra Sverige, Norge, Dan-
mark, Italia, Sveits, Nederland, Belgia, 
Frankrike, Østerrike og Russland, 
ganske internasjonalt med andre ord. 
Tre nordmenn deltok. 
 
Trond Hansen vant 300 km 6-8 
spann, Sigmund Alhaug kom på 4. 
plass av 11 i samme klasse. Petter 
Ringerike kom på 6. plass av 18 i 160 
km 6-8 spann. I tillegg kom svenske 
Malin Sundin på andreplass av 18 i 
160 km 6-8 spann, hun er også med-
lem i NSHK. 
 
Under premieutdelingen fikk Sig-
mund Alhaug tildelt kanskje den gje-
veste premien, premie for beste hun-
destell. Hipp hurra! 

 
Fra Tora Klevens Facebook 

Foto: Johanne Sundby. 

 

Hans Christian Ørjestad har fundert over fysikken omkring hvor 
fort bikkjer kan løpe 

Foto: Johanne Sundby. 
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Brukshundklasser og Trekkhund-
championat 
Regler for å stille i Brukshundklasser 
og for å søke om Trekkhundchampio-
nat finner dere i Huskybladet nr. 3 
2013, eller på NSHKs hjemmeside. 
Skjema for å søke om Trekkhund-
championat finner dere på NKK sine 
nettsider under Tjenester 
(championatanmeldelse). 
 
Resultater fom 2010 er gjeldende 
Resultatene for sesongene fra og med 
2010 vil være gjeldende for å stille i 
Brukshundklasse og søke om Trekk-
hundchampionat. En fullstendig og 
korrekt liste over hvilke hunder som er 
meritert for alle sesonger er nå ferdig-
stilt. Er du i tvil om hvilke resultater 
dine hunder har oppnådd, kan du før 
du sender inn søknad om Trekkhund-
championat, kontakte Lina Stabbetorp 
på mail: linastabbetorp@gmail.com 
som har oversikten over meriteringene. 
 
Revidering av reglene før 2015 
Dessverre rakk ikke NKK å godkjenne 
våre reviderte meriteringsregler før 
2014 sesongen. Vi har derfor bedt om 
lov til å se på reglene på nytt, slik at vi 
eventuelt kan fange opp endringer 
som blir gjort med regelverket til Nor-
ges Hundekjørerforbund før neste 
sesong. Vi har enda ikke fått bekreftet 
at dette lar seg gjøre, men vi kan jo 
alltids håpe! 
 
Ikke meritering av juniorer fom 2015 
Det som likevel vil være tilfelle for nes-
te sesong er at juniorklasser ikke vil bli 
meritert. Det står ikke eksplisitt i meri-
teringsreglene, men siden vi følger 
Norges Hundekjørerforbunds regler 
for klasser og distanser, så er juniorklas-
ser der satt opp som egne klasser, og de 
har ikke vi med i våre meriteringsregler. 
Det samme gjelder i Sverige. 
 
Velkommen til Spesialen 
Da håper jeg mange finner veien til 
årets spesialutstilling, og at vi sees der 
og på årsmøtet! 
 
Kari Solvang Hope 
Leder, ABU-komiteen 

Aki vokter "flokken sin" før siste etappe inn mot Røros på årets Femundløp. Foto: Kari Hope. 

NYTT FRA ABU-KOMITEEN 

Til venstre: Skjema for å 
søke om Trekkhundcham-
pionat er tilgjengelig på 
NKK sine nettsider under 
Tjenester 
(championatanmeldelse). 

Siden forrige utgave av Huskybla-
det har både Brukshundklasser på 
utstilling og mulighet for å oppnå 
Trekkhundchampionat blitt god-
kjent av NKK. Det har vært en lang 
og byråkratisk prosess, men vi i ko-
miteen er glade for at dette endelig 
er på plass. Både Brukshundklasser 
på utstilling og mulighet for Trekk-
hundchampionat er i tråd med 
klubbens formålsparagraf og retter 
fokus mot det rasen vår er skapt for. 
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Punk, skremmeren, bakholdsangriper Bolt. En gammel fryser kan fortsatt brukes. Som tørrforlager eller du 
kan ta av lokket, legge den på siden og feste en plate med inn-

gangshull der lokket var og du har et isolert hundehus... 

En sliten valp tar en hvil. 

Bolt og Cola har fått kloa i en hundegal lita jente,  
og får litt ekstra kos i halmen. 

Jo Arne Brustugun på NSHKs høstsamling på Sataslåtten. 
Foto: Stine Oppegaard 

Togo og Punk leker. 

STEMNINGSRAPPORT FRA SJÅK 

Foto: Jo Arne Brustugun 
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Over 35 % av de som er påmeldt skal 
kjøre med siberians, skriver Tora Kle-
ven på Facebook. Egne klasser for 
siberian husky både i sprint og mel-
lomdistanse, lokker de med. Ryktene 
går om kjørere som har trent der oppe, 
og forsøk på å forsere noen åpne bek-
ker har resultert i bading og våte hun-
der og kjørere. 

Stor deltagelse fra Huskymiljøet 
Mangel på snø i lavlandet har sendt 
noen spann som klimaflytninger til 
høyere strøk, og andre har bakset 
rundt i søle og på glattis og ikke fått 
trent stort. Lars og Camilla Kerler-
Günther ringer, de har meldt på to 
spann på begrensa MD, og skal prøve-
bo ei hytte ved siden av min. Da sees 
vi der, sier jeg og melder på et seks-

spann litt ambivalent. Vi hadde tenkt 
oss på Mush Synnfjell, men kom ikke 
med. Vi kjører jo egentlig lengre løp. 
Plutselig skal Malin Sundin fra Sverige 
over også, og kommer innom hytta 
kvelden før for å sove. Og så ble det 
sju-åtte spann i den klassen. Svein 
Dufset og Tone BeateHansen har 
trent bra, så forventningene er skyhøye 
fra vår side til hard konkurranse. Noen 
rookies er det også. Rigmor fra Hamar 
har visst trent hundene i Vikerkollen 
ganske ofte…… 

Lånte hunder og tjuvparring 
Viggo Jørgensen er tidlig på’n med å 
melde seg på 4 spann sprint, og får 
konkurranse fra unge svenske jenter. I 
seksspann sprint dukker det opp flere 
kjørere, men det artigste er mix og 
match spannet til utstillings-guruen 
Rune Dalby, som tar med sin show-

huskyvinner Rim, to gærne gutter fra 
meg, Johanne, og tre løpske tisper fra 
Kirsten Ribu (jo da, det ble tjuparing, 
og ja da, det blir valper utpå våren). 
Gro Teslo har flotte siberians hun stil-
ler med også. Vikerkollen stiller og 
med Andrine som juniorkjører, i 
sprint. Og så vidt vi kan se myldrer det 
av andre siberianspann også: Sigbjørn 
Mobekk, Keijo Korpela. Kjente fjes og 
fine hunder over alt. 

Været fører til kortere løyper 
Været er ikke helt bra. Tåke, plussgra-
der og lett yr er ikke siberianvær. Star-
ten utsettes fra klokka 9 til klokka 10. 
MD starter rett før klokka 13. Å kjøre 
hund i mildvær på ettermiddagen har 
aldri vært min favorittgren. Men Ha-
mar har ny ung rennledelse, startingen 
går knirkefritt, chipleseren tar kvelden, 
løypene er etter forholdene bra på my-
ra. Løpene er kortet noe inn, sprintløy-
pa kortes med to km, og all MD blir 
litt over 3 mil. Det kjennes litt kort, 
det er for langt til å løpe i galopp hele 

TEKST: JOHANNE SUNDBY 

Fra venstre: Malin Sundin, Tone Beate Hansen, Johanne Sundby, Svein Dufseth. Foto: Runar Golimo. Diva Rim lader opp til løp. Foto: Rune Dalby. 

Heisan. Løp igjen! Året er så vidt ringt inn og vi pakker sleder på taket og 
hunder i kasser og kjører på en helt bar vei oppover mot Gåsbu i Hed-
mark. Kan det være snø der da?  

HAMAR HUNDEKJØRERFESTIVAL 
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tida kanskje, og for kort til å legge inn 
travgiret…? Ute i sporet er det litt 
plump for de store gutta, de trår gjen-
nom såla flere steder.  

Tone Beate leder etter dag en 
Tone Beate Hansen leder dag en. Hen-
nes flotte, harmoniske, jevne tispe-
spann fyker gjennom løypa, jaget bare 
av Malin Sundin. Svein og jeg, som har 
litt større og tyngre hunder får ikke 
opp farta på samme måte. Et av Naire-
bisspannene får en hund som hangler 
med magesår. En hund blir halt etter å 
plumpe. Her ble det varmt, snøsnap-
ping hvert andre minutt gir ikke mye 
flyt……stopper en og lar dem kjøle-
rulle seg er det bra at noen ikke er like 
bak en. 

Bankett i klubbhuset 
Etter løpet var det bankett i klubbhu-
set. Men mange dro og besøkte venner 
og slekt i området. Eller lånte eller 
leide hytter. 

Showdiva på løp, og Tone Beate vinner 
Dag to byr på mye av det samme væ-
ret. Løypene har satt seg litt, men føles 
tunge. Har jeg glidet meiene med for 
hard voks, kanskje? Våre siberian-
spann hevder seg greit selv i konkur-
ranse med noen av AH spanna (men 
de fleste større AH spanna er nok på 
Mush Synnfjell da). Tone kjører bra 
dag to og går velfortjent av med seier. 
Det blir pallplass for noen norske sibe-
riankjørere på de ulike distansene, og 
det er flott, gratulerer til alle som del-
tok. Løpet var trivelig og velorganisert, 
og siden løypene ble korte fikk vi 
bedre tid til å mingle. Koselig det også. 
Rune kjørte forresten med en skikkelig 
diva. Mellom slagene lå hans vakre 
Rim på en pute på dashbordet i bobi-
len hans og skuet overlegent ut over 
de litt våte og skitne og lurvete arts-
frendene som ble ankret opp på kjet-
tinger i sørpa. Men det er stas at også 
ekte showdivaer kjører løp. Mer av 
det! Vi er alle vinnere. 

Foto: Viggo Jørgensen. 

Dårlige treningsforhold før løpet 
Tone Beate var kjempefornøyd med 
jentene. De har ikke fått trent det de 
har ønsket siden det har vært is hjem-
me den siste måneden og ikke mulig å 
trene hverken med slede eller vogn.- vi 
har dermed fått trent maks en dag i 
ukedagene og i helgene, og en dag i 
romjula pluss nyttårshelgen. ■ 

Tone Beate Hansen med sitt vinnerteam. Foto: Dirk Strietholt. Lars Kr. Günther med barna. Foto: Viggo Jørgensen. 

Noen resultater fra norske siberian huskyer 
 Viggo Jørgensen nr 3 på 4 spann sprint, og 

Viktoria Hellem Hansen nr 5 
 Andrine Alhaug nr 2 på firespann sprint jr 
 Sigbjørn Mobekk nr 2, og Gro Teslo nr 3, og 

Rune Dalby nr 5 på seksspann sprint 
 Keijo Korpela ble nr 7 i åpenklasse MD (her 

var det ikkje egen klasse for siberian husky. 
 Tone Beate Hansen ble nr 1 og vinner på 

MD sekspann. Her fulgte jeg, Johanne på 
tredjeplass, Svein Dufset ble nr 4, Rigmor 
Rønning nr 5, Camilla Kerler Günther nr 6 
og Ida Kristoffersen ble nr 7. 

Fullstendig resultatliste ligger på sidene til 
www.hamar-trekkhundklubb.net 
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Den 18.-19. januar 2014 ble Gruvelø-
pet arrangert på Røros. Her deltok 
Aud Kristin Bjørgum, Elin Kjeldsberg 
og Lina Stabbetorp på løpet med ren-
rasede siberian husky-spann. Rigmor 
Rønning Myrvang, Line Bakås Røn-
ning og Oda Ingstad deltok på et 
rookiekurs og kjørte løpet for å kvalifi-
sere seg til Femundløpet. 
 
Elin Kjeldsberg (14) kjørt 6 spann til 
Tufsingdal. Hun bor på Røros og hol-
der på å bygge seg opp et spann. Hun 
har nå hatt valpekull så det blir flere 
hunder og mere fart til neste år. 
 
Line Bakås Rønning (17) var rooky i 
Gruveløpet. Hun og Aud Kristin Bjør-
gum kjørt i lag fra Tufsingdal. Meget 
ivrig dame på hundekjøring. 
 
Det er også flere i Trønderlag som 
muligens kommer til å starte i noen 
løp med siberian husky-spann.  
 
Alle våre valpekjøpere blir med på sle-
deturer med sine håpe fulle når de er ca 
1 år gamle. Det er en økende interesse 
for hundekjøring i Trønderlag. ■ 

SIBERIANKJØRENDE JENTER PÅ GRUVELØPET 

Oda Ingstad blir registrert på sjekkpunkt Tufsingdalen under Gruveløpet. Foto: Ann-
Kristin Ødegaard. 

Oda Ingstad ved målgang på Femundløpet jr. 
med Kobuq og Nenana. Foto: Vilde Ingstad. 

Sjekkpunkt Tufsingdal. Foto: Hågen Bjørgum. 

Start på Gruveløpet. 600 hunder i fellesstart. Bård Bakås er handler. Foto: Hågen Bjørgum. 

TEKST: HÅGEN BJØRGUM. 
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Bilde fra årets Rørosløp som viser Line 
Rønning Bakås og Aud Kristin Bjørgum på 
veg til mål på dag 1. De har i vinter blitt 
kjent som «The Red Lantern Girls». 
 
I Gruveløpet kjørte de sammen fra Tufsing-
dalen og kom sist i mål sammen. 
 
På Femundløpet kjørte de sammen hele 
veien og kom samtidig sist i mål og jam-
men kom de sammen også på dag 1 på 
årets Rørosløp. 
 
De har blitt veldig gode venner og hundene 
har blitt som en stor herlig siberianfamilie. 
Foto: Bård Bakås. 
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Allerede første høsten 2012 dristet vi 
oss til å reise på lang tur, vi skulle på 
Høstsamling med Siberian Husky 
klubben. Visste ikke helt hva vi gikk til 
men gledet oss. Før avreise tok vi en 
joggetur. Pakket i bilen og klare for en 
lang kjøretur. Vi skulle til Ål i Halling-
dal. 
 
Det første som møtte oss da vi kom 
frem var masse hunder på oppstalling. 
Med en litt skremmende følelse av 
bare å ha en, fikk jeg omsider nøkkel 
og forklaring til hvor vi skulle bo. Pak-
ket ut av bilen og installerte oss. Skulle 
ut å se litt på plassen og Kaasen fikk 
på bånd. Etter noen meter begynte 
hundene å bråke voldsomt og vi snud-

de. "Uff, for ett bråk vi lager" tenkte 
jeg, og gikk tilbake. Vi ble sittende og 
se på elven som rant forbi hytta en 
stund. Jeg lurte jo litt på hva jeg hadde 
begitt meg ut på. Senere på kvelden 
var det kjøremøte, hva nå det var, måt-
te jo få det med meg. Skulle gå dit 
sammen med dem jeg kjøpte Kaasen 
av, men da jeg, uten hodelykt, famlet 
meg rundt for å finne frem kom noen 
fra klubben med åpne armer og tok 
meg med på rett vei. Her hilste jeg på 
mange og tinte litt opp. Meldte meg på 
5 km sprint, med en hund, konkurran-
sen dagen etter. 
 
Dagen etter kom og vi stilte opp for å 
løpe, hilste på ennå flere. Etter at vi 
hadde konkurrert var det tilbake til 
hytta for litt å drikke. Etterpå fikk jeg 

være med på firhjuling og kjøre hunde-
spann, det var en helt fantastisk opple-
velse. Var med og satte på dem sele og 
plasserte dem på lina. Vel tilbake slap-
pet jeg av føre middagen på kvelden. 
Her var det masse prat og bare hygge-
lige mennesker. Ble kjent med flere og 
tatt godt vare på. Stas var det å få di-
plom og høre vinnere av konkurranse-
ne som hadde vært før på dagen. 
 
Så bar det hjem igjen etter mange nye 
bekjentskaper, opplevelser og inn-
trykk. Vi var veldig slitene både Kaa-
sen og jeg. Tilbake til hverdagen igjen. 
Vi jogget, gikk turer og lekte. 
 
På dette tidspunktet visste vi ikke at vi 
skulle bli bedre kjent med både men-
nesker og hunder som vi hadde møtt 
denne helgen. Dette var visst bare en 
start på noe nytt og spennende for oss 
begge. 
 
Etter vår første samling gikk det noen 
uker før jeg fant telefon nummer til 
Marianne Larsen i Siljan. De hadde på 
dette tidspunkt tre hunder. Jeg ønsket 
ett nettverk i nærheten for å kunne 
lære mer. Vi ble tatt godt i mot i Siljan 
hos Marianne og Lasse Larsen. Ble 

TEKST OG BILDER: TRUDE JOHANSEN 

Dørstokkmila 2014, Hamar. Kaasen på kjetting med Siljan-flokken. 

EN INKLUDERENDE KLUBB 

Høstsamlingen 2012, hvor eventyret startet. Siste valpebesøk før Kaasen ble med hjem. Tur på Hardangervidda 2013. 

Drømmen om min egen hund ble realitet i 2012. Etter å ha sett Finn-
marksløpet i Alta og alle de fine hundene startet søkene på nett, på Sibe-
rian Husky. Det var også mange tanker i hodet om det å få en hund, an-
svar og stell. Dette skulle tenkes grundig igjennom, pluss alle innven-
dingene på hvilke rase jeg ønsket. Jeg maila og ringte på flere, blei invi-
tert til å hilse på valpe kull og helt åpen for hvem som kunne passe meg, 
men det jeg visste var at han skulle få være med på turer i stallen, fotturer 
og trening. 

Brøytetrening med Marianne i front. 
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bedt på skiturer og etter kort tid godt 
kjent. Marianne og Lasse var også 
medlemmer i NSHK og husket Kaa-
sen og meg fra Høstsamlingen. 
 
Så nærmet det seg Vintersamling. Nå 
hadde vi alt hatt mange turer til Siljan, 
vi ble en del av «flokken», Kaasen og 
Jeg. Første Vintersamlingen delte vi 
hytte og oppstalling med Marianne, 
Lasse og hundene. Kaasen gikk sin 
første konkurranse i firspann. Vi møt-
te igjen flere av dem vi hadde møtt på 
den første Høstsamlingen vår og kom-
mentarer som «så koselig å møtes 
igjen» var koselig å få. Vi ble her kjent 
med ennå flere blant annet de som 
hadde søster til Kaasen. 
 
Nok en fantastisk samling var over og 
vi hadde alt begynt å prate om neste 
samling. Vi ble fra nå av boende sam-
men med Marianne og Lasse på sam-
lingene fremover og trener sammen 
ukentlig. De har nå utvidet flokken sin 
til syv hunder. Jeg har fortsatt en selv, 
men en eller ti, man blir da inkludert 
for det. 
 
Via klubben har jeg lært mye. Vi har 
fått en liten «hundefamilie» som bare 
vokser og vokser. Sist Vintersamling 
på Grimsbu nå i 2014 hadde vi det 
kjempefint. Det var nesten full hytte 
hver kveld. Noen nye og noen «gamle» 
medlemmer, hvor vi delte erfaringer 
og snakket om mulighet for å trene 
sammen.  
 
Jeg og Kaasen fikk være med å prøve 
åttespann. Kaasen var med og løp, jeg 
fikk stå bak sammen med en flink 
hundekjører. For en opplevelse. Tan-
ken som dukket opp etter vår nå den 
5. samlingen er: Her er det godt å 
være! 
 
Hilsen 
 
Kaasen og Trude 

Sol, Piffi og Kaaen tørste etter treningstur. Apollo, Kaasen og Frost på taket i hundegården. Kaasen får være med på trening med Marianne. 

Høstsamlingen, første tur i storspann med 
Tone Beate Hansen. 

Vintersamling 2014 med Tone Beate Hansen. 

På Kickbike på høstsamling på Sataslåtten Camping, 2013 Foto: Stine Oppegaard. 
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AVLSANBEFALINGER 
 
MEDFØDTE TILSTANDER 
 
Persisterende pupillmembran (PPM) 
 Hunder med små forandringer med strenger som krysser 

over pupillåpningen kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis 
parres med hund uten tilsvarende forandringer 

 Ved funn av PPM uansett rase krysses det av for 
”affisert” hvis forandringene er uttalte og man vurderer at 
disse hundene ikke bør brukes i avl 

 Pigment på fremre linsekapsel uten andre forandringer 
beskrives, men klassifiseres ikke som PPM. Små forand-
ringer på iris som ikke angår pupillåpningen anmerkes 
ikke på attesten. 

 
PHTVL/PHPV (persisterende hyperplastisk tunica 
vasculosa lentis/persisterende hyperplastisk primær 
vitreus) 
 Hunder med PHTVL/PHPV grad 1 kan brukes i avl, 

men bør helst parres med hund fri for lidelsen 
 Hunder med grad 2-6 bør ikke brukes i avl, uansett rase 
 
Katarakt, medfødt 
 Hunder med medfødt katarakt bør ikke brukes i avl 
 Hunder med misdannelse i linsen, herunder lenticonus og 

linsecolobom bør ikke brukes i avl 
 Unntak er hunder med katarakt hvor klar, ikke-arvelig 

årsak til katarakt kan påvises 
 
Retinal dysplasi (RD) 
 Det anbefales ikke generell avlsrestriksjon for (multi-)

fokal og geografisk retinal dysplasi, men affisert hund bør 
parres med øyelyst, normal hund 

 Hunder med total retinal dysplasi bør ikke brukes i avl 
 Særlige anbefalinger er gitt for engelsk springer spaniel: 

Hunder med retinal dysplasi, uansett type, bør ikke brukes 
i avl 

lingene er gitt i samsvar med anbefalingene til European 
College of Veterinary Ophthalmologists Hereditary Eye 
Disease committee. 
 
Ny kunnskap om en sykdom kan føre til at en avlsanbefa-
ling senere kan endres for den aktuelle sykdommen.  
 
Gentester 
Gentesting er tilgjengelig for mange arvelige øyesykdommer 
og det ventes at flere tester vil bli kommersielt tilgjengelig 
for flere raser etter hvert. For de spesifikke sykdommene 
der det finnes gentest gjelder spesielle avlsanbefalinger. 
Merk at en hunderase kan ha flere arvelige former av for 
eksempel PRA og katarakt, og at gentesten kun gjelder den 
gendefekten det testes for. 
 

På generelt grunnlag anbefales at hunder uansett 
rase øyelyses som ledd i kontrollprogram for arvelige 

sykdommer. 
 

Gentesting erstatter ikke øyelysing. 
 

Vedtatt på Europeisk FCI/Nasjonale Kennelklubber/
ECVO møte Paris 2005 

Informasjon fra ABU-komiteen: ØYESYKDOMMER PÅ SIBERIAN HUSKY 

Som dere kunne lese i artikkelen i forrige nummer av 
Huskybladet og i de nyopprettede avlsretningslinjene 
for rasen som det sto om i Informasjon fra ABU-
komiteen, er øyesykdommer en av de tingene vi skal 
være oppmerksomme på når det gjelder rasen sibe-
rian husky. 
 
Her er et utvalg av hva som står generelt om øyelysning av 
hund og mer spesielt for rasen Siberian Husky (hentet fra 
Avlsanbefalinger fra Autoriserte øyelysere på Vettnett.no): 
 
Revidert 2013 av gruppen av autoriserte attestutstede-
re for arvelige øyesykdommer i Norge. 
 
Anbefalt undersøkelsesrutine 
 Avlsdyr: Årlig så lenge de brukes i avl, første gang ved ett 

års alder 
 Øvrige hunder: Ved 1, 3 og 7 års alder 
 Valper med hensyn på medfødte sykdommer (se rase-

oversikten): 6-8 uker gamle 
 Gonioskopi gjøres kun én gang og kan for aktuelle raser 

utføres i forbindelse med første øyelysing  
 
Avlsanbefalinger gis ut fra resultatet av øyelysingen. Anbe-
falingene er generelle og gjelder for alle raser. Avlsanbefa-

 
Hypoplasi av n.optikus/mikropapill 
Hunder med mangelfull utvikling av synsnerven - hypoplasi 
av n.opticus/mikropapill - bør ikke brukes i avl. 
 
Collie eye anomaly (CEA) 
 Hunder med CRD kan brukes i begrenset omfang hvis de 

forøvrig har egenskaper vesentlige for rasens avlsmessige 
framgang. Hunder bør da parres med en hund fri for 
CEA 

 Hunder med CEA utover CRD, inkludert colobom, blød-
ning i øyet og/eller netthinneløsning bør ikke brukes i avl. 

 
Colobom i synsnerven 
Hunder med colobom i synspapillen, uansett rase, bør ikke 
brukes i avl 
 
Pektinatligament-abnormalitet og trange iridocorneal-
vinkler 
I Norge anbefales gonioskopi på alle typer basset, engelsk 
og welsh springer spaniel, flat coated retriver, samojed, si-
berian husky, amerikansk cocker spaniel, glen of Imaal ter-
rier, langhåret vorstehhund, bouvier de flandres, shiba og 
leonberger. 
 
Forklaring på betegnelser 
 Fibrae latae: Brede fibre i pektinatligamentet. 
 Laminae: Lengre områder er unormale 
 Occlusio: Vinkelen er lukket 
Vurdering av resultat: 
 < 25% unormalt: Fri 
 25-50% unormal: Usikker (diagnosen er sikker, men be-

tydning er usikker)  
 50% unormal: Affisert  
 
Avlsanbefaling 
 Ikke alle hunder som har ”unormale” funn bør utelukkes 

fra avl. Men i og med at det finnes en sammenheng mel-

●     ●     ● 
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lom gonioskopifunn og risiko for å få glaukom, og for å 
bringe anlegget for unormalt avløp videre til avkommet, 
anbefales at en hund med anmerkning parres mot en 
hund med normalt gonioskopifunn. Man bør også være 
forsiktig med å parre hunder fra to linjer hvor glaukom 
forekommer 

 Hunder med glaukom bør ikke brukes i avl 
 
MULTIPLE MEDFØDTE ØYEFORANDRINGER, 
HERUNDER MIKROFTALMI 
Hunder med slike forandringer bør ikke brukes i avl 
 
Atresi av tårepunkt/mikropunktum. 
Hunder med lidelsen kan brukes i avl, men bør parres med 
normal hund 
 
Dermoid 
 Hunder med små dermoid kan brukes i avl hvis de ellers 

har egenskaper som er viktige for rasens framgang  
 Hunder med store dermoid bør ikke brukes i avl  
 
Irishypoplasi (”iriscolobom”) 
 Hunder med irishypoplasi kan brukes i avl hvis forand-

ringene er milde og bruk av hunden i avl ellers er viktig 
for rasens framgang 

 Hunder med uttalte forandringer eller med andre samtidi-
ge misdannelser i øyet bør ikke brukes i avl 

 
Fotoreseptor-dysplasi, ulike typer 
Hunder med fotoreseptordysplasi, deres foreldre, søsken og 
avkom bør ikke brukes i avl. For de sykdommene hvor gen-
test er tilgjengelig gjelder egne anbefalinger. 
 
ERVERVEDE TILSTANDER 
 Entropion / ektropion/makroblefaron.  
 Forandringene kan være uni- eller bilaterale og beskrives 

og graderes i mild, moderat og uttalt 
 Hunder med milde og moderate forandringer kan brukes i 

avl, men bør fortrinnsvis parres med hunder fri for lidel-
sen 

 Hunder med uttalt entropion eller ektropion som ikke er 
forenlige med sunnhet bør ikke brukes i avl  

 
Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk ci-
lium) 
 Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av dis-

tichiasis/trichiasis bør ikke brukes i avl 
 Hunder med moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, 

men bør fortrinnsvis parres med hund fri for lidelsen 
 
Corneadystrofi 
 Corneadystrofi i stroma registreres på attesten, men gir 

ikke avlsrestriksjoner  
 Hunder med endoteldystrofi bør ikke brukes i avl  
 
Katarakt (utviklingskatarakt) 
 Hunder med arvelig katarakt bør ikke brukes i avl  
 Unntak er hunder med fremre Y-sømskatarakt (på attes-

ten avkrysset som «ant.sut.l»), disse kan med forsiktighet 
brukes i avl hvis de ellers representerer gode avlsdyr. De 
bør da parres med hund fri for tilsvarende katarakt  

 
Pulverulent nukleær katarakt  
Hunder med pulverulent nukleær katarakt kan brukes i avl, 
men bør fortrinnsvis parres med hund fri for slike forand-
ringer. 
 
 

NB! Siberian husky har en spesiell form for kornea-
dystrofi. Det anbefales ikke avl på siberian husky med 
rasetypisk korneadystrofi. 

Primær linseluksasjon  
 Hunder med primær linseluksa-

sjon bør ikke brukes i avl  
 For foreldre, søsken og avkom vil 

avlsrestriksjoner avhenge av type 
og nedarving av sykdommen, og 
hvorvidt det er gentest tilgjengelig  

 
Progressiv retinal atrofi (PRA) – ulike typer 
 Hunder med PRA, uansett form, bør ikke brukes i avl  
 Hvis defektgenet ikke er identifisert og det ikke finnes 

gentest, gjelder at hund med PRA, dens foreldre, søsken 
og avkom ikke bør brukes i avl  

 For hunder som gentestes gjelder andre anbefalinger, 
avhengig av nedarvingsmønster  

 
Vitreusfremfall 
 Hunder med fremfall av glasslegememateriale 

(vitreusfremfall) kan brukes i avl hvis de ikke tilhører en 
rase hvor arvelig linseluksasjon er kjent.  

 For raser med linseluksasjon gjelder at hunden kan bru-
kes i avl hvis det ikke foreligger andre symptomer på 
linseluksasjon. Hund med vitreusfremfall bør parres med 
en hund uten tilsvarende forandringer.  

 I tilfeller hvor bedømmelsen vedrørende linseluksasjon 
er usikker, krysses av på attesten for ”Mistenkt” og hun-
den undersøkes på nytt igjen etter 6 måneder  

 
Iriscyster 
 Vanlige iriscyster anmerkes på attesten men gir ingen 

avlsrestriksjoner  
 Hunder med iriscyster med komplikasjoner i form av 

betennelse (uveitt) og/eller trykkstigning i øyet 
(glaukom) bør ikke brukes i avl  

 
Hunder affisert med følgende sykdommer bør ikke 
brukes i avl 
 Okulær melanose (melanocytisk glaukom)  
 Keratitis punktata  
 Kronisk superfisiell keratitt (pannus, pannøs keratitt)  
 keratoconjunctivitis sicca vurdert som arvelig  
 netthinneløsning som regnes å være arvelig betinget  
 Sykdommer i netthinnen inkludert, men ikke begrenset til:  

Multifokal retinopati  
Chinese crested dog pigmentøs chorioretinopati  
Canine multifocal retinopathy (CMR)  
Slowly progressive retinopathy hos shetland sheepdog 
Ceroid lipofuscinose  
Retinal pigmentepitel-dystrofi (RPED)  

 
GRUPPE 5: SPISSHUNDER 
Siberian husky 
Sykdom: Glaukom, Utviklingskatarakt, Corneadystrofi , X-
linked PRA 
 
Undersøkelsesrutine 
Den første undersøkelsen bør også omfatte gonioskopi. 
 
Lenker 
www.vetnett.no/autorisert-oyelyser 
www.ecvo.org 
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Siberian Husky eiere, hvem er vi? I 
dagens samfunn hvor svært mye 
dreier seg om penger, velstand, 
karriere og tidsklemma, så finnes 
det ett eget folkeslag, med liden-
skap for en hunderase så stor at 
diskusjonene, uenighetene og me-
ninger er så kraftige at man kanskje 
glemmer av at vi alle dyrker den 
samme lidenskapen for hundene vi 
elsker høyere enn alt. Antakelig er 
det mange som ser på dette innleg-
get som lite relevant, men la meg få 
utdype meg litt bedre og se om jeg 
kanskje setter fingeren på noe som 
alle vet om, men som ingen prater 
om.  
 
Vi er vel det man kan kalle for fers-
kinger i Siberian Husky miljøet, og det 
er det vel for så vidt ikke noe galt i. 

Vår nyoppstartede kennel som vi grad-
vis ønsker å bygge opp, har blitt vårt 
lille hjertebarn. Det å selv innse at man 
er ferskinger og det å vise ydmykhet 
for de veletablerte innenfor miljøet er i 
seg selv en god egenskap, men er det 
alltid slik at det man har gjort i all sin 
tid er det som er best? Kan det være 
slik at noen som kommer inn med 
friskt blod også kan ha noen gode råd 
og tips å komme med? Jeg lar disse 
spørsmålene stå åpne, så kan man re-
flektere litt selv over det. 
 
Nå skal vi se om jeg treffer hodet på 
spikeren: er det ett lite skille mellom 
nord og sør i vårt miljø? For all del, jeg 
mener ikke at dette gjelder alle eller 
flertallet, men uten at ting har blitt 
uttrykt helt klart, så har vi hatt våre 
opplevelser allerede. Kan være jeg tar 

helt feil her, og har mistolket noe. 
Hvordan kan vi drive kennel? Bare en 
siberian husky fra før? Useriøs? Ja no-
en synes kanskje det, men vi ønsker 
virkelig ikke å være det. Vår tispe som 
nå har fått valper, er nøye gjennomgått 
og planlagt valpekull på før vi tok den 
store avgjørelsen. For oss var det i 
første omgang ett ønske å ha ett av-
kom av tispa som startet vårt eventyr 
med Siberian Husky, samtidig som det 
var viktig at hun hadde rett gemytt, var 
egnet for å bære valper, hadde de linje-
ne vi ønsket å føre videre, at faren til 
valpene var en merittert trekkhund osv 
osv lista er lang men viktig. Ja det er 
mye man skal ta hensyn til, men da vet 
man også at man får det beste utgangs-
punkt for at dette skal gå bra. Og det 
er vel nettopp det vi alle ønsker, at det 
skal gå bra. 
 
Fødselen, ja den var spesiell. Ikke helt 
som vi hadde forestilt oss og heller 
ikke det vi hadde lest om. Vår tispe 
ønsket ikke å føde på noen annen må-
te enn å gå tur i raskt tempo. Plupp så 
kom den ene etter den andre ut. Og 
før dette skjer, så er man så nervøs for 
at man ikke skal gjøre rett, men i situa-
sjonen var man plutselig verdens beste 
jordmor og jordfar. Det er i alle fall 
det vi ønsker å tro selv. Alle ble født 
ute og alle er i dag fantastiske valper. 
 
Da vi fikk en henvendelse fra utlandet 
i forbindelse med en person som øns-
ket å kjøpe en valp fra oss, så ble vi 
svært overrasket da dette var vårt førs-
te valpekull. Bekymringene var store 
og det ble plutselig mye og drøfte og 
diskutere med henhold til om valpen 
ville komme til ett trygt og bra hjem. 
Ville vi få sove om nettene eller ville vi 
ligge våkne og gruble over om valpen 

Marit Aronsen og Maline hilser på valpene. Eivind Hunstad med Inti. 

LESERINNLEGG: Noen erfaringer, tanker og refleksjoner fra Kennel Frostskade 

Mor Inti med valpene. 
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hadde det bra i sitt nye hjem? Ja tankene var mange og 
vanskelige og vurdere aleine, men det var på dette tids-
punktet vi rådførte oss med vår oppdretter og i tillegg tok 
kontakt med en annen kennel (fra sør) som hadde sendt en 
valp ut av landet tidligere. Vi drøftet lenge og kom frem til 
at det var rett og la valpen få sitt nye hjem i utlandet. Og 
det var nettopp her vi opplevde for en fantastisk hjelp det 
er å ha en tilhørighet til Siberian Husky miljøet i Norge og 
hvor fantastisk behjelpelig mennesker kan være med hver-
andre når man trenger å rådføre seg i noe vi som fersking-
er var usikre på. Vi har også vært svært heldige med vår 
oppdretter som har stilt opp for oss natt som dag og vært 
behjelpelig der det har trengtes. Dette er ting ingen av oss 
får betalt for i kroner og øre, men hvor alle stiller opp for 
hverandre uavhengig av uenigheter, tidsforbruk og alt an-
net som blir satt til side for at våre firbeinte skal ha det 
bra. Varmen og omtanken som ligger i miljøet er fantas-
tisk, så la oss alle bevare dette, uavhengig av ulike syn og 
uenigheter. Vi vil alle kun det beste for våre firbeinte. 
 
Jeg ønsker ikke å skape en debatt, ei heller ønsker jeg at 
noen på noen som helst måte skal føle seg truffet av inn-
legget mitt. Da beklager jeg. 
 
Så tilbake til det jeg startet dette innlegget med, Siberian 
Husky eiere, hvem er vi? Store og små, brede og smale, vi 
er menneskene som elsker våre firbeinte og ville gjort alt 
for dem. Vi er de som samler flokken, hjelper der det 
trengs, og gir alt og litt til når vi er nødt. Jeg fikk selv i 
oppgave i jobbsammenheng å finne det dyret jeg lignet 
mest på i egenskaper, og gjett hva jeg valgte. Ja du gjettet 
riktig, Siberian Husky: jeg er ett flokkdyr, samtidig som jeg 
fint kan fungere aleine, jeg tar med meg erfaringer fra tidli-
gere opplevelser. Jeg er god og snill, men ikke test meg for 
da sier jeg fra at dette tolererer jeg ikke. Jeg er optimist og 
jakter gjerne ett mye større bytte enn meg selv. Jeg er ett 
trekkdyr, ønsker å lede resten av flokken til gull. Jeg er lett 
og lese og sier klart i fra. 
 
Så lett oppsummert er jeg vel en siberian husky født i en 
menneskekropp, og kanskje det er nettopp det vi Siberian 
Husky eiere er? 
 
Siberian Husky klemmer fra  
 
Mari, Eivind, Maline, Soda og Inti i kennel Frostskade 

Jeg har sjeldent vært med i diskusjoner på Facebook angå-
ende rasen, da jeg alt for ofte har sett hva det fører til. 
Mye positiv energi som kunne vært brukt til å jobbe for 
rasen blir dessverre borte hos folk i styre og stell pga. yt-
ringer av det slaget vi dessverre har sett i gruppen for 
medlemmer av NSHK i løpet av de siste dagene. Denne 
gruppen ble like raskt som andre et sted hvor man trykket 
for raskt på send-knappen. Utvikling og konstruktivt ar-
beid skjer ikke på Facebook, men over tid og med bak-
grunn i velbegrunnede forslag og gjennomtenkte ideer for 
rasen som helhet. For de som har hatt og har verv i klub-
ben vet vi at det er en tålmodighetsprøve å jobbe fram 
forslag som blir godkjent både på årsmøter og av NKK 
der de er inne i bildet. Innen avl, løp og utstilling er det 
utrolig mange meninger som skal forenes, og mange av 
forslagene som har blitt regler har blitt til som et kompro-
miss av mange sterke meninger. MEN vi bør hele tiden ha 
i bakhodet at klubbens formålsparagraf er: Klubbens for-
mål er å fremme interessen for den registrerte siberian 
husky som trekkhund og bidra til at rasens trekkegenska-
per og gemytt ivaretas og forbedres ved avl, import, trekk-
hundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirk-
somhet. Videre sier rasestandarden om våre hunder at de 
skal kunne: Utfører sin opprinnelig funksjon i selen med å 
trekke en lett last i moderat tempo over store avstander. 
Vær klar over at når vi som har jobbet fram meriterings-
regler, avlsanbefalinger etc., så er det gjort etter mange 
runder med diskusjoner hvor vi hele tiden har forsøkt å 
høre på så mange som mulig, men hele tiden med for-
målsparagraf og rasestandard for øye. Vi vil avle på hun-
der som gir gode, sunne brukshunder (ja, det er absolutt 
forenelig med en god familiehund). Vi ønsker å avle så 
gode trekkhunder som mulig, derfor bruker vi bare gode 
brukshunder i avl. Vi har en begrenset genpool, så hvor 
skal vi sette kravene for helsetester? Et spørsmål som 
opptar mange. Det er ønsker om flere løp. Vi ønsker rett-
ferdige meriteringsregler, men disse lar seg kun redigeres 
hvert 4. år ifølge NKK. Vi ønsker gode dommere som 
kan brukshund, men hvor mange finnes det av dem egent-
lig? Jeg går selv av som leder av ABU-komiteen på kom-
mende årsmøte og har en bønn til dere som mener så 
mangt på Facebook: Bli med å gjør en jobb for klubben 
og rasen. Det er bruk for folk i styre og stell og se fra inn-
siden hva som kreves for å gjøre endringer, positive end-
ringer for rasen, ikke enkeltmenneske. 

Kari Hope Frostskades Soda med sin mor Inti (Kari Trestakk’s Skade 2). 

Foto: Fra Kari Hopes facebook. 

LESERINNLEGG 
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Sist sommer bestemte vi oss for å utvi-
de vår husky flokk som til da hadde 
vært tre siberian huskyer. Disse hadde 
vi med oss da vi flyttet fra Nederland 
til Norge i 2008. Per i dag har vi fem 
siberian huskyer og snart kommer det 
ei tispe til og til våren får vi to valper. 
 
I oktober deltok vi for første gang på 
høstsamlingen på barmark i Ål. Vi, 
som er en familie på tre nå, jenta vår 
Live er 2 år, ankom på søndagen før 
samlingen fordi vi skulle gjøre dette til 
en liten ferie. Vi koste oss i sola og 
gikk på tur mange ganger denne uken 
og sov i telt. Det var litt kaldt men det 
gikk bra. Og på fredagen ankom det 
mange, også min svigermor og seinere 
også svigerinne. De sov også i telt ved 
siden av oss. Jeg fikk ikke hilsen så 
mange fordi jeg var så opptatt av jenta 

min, men trivelig var det. Tim deltok i 
løp på kickbike med to hunder og 
kjørte til en fjerde plass. Det var veldig 
trivelig. Vi (Live og jeg) så pappa ved 
starten og vi gikk så ham da han kom i 
mål, og det samme gjorde vi med tante 
Melissa og bestemoren. Å kjøre med 
kickbike med hundene var ikke nytt 
for oss. Vi har deltatt i noen konkur-
ranser i Nederland på kickbike. Lør-
dagskvelden gikk vi til blant annet pre-
mieutdelingen. Men jeg måtte gå før 
Johanne Sundby begynte med sin pre-
sentasjon om sitt eventyr i Grønland, 
fordi Live hadde ikke lyst til å sitte 
stille og begynte å skrike da alle ble 
stille. Så jeg gikk tilbake til teltet med 
henne. Da jeg la henne sovnet hun 
med en gang. Hun var veldig trøtt.  
 
Det var synd jeg ikke fikk med meg 
foredraget, men slik er det med små 
barn.Det var også koselig at det var 
flere barn Live ble kjent med, blant 
annet Odin som er like gammel som 
Live. 
 
I sommer var vi ei uke på Grimsbu 

Turistsenter og bestemte oss for å be-
stille ei hytte til vintersamlingen i fe-
bruar. Heldigvis var det ei hytte igjen 
og den fikk vi. Også denne samling 
startet vi på søndagen før slik at vi 
igjen hadde en liten ferie. Denne gang-
en var foreldrene til Tim med og vi 
koste oss i snøen. Vi tok en sledetur 
ved Martin Degens som ikke bor langt 
i fra Grimsbu. Og så fikk Tim og mora 
hans en liten sledetur opp i fjellet. Jeg 
prøvde å gå på ski så ofte jeg kunne. 
Jeg hadde vært litt syk de første dagene 
men jeg ga meg ikke og gikk på ski 
med Live i pulken og hund foran meg. 
Og flere ganger aleine med en hund 
mens Live sov. Det kom det flere hus-
kyfolk til campingplassen og det var 
kjøremøte på torsdag kveld. Jeg hadde 
aldri vart med på noe sånt så jeg fikk 
bestefar til å passe på Live slik at jeg 
kunne bli med. 
 
Jeg skulle ikke kjøre selv men Tim 
skulle det og moren hans. Fredag var 
den store dagen for Tim og Elisa. De 
skulle kjøre sitt første løp på snø. Tim 
skulle kjøre 10 km med 6-spann (tre 

Hele familien på to og fire samlet på toppen av Håneskletten ved Grimsbu i Folldal. 

VÅR FØRSTE HØSTSAMLING PÅ BARMARK OG VINTERSAMLING PÅ GRIMSBU 

Tim kjører sitt første løp på snø på Grimsbu. Tim på Høstsamlingen på Sataslåtten i Ål. På Høstsamlingen bodde vi i telt. 

TEKST OG FOTO: MARISKA KROEZE. 

Vi, Tim og jeg, Mariska, har vært 
medlem av Norsk Siberian Husky 
Klubb i noen år nå, men aldri del-
tatt på noen av samlingene. 
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fra oss selv og tre lånt fra moren hans) 
og Elisa 20 km med 6-spann. Vi gikk 
for å heia ved starten på Pappa og bes-
temor. Men var for seint å se pappa 
komme i mål første dagen og også 
bestemoren fordi Live var så trøtt at 
jeg var i ferd med å legge henne da 
hun kom inn. Vi hadde jo ventet lenge 
på bestemor og etterpå hørte jeg at 
hun hadde kjørt feil vei og måtte snu 
for å kjøre riktig igjen. Men, men, hun 
kom i mål hun også. Neste dag var vi 
igjen ved starten for å se bestemor og 
pappa og denne gang hadde bestemor 
sagt i dag skal jeg ikke kjøre feil og hun 
gjorde ikke det. Hurra. Og nå så vi 
både pappa og bestemor komme i mål. 
Det var en flott opplevelse for oss alle 
og vi ble kjent med flere husky folk. 
 
Lørdag kveld spiste vi middag og jeg 
og Live gikk (fordi det ble veldig seint 
for henne og hun var veldig trøtt) etter 
at Pappa hadde fått sin første sledeløp-
premie. Han kjørte til andre plass på 
10 km med 6 spann. Denne gangen 
var der også mange barn og det var 
koselig for Live. Live var ikke med på 
barneløpet fordi hun sovet, men neste 
år skal hun delta. Jeg gikk på ski (den 
10 km Tim hadde gått på slede) sam-
men med en hund for å se hvordan 
det skulle gå (siden jeg er ikke født 
med ski på beina og bare har gått på 
ski i sportsløyper trodde jeg at det var 
vanskelig). Men det gikk veldig bra så 
kanskje jeg deltar også, men da i snøre-
kjøring med en hund neste år. Denne 
samlingen var så hyggelig at vi har be-
stilt ei hytte til neste år. 
 
Og dere skal se dere ser oss oftere på 
slike samlingen for det er veldig moro 
og lærerik å være blant folk med sam-
me interesse. 
 
Takk for hyggelige samlinger. 
 

Mariska, Tim og Live 

Glad i matmor! Hundegården vår med dobbelt hundehus. Live koser seg med hundene. 

 

Her er hva jeg skrev på Q 11.03.2012: 
 
Fremtiden for den sibirske sledehund. 
 
Litt enkel matematisk avlslogikk. 
Som kanskje ikke er så veldig oppløf-
tende. 
 
For de som håper på at det skal dukke 
opp mange sibirske husky spann høyt 
oppe på resultatlistene. 
 
I fremtiden. 
 
Nå skal man kanskje være litt forsiktig 
med å ta fra folk håpet, men litt hjelp 
til å pusse brilleglassene kan jeg bidra 
med. 
 
Det hele er et spørsmål om litt enkel 
logikk. Som kjent lager man ikke gull 
av gråstein. Ei heller gode sledehunder 
av middelmådige foreldre. 
 
Så ta resultatlistene på løp og del dem 
inn i intervaller. Ha i bakhodet at du 
ikke kan innavle for mye på de samme 
dyrene. Begynner du nederst på resul-
tatlisteintervallene, har du mange muli-
ge hunder du kan avle med. 
 
Renrasede sibirske huskyer. 
 
For hver gang du går ett trinn opp 
faller det ut dyr å avle på. Så vet vi at 
for at en rase skal overleve på sikt må 
den ha en viss mengde hunder man 
avler på. Ellers vil tap av genetisk va-
riasjon gi avlsproblemer etter noen 
generasjoner. Ikke noe problem på 
rasen siberian husky overhodet. 
 
Fordi det finnes ti-tusenvis av dem. 
Helt til du ønsker å klatre på resultat-

listene innen sledehundkjøring. Da er 
det plutselig ikke så mange hunder du 
kan bruke i avl. Allerede når du er 
midt på resultatlistene vil det sibirske 
avlsmaterialet ha skrumpet faretruende 
inn. 
 
Så kan du løse det genetiske snever-
hetsproblemet med å avle inn en vel-
dig ubeslektet hund. Problemet er bare 
at denne "genetisk reddende englen" 
mest sannsynlig sender deg nedover på 
resultatlistene igjen. 
 
Så, hvor mye hundemateriell har man 
egentlig å bruke, hvis man skal avle 
sibirske sledehunder som kjører inn i 
øvre fjerdedel av resultatlistene. 
Der hvor gode sibirske sledehunder 
med en viss grad av selvfølgelighet 
burde være. 
 
Det svaret kan du få en viss oversikt 
over ved å lese resultatlister i åpne løp. 
Ha i minne om at du må ha minst 100 
individer, kanskje mer, som et effek-
tivt hundetall. For at en rase skal over-
leve på sikt. Så kan du studere denne 
vinterens resultatlister og tidligere års 
også. Både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Da vil du nok fort ende opp med å 
tenke som meg. 
"Hvor finner jeg disse 100 individe-
ne?" 
 
Nei,...si det. 
Se på de få to-tre beste trekk-
hanhundene i dag, i dagens avl. På de 
åra de har levd, er det født over tusen 
sibirske huskyer i Norge. De har hver 
da bidratt med under en promille. ■ 

Hans Christian Ørjestad drev i sin tid nettsiden Quaqeerlaaaq. Det var 
alvor og litt humor om siberian husky, blant annet. Da vi ba ham si noe 
om hva HAN mener utgjør en god trekkhund, svarte han som følger: 

FREMTIDEN FOR DEN SIBIRSKE SLEDEHUND 
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Så gikk årene, barn kom og bleieskift 
tok over fokuset. Hundebehovet var 
mindre. Helt til min datter Frida be-

gynte å vise en veldig tiltrekning til dyr. 
Det går ikke en hund forbi Frida uten 
å få litt kos. 

Savnet av hund 
Da kjente jeg at det manglet noe i hu-
set. Det manglet et firbeint loddent dyr 
som ser hengivent på eieren sin, legger 
seg inntil og gir pelsvarme. Jeg kjente 
også på savnet av hundelukt (jeg snu-
ser på alt, har sikkert vært hund i ett 
tidligere liv....) og lyden av hundepoter 
som løper over stuegolvet. 

Ett krav fra mannen i huset 
Mannen min var med på hundeplanene 
men med et krav. Hunden måtte være 
at typen som kunne bidra i å dra baga-
sje og unger gjennom marka vinterstid. 

Siberian husky må det være 
Siberian husky måtte være vår rase. En 

VEIEN TIL MITT EGET FINNMARKSLØP 

- bak huset til Johanne 

Jeg har alltid vært glad i hunder. Mine foreldre fikk valp nesten nøyaktig 
samtidig som de fikk meg. Stella, som hun het, var søsteren min i 13 år. En 
border collie som fulgte meg i hælene så ofte hun kunne. Den dagen vi 
måtte avlive henne sendte læreren meg hjem fra skolen fordi jeg satt og 
gråt hele tida. Det var den værste dagen i mitt 13-årige liv. Jeg kjenner 
fremdeles følelsen i kroppen da Stella kikket opp på meg der jeg satt og 
holdt rundt henne før hun fikk den fæle sprøyta. Hun så på meg og sa far-
vel. Jeg var så full av sorg. Den hunden lærte meg alt. Hun var der for meg 
i alle mulige situasjoner. Hun jaget tilogmed bort etpar nabo-gutter som 
ertet meg. Ikke rart jeg ble hunde-frelst. 
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Varm på hender og føtter med veldig var-
me strikkede alpakkasokker og vanter fra 
www.bergvang.no. Må ha noe utenpå da. 

Kjekt å ha pelskåpe fra loppemarked når 
en skal være handler på løp og trening. 
Kaffe er også kjekt å ha i termoskrus. I 
det hele tatt er det mye kjekt her i livet. 

Et skilt som minner deg på hva du har og 
hva du bør. Gave til en hundegærning fra 
en handler. 

sledekurs. Jeg var så stolt da jeg satte 
hundene foran den lille sprintsleden! 
Deilig å kjenne den barnslige forvent-
ningsfulle følelsen i magen. Johanne 
og to hunder var foran. Veien hos Jo-
hanne var super for amatørtrening, 
passe lang og passe rett. Jeg var elev på 
min første skoledag. Dompaper fløy 
omkring i magen min. Luna og Lynet 
var gira. Sammen var vi tre skjønt eni-
ge om at dette måtte være greia! 

Løpet har startet 
Så kjørte Johanne. Vi bak. I full fart! 
Jeg sto på bremsematta. Og så slappet 
jeg mer av, sluttet med den tullete 
bremsinga når veien gikk vannrett. Ble 
mer og mer komfortabel med fart. 
Dette var gøy. Sola kom som bestilt og 
livet kunne vel ikke vært bedre. Oppi 
hue mitt dukket bilder opp; hvite fjell-
vidder fra all gogglingen og go-pro 
filmer om Finnmarksløpet. Jeg ville 
være der. På neste strekk visste jeg at 
veien gikk slakt nedover så litt opp før 
den gikk rett fram. Jeg begynte å plan-
legge. Vi fulgte tett på Johanne ned-
over så begynte første del av planen: 
jeg holdt hundene litt tilbake. Bare litt, 
slik at de ble ennå litt mer yre. Vi tre 
var et team: nå skal vi gi alt: Løpet har 
startet! Jeg slapp opp matta og sa med 
min mest lyse og oppmuntrende stem-
me: "kom igjen jenter!!" Og de løp, 
snøen sprutet fra de galopperende bei-
na....Og da bakken startet slo andre og 
siste del av planen inn; jeg lukket øyne-
ne......og der...der var hvite vidder, blå 
himmel og mange mange minusgrader, 
knatringen kunne høres av løpende 
poter på kald snø....sleden skled av-
gårde etter ivrige hunder og i løpet av 
noen få sekunder var jeg midt i Finn-
marksløpet....mitt eget lille Finnmarks-
løp bak huset til Johanne....■ 
 

Bente Sofie Alhaug 
Disse pulsvarmerne er faktisk strikket av 
hundehår. Varme er de og. Hunde-
strikk...... tjaeran@online.no. 

KJEKT Å HA venn som kan delta aktivt på vintertu-
rer og som dessuten har ett fantastisk 
nydelig utseende! 

Mye googling 
Jeg googlet alt om rasen. Og jeg penset 
fort inn på hundekjøring. Jeg fikk låne 
en hund av Johanne Sundby på tirsdags-
tur med klubben. Jeg koste meg glugg 
ihjel. Aldri har turen opp til Øyungen 
vært lettere. Etter det ble det mye 
googling om siberian, slede, hundekjø-
rere fra Hurdal, Østfold og Maridalen. 

Verdens nydeligste 
Det gikk enda ett år (var fremdeles 
mye bleieskift....). Men så var tiden 
inne og verdens nydeligste lille siberian 
husky var i hus. Jeg hadde lyst å ha 
henne opp i sengen hele tiden. Fantas-
tisk følelse å kjenne at mitt "få være 
nær hund 24/7"-behov ble dekket. 

Hvorfor har vi bare en hund? 
Barna elsket lille Luna. En dag spurte 
Frida meg (vi hadde sett filmen "Eight 
below):"Mamma, hvorfor har vi bare 
en hund?" Jeg hadde vel ikke vurdert 
flere hunder før det. Noen dager sene-
re sa Frida: "Mamma, Luna trenger en 
venn". Og noen dager etter det:" 
Mamma, noen har 10 hunder. 
Hvorfor har vi bare en????" 

Lynet er fortsatt på besøk 
Vi fikk låne søsteren til Luna (Lynet) 
for å teste ut ”2-hunder-tilværelsen”. 
Besøket ble varig, selvfølgelig. 

Tør jeg? 
Med husky følger nye erfaringer. Jeg 
kom ut av komfortsonen, gang på 
gang. Tør jeg sykle med to hunder 
foran? Oi - det gikk jo fint jo! Tør jeg 
sykle med litt større fart nedover 
Damefallet (grøntområde fra Sogns-
vann ned til Ullevål)? - Oi, det gikk jo 
bra jo? Jippi! Tør jeg dra på kveldstur 
alene med hundene etter mørkets 
fremfall i marka? Oi - jeg er jo ikke 
mørkeredd! Dette er digg! Tør jeg gå 
på ski med to vinteryre unghunder som 
hyler etter å få løpe som gærne innover 
fjellet? Jøss, gikk fint det også.... 

Mange julegaver til mor 
Den jula ble det mange julegaver fra 
mor til mor: kickspark, slede og fjell-
ski. Jeg fråtset i ting og tang og lengtet 
som aldri før etter snøfall. 

Dompaper fløy omkring 
Og litt snø kom det, ikke mye men 
nok til å få testet litt slede. Jeg skulle få 
komme til Johanne og få nybegynner 

Å smykke seg med huskystæsj er faktisk 
mulig..... 

Mannen, Philip Røer, deltok på sitt første 
løp på Høstsamlingen på Sataslåtten. 
Foto: Stine Oppegaard. 



26 

HUSKYBLADET 4/2013 

TEKST OG FOTO (der ikke annet nevnes): ANNE-KATRINE KROKEN. 

Astrid og Larry Berntsen, 

Kennel Peat-bog (Torvmyra) 

Det er i alle fall en hundekjørerplass jeg lett finner veien til, og det er hit 
til Larry og Astrid. Her har jeg og min samboer tråkket med våre hunde-
kjører sko fra den gang vi var ferske i gamet og knapt ante opp ned på en 
polarhund og her tråkker vi enda, mange år og erfaringer senere. 

Vi hentet vår fjerde siberian husky her 
i 2002, en hannhund som knapt har 
gitt fra seg et pip på alle disse årene. 
En valp som var så stille og rolig at vi 
stadig måtte ut i hundegården for å 
kontrollsjekke at det sto til liv. Det var 
fra kennelens andre og så langt siste 
kull og har vært varemerket alle disse 
årene. Stille, rolige, små og raske hun-
der. De går under tilnavnet 
”Dokketrynene”. 

...slepper ikke ut igjen før de dauer! 
Høyt over Lillehammer ligger kennel 
Peat-bog, med Birkebeinerstadion som 
nærmeste nabo og ei torvmyr bak hu-
set, som har gitt det klingende og 
komplett uforståelige navnet. Astrid 
deler ikke alltid Larrys begeistring for 
de firbente. Til tross for dette har hun 
deltatt på samlinger, i komiteer og vært 
alt fra tidtager til pølseselger mens 
”gubben” har kjørt løp. De huser for-
uten seg selv, en langhåret huskatt som 
en dag for mange år siden spaserte fra 
et nabohjem med kattetrengsel og rett 
inn i Berntsens stue, og siden har den 
blitt der. De sibirske blir også. Når 
dette skrives er de 10 i tallet, med en 
snittalder på 9,5 år. 6 er fra eget opp-
drett, 2 kull av samme kombinasjon 
født henholdsvis i 2000 og i 2002. Her 
snakker vi ikke salg og omplassering 
av gamle trøtte hunder eller hunder 
som ikke trekker. Nei, de hunda som 
kommer hit, slepper ikke ut igjen før 
de dauer! (sitat Larry) En liten anekdo-
te bekrefter denne ”filosofien”: Larry 
kjøpte en hund på Finn en helg Astrid 
var bortreist. Bikkja har ikke trukket 1 
meter siden det, men den blir her! 

Oppkalt etter venner og naboer 
Foruten de tre som har ankommet 
kennelen i voksen alder, er alle hunde-
ne oppkalt etter Larrys gamle naboer 
og venner fra barndommens by Lille-
hammer. Viktor, Børre og Ivri (13,5 
år), Ruth, Dubbe og Gille (11,5 år) og 
Simen (5 mnd) som trekker gjennom-
snittsalderen kraftig ned… 
 
Åresmedlemskap i Lillehammer 
(trekk-) og Brukshundklubb. 
Det har vært mange år med hund og 
schæfer fra 40 år tilbake i tid. Totalt en 
4-5 stykker ble det før den sibirske 

gjorde sitt inntog i 1998. En sentral 
aktivitet med både schæfer og siberian 
husky, har vært kjøring av funksjons-
hemmede både vinter, vår og høst. 
Det har vært viktig å kunne bruke 
hundene til noe meningsfylt. Dette og 
en genuin evne til å trå til der andre 
trenger en hjelpende hånd, har gitt 
Larry et velfortjent æresmedlemskap i 
Lillehammer (trekk-) og Brukshund-
klubb. ”Samlingen” av gamle trans-
portvogner for funksjonshemmede i 
hagen, vitner om mange år med sterkt 
engasjement og undertegnede kan be-
vitne at verken hunder eller kjører hvi-
ler på sin laurbær! 

Og så kom de Sibirske 
De skulle ikke ha flere hunder, men to 
måneder etter at den siste schæferen 
var borte ”dukket” det opp en annon-
se i Aftenposten. Det var Nay-La-
Chee/Rikke Bergendahl som hadde 
valper til salgs etter Nay-La-Chee`s 
Gonzo Grå og Avatac`s Brave Ulve-
line. Starten på Peat-bog kennel var 
født, gjennom en grå tispevalp som 
fikk navnet NLC`s Gråtass Sina. 

Hundekjørerkusr på Ekebergsletta 
Vi deltok på nybegynner kurs for hun-
dekjørere på Ekebergsletta. Trond 
Hafel og Jan Jensen var kursholdere. 
Det var nyttig for oss ferskinger og 
kunne kanskje vært en ide og bringe 
videre. Vår første samling var på høs-
ten i Grøndalen. Vi hadde en hund og 
snubla rundt uten hodelykt og det fan-
tes ikke elektrisk lys på stedet. Silvalyk-
tene den gang var kjempedyre. Det har 
skjedd en revolusjon i hodelyktmarke-
det siden den gang, det er tross alt ikke 
så mange år siden.  

Første kull av totalt to 
To år gammel ble Sina paret med Nay-
La-Chee`s Iver Glipp (Alka-Shan Fud-
ge og Sno-Fire x Nuch NLC`s Cool 
Running Kenoia). Det ble født seks 
valper og tre ble værende på kennelen, 
en tispe og to hanner. 

Gorgon 
Sinas kullbror som ble igjen hos opp-
dretter Rikke. Larry grep inn i en slåss-
kamp Gorgon var involvert i mens 
han sto på kjetting under samlinga. Lederhunden Gorgon til venstre med Ivri 

og Gille. Foto: Jan Jensen. 
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Astrid og Larry Berntsen bor i skogkanten ikke så langt fra Birke-
beinerstadion på Lillehammer. De har en gjeng siberian huskier 
som har blitt brukt til turer, kjøring av funksjonshemmede, og et og 
annet løp. De har også vært aktive i Lillehammer Brukshundklubb 
og NSHK. 
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Bikkja klarte å komme seg løs, han var 
livredd mannfolk. Jeg fikk lokka han til 
meg til slutt. Gorgon var et mobbeof-
fer med krøllhale, faktorer som gjorde 
at Rikke tilbød meg å overta ham som 
ettåring. Han er den beste bikkja jeg 
har hatt. Han var ingen selvskreven 
lederhund, men da ”lederhund” Sina 
dro med seg hele spannet på puddel-
jakt, var hennes korte lederkarriere 
over og Gorgon måtte overta. Han 
gikk som leder hele livet. Han var rask 
og passerte alt og alle uten å mukke. 
Jeg lånte han bort til andre kjørere 
noen ganger, men da la han seg rett 
ned og nekta å flytte seg. For meg har 
han gått som en drøm. Gorgon døde i 
2011, da var han 13 år. 

De gamle har meritter 
Nytt kull etter samme kombinasjon i 
2002 gav tre nye tilskudd til kennelen. 
Det ble noen sprint og mellomdistan-
seløp før Larry sin rygg ikke ville mer. 
På Vintersamlinga i 2004 vant spannet 

18 km x 2 sprint i 8-spann klassen. Det 
ble en 4 plass på 5-mila i 2006 og su-
veren seier over seg selv i 2012, da 
spannet gikk 2 x16 km på Vintersam-
linga. Rørosløpet var en favoritt som 
ble kjørt flere ganger. 

Raskeste polarhundspann 
I 2005 fikk vi premiering for raskeste 
polarhundspann under Rørosløpet. Vi 
er nok det eneste siberian husky-
spannet i Norge med den tittelen, for 
Polarhundklubbens medlemmer pro-
testerte og mente at et siberian huksy-
spann ikke tilhørte denne kategorien. 
Ikke veit jeg og ikke spiller den noen 
stor rolle. Jeg fikk beholde premien da.  

Rosettsamling 
En liten rosettsamling har det blitt. 
Ivri ble BIR på Spesialen i 2002 for 
dommer Robert Sellevik og kullbror 
Victor BIR på Spesialen i 2004 for 
dommer Ralph Cambell. Flere CK har 
de fått og HP i oppdretterklasse. Det 

Victor til høyre ble Bir på Spesialen i 2004. 

Kennelens første valpekull fra 2000, 

kunne sikkert blitt til noe mer, titler og 
sånn, men de fleste som kjenner Larry 
vet at interessen for utstilling aldri 
nådde de store høyder.  

Nåtid og fremtid 
Vi kjører ikke løp lenger, heller ikke 
langt. Det viktigste er å dra ut på tur. 
Ute er vi ca tre ganger i uka og kjører 
alt fra noen kilometer og opp til to mil. 
Jeg har jo innsett at her kommer de til 
og daue framover. Børre døde nå i 
høst. Han og broen Victor var sam-
men hele livet, i hundegården og i 
spannet. Alltid side om side. Det er 
like ille hver gang! 

Linker: 
www.peat-bog.net 
www.nay-la-chee.net 

Larry med Cox og Tusse. 

Sjusjøen. 

Tore Hunskår, Larry og HP Lønning i Sports-
komiteen utenfor gamlestua på Femundtunet. 

Blacki foran med søskenparet Gorgon og 
Sina fra Nay-La-Chees kennel bak. 

Astrid kjører rekruttløp. 

Spannet 2013. 

http://www.peat-bog.net
http://www.nay-la-chee.net
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Lokallagsturer har fått en ny dimen-
sjon: Frosne kicksparkbremser. Ut på 
tur aldri sur? Aldri hadde jeg trodd at 
godt voksne damer ville glede seg elle-
vilt over instruksjoner om bremsevaier
-tining over nettet, men sånn er det 
blitt. Ut på tur aldri sur betyr ut på tur 
uansett temperatur….. 

Handleren tar regningen 
Terje D tar jobben som kennelhjelp 
alvorlig. Jeg bestilte XX på Hundekjø-
rerbutikken og ba dem sende deg reg-
ninga…… er vanlig kost her i huset. 
Vi ligger som vanlig litt etter med ved-
likeholdet…… 

Crash på parkeringsplassen 
Hvor er det snø? Frenetisk utspørring 
og ringing og avtaler. I vinter har det 
vært snø på Åstbrua. Ikke så lett å få 
øye på den, for det er så mange spann 
der. Trond Hansen mistet en hund der 
oppe. Den heter Crash, og kom tilba-
ke. Crashlanding, kalles det da. Når 
man har mange hunder er det kanskje 
ikke så lett å holde tellinga heller? Så 
gode hunder som han har mistenker 
jeg noen andre kjørere for å ha tjulånt 
ham……. 

Knall og fall 1 
Marianne Larsen fikk filmet et fall i 
snørekjøring bak slede, der hun samlet 
en del snø i en fonn som et slags driv-
anker før sleden stoppet. Ansiktsut-
trykket var kostelig, men: Hennes gru-
somme mann filmet det hele og la det 
ut på Facebook. Man kunne høre hans 
rå latter i det han filmer hennes vrede, 
og oppleve hundenes uskyldige glede. 
Tilbakemeldingene uteble ikke; han 
fikk en del straffelekser for å behandle 
sin handler og hustru Marianne med 
en viss grusomhet. Som plaster på så-
ret har hun fått gode varme votter. 
Det skulle bare mangle. 

Knall og fall 2.  
Undertegnede gikk på ski med de to 
sterkeste hanhundene å skareføre på 
høyfjellet. Det går unna…… nedover 
kommer Kirsten Ribu med to tisper, 
den ene blind og den andre løpsk. 
Hanhundene mine skifter mening og 
retning øyeblikkelig og setter etter. Jeg 
ligger på magen på skaren og dras ned 
en lang bakke, mens hele Gausdal 
langrennsklubb gapskratter. Nå vet jeg 
hva som er forrest i hue på mannfolka! 
 
Kari Solvang Hope på Facebook skri-
ver: ”Noen som trenger en hunderela-
tert og varm julepresang? Snakker om 
genseren, ikke mannen!”  

Formidling av familiemedlemmer 
Min kommentar: kanskje vi skal åpne 
valpeformidlinga for formidling av 
utslitte handlere, godt brukte barn og 
skeptiske familiemedlemmer også? 
Kan være kjekt med litt forandring….. 
forøvrig tror jeg ikke Kari vil av med 
sin snarrådige datter som kom henne 
til unnsetning under Knall og Fall 3.  

Ett bad til jul? 
Rikke Bergendahl har fått nytt bad. I 
følge henne tar det lenger tid enn for 
eksempel å få et valpekull til å bli rens-
lige. Hva hun gjør i mellomtiden vet vi 
ikke. 

Det er blitt veldig poppis med ”go-
pro” kameraer på vogn og slede. Det 
er fint, for jeg blir aldri lei av å se hun-
derumper bakfra. Det er artig med litt 
variasjon. Især i fargene.  

Forberedelse  av valpekjøpere 
Det avles og det avles. Valper fødes, 
oppfostres, ammes, mates, fotografe-
res og filmes og selges på Facebook. 
Det er ikke den ting vi ikke får vite. 
Valper er jo søte da. Jeg har hørt at det 
nå er oppdrettere som sender biter av 
valpekurvteppet til kjøpere med avtaler 
slik at de også skal bli kjent med lukten 
av valpene før de kommer. 

Godt oppmøte 
Dogs For All betyr ikke at HELE 
NSHK sin medlemsmasse skal være på 
standen samtidig (selv om vi er glade 
for alle som hjelper til). 

SLADRESPALTEN 

TEKST: JOHANNE SUNDBY 

Vakker utsikt: Foto: Johanne Sundby. 

Kirsten Riby på ski. Foto: Inghild Brink Roli 

Crash dukket heldigvis opp igjen. 

Snø og Kickbike hører ikke sammen….. 
Foto: Gro Britt Skarseth. 

Måking etter sleden, filmet av Lasse Larsen. 

Julepresang? Foto: Kari Hope. 

http://www.facebook.com/kari.s.hope?hc_location=stream
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Rasestandarden for sibirian husky sier 
at det skal være en hund som er istand 
til å trekke. ”Det gjør alle huskier” sier 
noen og peker på at de drar i bånd, 
sele, på ski osv. Når det er sagt, kan jo 
jeg meddele at jeg har vært i besittelse 
av noen siberian som IKKE trekker 
jeg da…. søte og pene og greie og glad 
i tur var de, og lenge levde de på ken-
nelen, men TREKKE gjorde de ikke. 
Når vi går dette litt nærmere i sømme-
ne finner jeg faktisk en liten rekke av 
mor-datter-datterdatterhunder som 
ikke har trukket stort. Så huskier som 
ikke trekker finnes altså. 

Gode trekkhunder 
De fleste trekker en del. Og mange 
som har huskier setter dem foran syk-
kel, slede, ski, vogn, osv, og får dette 
til å bevege seg fremover. ”Mer treng-
er man ikke” hevder noen, skal du 
kjøre løp og sånn kan du skaffe deg en 
annen type hund (les: alaskahusky). 

Men så er det noen da, som VIL og 
KAN kjøre med siberianspann, og 
som sier og hevder at de kan være go-
de trekkhunder.  

Skal man bare ha en husky….. 
Nei da, det er ikke sikkert at alle treng-
er en supergod trekkhund. Det er 
mange som ønsker seg en vakker bam-
se, en koselig familiehund, en sporty 
turhund. Men de som bare har en hus-
ky og som vil snørekjøre med denne, 
blir ofte litt overrasket når Balto/
Togo/Roald/Snøfrid like gjerne går 
bak og svinser. ”Skal man bare ha én 
husky er det vel en fordel at i alle fall 
den trekker” sier andre.  

Hva selger best? 
Det finnes mange ulike siberians. Og 
de aller fleste er fine hunder. Og de 
aller fleste synes at de bikkjene de har, 
er de aller fineste. ”Hun bør vel i alle 
fall ha ETT kull” tenker noen. Og no-
en tenker ikke på sånt, men tenker på 

”hva selger” best: blå øyne eller gode 
trekkegenskaper? 

Bevaring av sentrale egenskaper 
Hvis man skal bevare siberian husky 
som trekkhund – god trekkhund – må 
man ha dette aspektet som første kjø-
reregel i oppdrett. Det er utrolig lett å 
miste disse egenskapene i avl, om en 
ikke passer på. De fleste siberians som 
ser dagens lys i dag, er ikke GODE 
trekkhunder. I beste fall er de ok, i 
verste fall er de rett og slett ubrukelige. 
De kan være både søte, greie, pene og 
snille likevel. Men i denne sammen-
hengen snakker vi om å bevare sentra-
le egenskaper innen en type hund, en 
brukshund. Min brukstype er litt dis-
tanse, så jeg snakker ikke om å løpe 
kort og fort.  

Dele på kunnskapene 
Jeg har hatt min guru, det er og har 
vært Hans Christian Ørjestad. Det 
finnes noen andre slike erfarne kritiske 

TEKST OG FOTO: JOHANNE SUNDBY. 

Smilla på morgentur. Foto: Morten Cranner. Fra Spesialen 2013. Foto: Tone B. Hansen. Barn og hunder på påskeferie. 

HVORDAN KAN JEG VITE OM MIN SIBIRSKE HUSKY ER EN GOD 

TREKKHUND? OG MÅ DEN VÆRE DET? 
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kjørere rundt forbi. Jeg hadde siberians 
før jeg traff ham og jeg kjørte løp. Ikke 
spesielt gode resultater fikk jeg. Da jeg 
begynte å få inn noen bikkjer fra hans 
linjer gikk det mye, mye bedre nesten 
over natta. Plutselig forsto jeg at det 
faktisk finnes bedre trekksiberians, og 
at jeg ikke hadde det fra før. Jeg har 
hørt litt med ham om hva vi skal se 
etter. Jeg ønsker at han og dere andre 
som kjører, avler og står på deler deres 
kunnskap med oss her også. Vi får se 
om noen kommer på banen. Det er de 
gode trekkhundene man skal avle på så 
klart! 

Vurdering av hundene kvaliteter 
For det første må man selvsagt trekke 
med dem. Det viktigste man 
kan gjøre er å sele på, være ute, 
kjøre ofte og gjerne langt med 
hundene sine. Da ser man hva 
den enkelte hund yter eller ikke 
yter. Og kjører en sammen med andre 
får en også se hva eget spann yter i 
forhold til andre spann. Ikke alle kan 
gjøre dette. Men flere og flere gjør det. 
Det bør være lavterkseltilbud og store 
utfordringer. Et mangfold av spannty-
per: enhundseiere som snørekjører, 
seksspann sprint og storspann LD er 
fint. De som har for få hunder eller de 
har ikke tid eller lyst eller helse har 
begrensninger, det er klart. Det er 
greit, men da får en stikke fingeren i 
jorda og ikke avle, eller avle på hunder 
der andre har gjort jobben for en. Eller 
i alle fall avle mindre kanskje? 

Korrekt anatomi 
Sentralt i å vurdere en hund er hvor-
dan den er bygget. En godt bygget 
hund har mer kraft, mer fraspark, stør-
re fart, mindre skader og yder mer – 
rett og slett. Se egen boks for å sjekke 
hva som gjelder der. En hunds 
”korrekte” anatomi er IKKE bare et 
skjønnhets-pre, det er nødvendig for å 
yde bra og jobbe godt. Det er nokså 
stor forskjell på den anatomien man 
for tiden ”trenger” i utstillingsringen 
og den som duger best i spannet. Men 
en hund må også være trent for at man 
skal kunne vurdere hvordan den er 
bygget. God muskulatur er viktig. 

Hvert krav til sitt bruk 
Så må en dele opp kravene litt. Er bik-
kja en som setter fart på kommando 
og holder farten over tid? Er bikkja en 
som tar ledelse og har fremdrift? Hol-
der den høyre side? Går den greit forbi 
andre spann uten å knuffe? Bruker den 
energien sin i sporet, og ikke på å brå-
ke i hundegården? Går den rolig i line-
settet, og lar vær å tygge liner og seler? 

Matvegring og appetitt 
Spiser den bra før, under og etter tre-
ning? Noen hunder får stressdiare og 
andre får litt økt magesyre, og begge 
deler er negativt for nærings og energi 
omsettingen. Siberians har ofte mer 
matvegring enn vi ønsker at den skal 

ha, så en hund med god appetitt er å 
foretrekke. 

Jevnt arbeidene hund går i mål 
Kan den legge seg rolig ned og hvile 
på ”sjekkpunkt”? Tolererer den pote-
sokker og dekken om den må ha på 
dette? Har den god nok pels til å ligge 
ute uten å fryse? Har den gode nok 
poter til at de holder distansene? Er 
bikkja relativt sett skadefri, det vil si at 
den ikke går seg stiv og må settes ut 
rett som det er - ofte henger dette også 
sammen med å kunne spare litt på 
kreftene over langs. En hyper hund 
som går seg fort varm og sliten er ikke 
alltid noe å satse på. En jevnt arbei-
dende hund går ofte helt til mål.  

Hunder med spesialegenskaper 
Noen kan dette ”lille ekstra” – har 
kanskje en spesialegenskap: En hund 

hos meg var god til å gå på stikker og 
finne såle. En annen brydde seg ikke 
om overvann eller slush. En tredje 
kunne trekke spannet framover i litt 
saktere tempo når de andre var slitne 
nok. En fjerde kunne holde farten op-
pe i oppoverbakken og trakk de andre 
med seg når de helst ville stoppe og 
pisse. Denne typen spesialegenskaper 
er godt å ha i et spann.  

Lykken er en god lederhund 
En enkelthunds egenskaper er satt 
sammen av den hundens genetikk, det 
den har lært, og det spannet den går i – 
god spannkultur kan læres, men ”et 
godt trekkhode” – det vil si LYST til å 
trekke er i stor grad genetisk bestemt. 

En god hund VIL ut, og 
VIL videre. Jeg synes 
også det er en fordel at 
hunden går greit uav-
hengig av hvilken kjører 

den går for, men ikke alle liker å la 
andre kjøre spannet sitt. Egenskaper 
som å lytte til kommandoer (høyre, 
venstre osv) og adlyde dem kan læres i 
mye større grad enn mange av de ting-
ene jeg har nevnt over. Men noen hun-
der er veldig selvstendige og tar egne 
lure avgjørelser. Det er en egenskap 
som kan gi noen prøvelser, men som 
også kan gi store flotte overraskelser. 
Lykken er en lederhund som selv fin-
ner riktig vei i snøstorm!  

Hvilke egenskaper bør videreføres 
Ikke alle hunder i et spann vil være like 
gode. Men mange hunder har et stort 
potensiale for å lære. Likevel vil mange 
turer med de bikkjene du har fort si 
deg noe om hvilke egenskaper du bør 
forsøke å bringe videre. Det er ikke 
sikkert at de er kobla til pent fjes og 
blå øyne. ■ 

Samling rundt matfatet. Dørstokkmila. Foto: Lina Stabbetorp. 

"Pedigree indicates what the animal should be. Conformation 

indicates what the animal appears to be, but performance indi-

cates what the animal actually is." 
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Kommandoledere 
Først må de kunne kommandoer som 
høyre, venstre, stååå, gå på, gå for-
bi….. Du må ha en eller flere hunder 
som trekker fremover og lyder ko-
mandoer som høyre og venstre. Det 
kan du lære dem - ved å være konse-
kvent. Sier du «høyre» skal du bare la 
det bli fremdrift om bikkjene av van-
vare eller fordi de forstår det, går til 
høyre. Går de derimot rett frem eller 
til venstre, stopper du og sier høyre 
igjen. Og BARE når de går riktig, fort-
setter du. Vær dønn konsekvent. Bruk 
den som er best til dette som leder-
hund inntil du har grep om kjøringa. 
De kan fint lære disse kommandoene 
før du setter dem foran sleden, f eks 
på gåtur eller på sykkel. 
 
Sikre sleden mens du staller opp 
For å starte opp må du binde sleden til 
et tre eller bilen eller rekkverk. Du kan 
ha en lang line festet i kroken foran på 
sleden, og legge et slippstikk rundt 
treet. Eller du kan bruke en panikk-
krok eller selvutløserkrok (heste eller 
seilbåtutstyr). La selvutløseren eller 
knuten på slippstikket være lagt slik at 
du kan løse ut mens du står på slede-
meiene, klar til avgang. Tauet kan du 

så holde fast i- med handa i ei løkke 
mens du kjører, sånn at du har kontakt 
med sleden om du detter av. I tillegg 
må du ha et snøanker som fester sle-
den til bakken . Husk at det kan glippe, 
så gå aldri fra sleden med bare ankeret 
nede. Må du bevege deg vek fra sleden 
så gå forover, ikke bakover. Da kan du 
hoppe på i fart om bikkjene setter av 
gårde. 
 
Seletøy og liner 
Vi bruker ofte NOME seler når vi 
kjører slede. Noen bruker pinneseler 
påd e bakerste hundene for å spare 
korsryggen deres. Det er ikke noe 
must. Selene skal være passe lange 
(slutte rett før halefestet) og sitte litt 
tett rundt hals/skuldre, så draget blir 
langt fram på bikkja. 
 
Seksjoner, bak– og nakkeliner 
Hundene forspennes oftest to og to, 
med en eller to lederhunder foran. De 
festes til trekklina gjennom et system 
med bakliner og nakkeliner. Et linesett 
består av seksjoner, der hver seksjon 
er til to hunder pluss to lederhunder 
på den forreste. Skal du kjøre med 
seks hunder trenger du altså to fulle 
seksjoner. Har du flere slike seksjoner 
kan du lett bytte mellom to, fire, seks 
og åtte bikkjer bare ved å legge til en 

seksjon for hvert par. Linene festes til 
halsbåndet (korte nakkeliner og liten 
krok) og bak på selen (lengre bakliner 
med litt kraftigere krok). 
 
Start opp på en sikker måte 
Når du skal starte opp må du stå på 
meiene på sleden med føttene hvilende 
på skutermatten (matte-bremsen) og 
evt den andre krokbremsen bak på 
sleden. Så løsner du sikkerhetslina og 
holder i den, og tar opp ankeret og 
fester det til sledebøylens tverrligger (i 
egen krok eller strikk f eks- husk å 
feste det så det ikke hopper og danser 
bak sleden istedenfor). Så kan du for-
siktig slippe opp på bremsen og be 
bikkjene bevege seg fremover med deg 
på sleden…….. Ofte bråker bikkjene 
infernalsk i dette stadiet av oppstart, 
om de ikke har begynt å bråke før. 
Man kan lære dem å være stille ved 
start, om man aldri starter før de er 
helt stille. Det kan gå med noen liner 
og seler i opplæringa da, eller man får 
surere og surere naboer. Men det er 
verdt det da. Noen seler opp og lar 
bikkjene stå der (med lederhundene 
festet foran også da) mens de går inn 
og drikker kaffe. Men det fordrer at 
man starter eller bor utenfor allfarvei. 
Det kan også være lurt å trene på å stå 
stille på tur, ved å kommandere stå, 
kanskje gi dem en godbit, og ikke dra 
igjen før de er i stand til å stå stille. 
Man kan få bruk for det hvis man må 
ordne noe under veis. ■ 

TEKST OG FOTO: JOHANNE SUNDBY. 

Ledertispas råd til begynnere 

Getting started: Kjøre slede. Seler, liner, kroker, slipptau, anker, strikk… 
Hva trenger jeg for å kjøre slede? 
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Jeg ringte og spurte om løypa var like 
tøff som på Veldre og fikk til svar 
«...ikke like hard, men noen utfordring-
er var det…». Jeg meldte meg på og 
troppet opp en søndag i februar. Der 
var det veiing av bikkjer og pulk, små 
hendige pulker med ski under og min 
store fjellpulk med brems. Jeg var nok 
den eneste som hadde brems på pulken. 

Beina ble lengre og lengre 
Starten gikk fint, Tinka løp som et lyn 
og jeg staket som en gal. Det gikk bra 
helt til den første oppoverbakken, da 
var det helt stopp, bikkja ville ikke dra. 
Stod der og kikket på meg og snuste 
litt i kanten. Jeg hylte og skreik 
«oppmuntrende», men det hjalp ikke. 
OK – fiskebein, snubling i strikk og 
dytting av pulk ble løsningen. På top-
pen løp og dro hun som bare det - nå 
var det morsomt. Så kom det en bratt 
sving før nedoverbakke og jeg var ikke 
helt forberedt. Dro i strikken for å få 
tak i bremsen, men skiene gled ut til 
hver side og de korte beina mine ble 
lengre og lengre helt til jeg landet på 

magen (godt å ha «airbag») og skled 
etter pulken nedover. Kom meg på 
beina og på’n igjen. Og det ble mer 
dytting, snubling i strikk i oppoverbak-
kene, men nedover gikk det bra. 

Gå foran og trekke bikkje og pulk 
Løypa var på 2 x 5 km og da vi var 
ferdig med første runde trodde Tinka 
at hun var i mål. Stoppet og snuste og 
koste seg. Dro henne med meg og 
pulken veltet, men vi kom oss av gårde 
på runde to. I oppoverbakkene nå så 
nyttet det ikke å dytte pulken, bikkja 
ville bare snuse. Løsningen ble å ta av 
skia og gå foran og dra bikkja og pul-
ken med meg. Nedoverbakkene gikk 

bra nå. Hele tiden raste den ene raket-
ten etter den andre forbi oss og til slutt 
hørte jeg en snøscooter bak meg, det 
var løypemannskapet som ryddet løy-
pa. Da var det bare å få opp farten, vi 
skulle i hvert fall komme inn før snø-
scooteren. Endelig kom vi inn på sta-
dionen og der er speaker, tidtaker m.fl. 
og heier oss inn. Jostein (gubben) er 
der også, men han står foran målstre-
ken og Tinka løper glad og fornøyd 
rett til ham. Jostein lokker henne med 
og så er vi i MÅL! 

Det er plass til alle 
Tiden til beste kvinne senior var 
00:24:51, og min var 01:34:02. Ingen 
sure miner blant arrangørene for at de 
måtte vente så lenge - de var kjempe-
hyggelige. Fine premier fikk jeg i år 
også, vant også en fruktkurv og fikk 
«godt gjort» klem. Oppfordrer alle 
damer over 50 til å delta når Hadeland 
Trekkhundklubb arrangerer løp –  det 
er plass til oss også. ■ 

TEKST: TURID AANDALEN LINDBERG. 

FOTO: JOSTEIN LINDBERG. 

Utstyret klargjøres før start. 

Nybegynner med «knall og fall» - del 2 

Vi kom oss til mål, og fikk fine premier. Tinka tror hun er i mål etter første runde. 

Etter deltagelsen på Hadelandsløpet på Veldre sag (tidligere skrevet om i 
bladet) var jeg skeptisk til å delta i nordisk med mange opp- og nedover-
bakker. Men da jeg leste at Hadeland Trekkhundklubb skulle arrangere 
Nordisk del 1 på Lygna skistadion med klasse for veteran kvinner over 50 
år, så kriblet det i beina. I år var det med én hund og pulk. Fjellpulk med 
brems hadde jeg fått i julegave, og på tur med Tinka og Jana foran pulken 
gikk det så det suste i sporet. Tenkte at det går helt sikkert bra med én 
hund foran pulken også. 
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Vi startet hjemmefra og satte kursen 
mot oppdretterne av våre tre svenske 
hunder, Lasse og Kerstin i Insjön. De 
skulle passe våre to eldste hunder når 
vi dro til Italia, så ville det bli bedre 
plass for de seks som skulle tilbringe 
tre uker i tilhengeren. Neste stopp var 
Nybro og SOC. 

Simone stengte Sverige 
Etter SOC ble vi boende et par netter 
på arrangementsplassen Svartbäcksmå-
la i Nybro. På værmeldingen ble det 
meldt uvær, stormen Simone kom sør-
fra og raste innover Sør-Sverige. Alt av 
tog- og busstrafikk ble stengt fra klok-
ka 17.00 mandag, og folk ble anbefalt 
å holde seg innendørs, og i alle fall 
ikke kjøre ut på veiene der de sto i fare 
for å bli drept av trær. Campingbilen 
og tilhengeren ble flyttet fra vår lune 

plass mellom furutrærne til en asfaltert 
parkeringsplass der eventuelle trær som 
blåste overende ikke ville treffe oss. 

Tatt av vinden 
Mandag formiddag gikk vi en tur inn 
til sentrum av Nybro, da var det stille 
før stormen. Utpå kveldingen gikk vi 
en lengre tur med alle hundene, og da 
frisknet det på. Da turen var kommet 
til de to siste ble vi litt småredde, for 
nå svaiet trærne faretruende. Vel tilba-
ke til tilhengeren ble den ene døra til 
ett av rommene i tilhengeren tatt av 
vinden så en fjær løsnet og døra måtte 
festes på en spesiell måte for å funge-
re. Men det kunne fikses når vi kom 
hjem igjen. 

Sandblåst bil og henger 
Etter en stund måtte alle lukene i til-
hengeren stenges, og bilen duvet kraf-
tig i stormbygene. Det som var av 

sand og blader føk mot bilen så jeg var 
redd den ville bli sandblåst, men det 
sluttet når asfalten var blåst ren. Etter 
et par timer virket det som om vinden 
ga seg og vi la oss. 

Hundene på tur alene 
Morgen etter var det sol og fint vær 
igjen. Viggo skulle trimme hundene, to 
og to med sparkesykkel før vi kjørte 
sørover. Echo og Luna var de første. 
Akkurat i det han skulle starte rykket 
hundene til og det sa ”ritsj”. Snørekjø-
restrikket av type ”Laika” revnet i 
samtlige sømmer og hundene la av 
gårde uten Viggo. De holdt kanonfart 
hundre meter rett fram på parkerings-
plassen og så til venstre ned veien. 
Viggo og jeg ropte og skrek. Echo 
snudde seg og syntes Viggo var veldig 
treg, men så fant han ut at Viggo måtte 
være med og snudde og dro med seg 
Luna tilbake. Gjett om de fikk mye ros 

TEKST OG FOTO: TORA KLEVEN. 

Vogn 4-spann nordic breed: Viggo Jørgen-
sen hadde passert flere og lå an til en fem-
teplass. Her kommer han først langs vin-
rankene i oppløpet 400 meter før mål. Bak 
ham jager Pierangelo Patriarca fra Italia, 
Moni Lang fra Sveits og Michael Kuvik fra 
Slovakia. 

EN REISESKILDRING - MED HUNDENE VÅRE TIL VM I ITALIA 

Hundekjørere er forskjellige, noen kjører hundespann på tur og er fornøy-
de med det, og andre kjører 230 mil med bil og hundetilhenger til Italia 
for å møte 350 andre hundekjørere. Vi har konkurrert med hunder siden 
1986, og målene har hele tiden endret seg. Nå var tiden inne til å delta i 
VM. Første steg var NSHKs høstsamling på Sataslåtten i Hallingdal, 
andre steg var NM på Jømna/Heradsbygd, tredje var SM i Filipstad og 
siste løp før VM var Scandinavian Open Championship (SOC) i Nybro. 
Deretter sto siste barmarksløp i 2013 for tur, VM i Nord-Italia. (NM, SM 
og SOC er omtalt i andre artikler i Huskybladet.)  
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da? Ny snørekjørestrikk ble festet, MR
-kobbel denne gangen, og etter tre 
turer var alle seks trimmet. 

Overnatting i et veikryss 
Så kjørte vi til Malmø. Der lyste det 
rødt over veien, Øresundsbroen var 
stengt for ustabile kjøretøy på grunn 
av sterk vind. Vi gjorde to forsøk på å 
finne parkeringsplassen som er laget 
for bruk hvis broen var stengt, men vi 
endte opp med å stå på en grønn 
gresstripe mellom en motorvei og en 
bensinstasjon like ved et veikryss. Hel-
digvis var hundene godt trimmet den 
dagen så de ikke hadde noe behov for 
en stakeout. Det ble lite søvn i all tra-
fikkstøyen den natta. 

Veiarbeid og smale veier i Danmark 
Øresundsbroen ble en flott opplevelse 
siden det var god sikt. Jeg er like impo-
nert over dette fantastiske byggverket 
hver gang jeg ser den. Simone hadde 
nå løyet betraktelig og ingen røde ad-
varsler syntes. Først hadde vi motvind, 
så litt ekkel sidevind, så kjørte vi gjen-
nom Københavns tunnellsystem. Sør 
for København var det veiarbeid over 
en lengre strekning så to felt var delt 
opp i tre så det ble farlig smale felt. Jeg 
satt med hjertet i halsen da trailere var 
10 cm fra bilsiden på høyre side mens 
personbilene på venstre holdt 150. 

Til Italia for å konkurrere 
Ferja Rødby - Puttgarten gikk greit, en 
svensk turistbuss-sjåfør forelsket seg i 
hundene i tilhengeren og fikk hilse på 
Luna og Echo, og fikk historien om 
hundene våre som skulle til Italia for å 
konkurrere. 

Sex for sale i Tyskland 
Mellom Hamburg og Hannover be-
stemte vi oss for å ta inn på en cam-
pingplass. To dager i tilhengeren for 
hundene førte til at vi hadde litt dårlig 
samvittighet. Vi fant en campingplass 
på iPad'n og tok av fra motorveien like 
ved Lüneburger Heide. Her var det et 
skogområde hvor det var mange eld-
gamle campingvogner og bobiler som 
sto parkert. Viggo lurte på om det var 
campingplass her, men det var noe 
veldig rart med disse vognene, dette 
var ikke turister. Det var vogner med 
hjerter på, og salgstekst som: ”Love” 
og ”Sex for sale”. Sexsalget foregikk 
helt åpenlyst i stor skala.  

Eksemplariske campingplasshunder 
Etter å ha kjørt gjennom en småby 
kom vi til ”vår” campingplass som var 
pen og pyntelig. Eieren av camping-
plassen var overlykkelig over å få hun-
defolk på besøk, hun drev selv med 
hester. Så hun måtte få hilsen på hun-

dene og vi fikk en ekstra stor plass for 
å kunne sette ut langkjettingen. Nabo-
ene sto skeptiske og så på, men de sa 
ikke noe. De ble fort stille, for våre 
seks hunder sa ikke et pip, selv ikke da 
de ble fôret.  

Mange nye opplevelser for hundene 
Utpå kveldingen fikk de en promenade 
i bånd, ikke akkurat hverdagskost hos 
oss. På campingen var det en egen 
gressbevokst ”hundeluftesti” gjennom 
skogen, så hundene var helt fra seg 
over alle de nye luktene. Echo og Luna 
ble så ville at vi besluttet å gå en annen 
vei med Siri og Eric. Dina og Ylva 
avsluttet turen på hundestien. Der 
oppdaget jeg at Dina sto og snuste på 
et pinnsvin som lå godt sammenrullet i 
gresset. Hun var usikkert på hva dette 
var, så jeg trakk henne unna. Om natta 
lå hundene i tilhengeren og drømte om 
alt det rare som fantes på campingen. 

Fin bobilplass i Hünfeld 
Tredje reisedagen ble jeg ganske frus-
trert over manglende fremgang. Det 
syntes som om det var sammenheng-
ende veiarbeid på hele E45 Autobahn 
gjennom hele Tyskland. Når en fil er 
stengt og den gjenværende gjort om til 
to filer så sier det seg selv at det blir 
trangt. Veibredde 2,20 m er ikke særlig 
mye når trailere kjører i høyre fil i 80. 
Da blir det ikke store plassen igjen om 
vi vil kjøre forbi i venstre felt. Store 
deler av veien var det fartsbegrens-
ninger. Vi fant en liten bobilplass i den 
lille byen Hünfeld, og der var det i alle 
fall fint å lufte hundene. Stille og rolig 
var det også. Her kunne vi tenkt oss å 
vært på ferie uten hund, så kunne vi 
ruslet rundt i byen og sett oss om. Det 
får bli etter hundenes dager, om ti år 
kanskje? 

Feiring av Allehelgensdag 
Fredag morgen var det ut på motor-
veien igjen. Her opplevde vi noe mer-
kelig. Det fantes ikke trailere, og nes-
ten ikke personbiler heller. Jeg lurte på 
om veien kunne være stengt. En stund 
var vi helt alene på den fire felts brede 
veien, og det virket litt skummelt. 
Hvor var trafikken? Tanken streifet 
oss om at trailersjåførene feiret Hal-
loween kvelden og natten før så de 
måtte sove dagen derpå. Da vi skulle 
innom en bensinstasjon for å kjøpe 
gass fikk vi forklaringen. Alle butikke-
ne var stengt fordi det var Alterheili-
gen, Allehelgensdag den 1. november, 
dagen etter at de hadde feiret Hal-
loween. Var det noen som sa noe om 
at vi har så mange helligdager i Norge?  

Betalingsautomaten stengt 
Da det begynte å mørkne var vi kom-

Heidiburghs Eric. 

Rossevangens Dina. 

Rossevangens Ylva. 

Snøheimens Siri. 

Heidiburghs Ghost Luna og Heidiburghs 
Ghost Echo. 
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met til Memmingen. Der var det en fin 
bobilplass midt i sentrum, med en liten 
park like ved. Her overnattet vi. Det 
var litt trafikkstøy, men ellers OK, og 
helt gratis siden betalingsautomaten 
var stengt for vinteren. 

Rauchen verboten 
Lørdag morgen gjorde en av våre bo-
bilnaboer oss oppmerksom på at vi 
manglet et kjørelys på bilen. Vi kjørte 
litt rundt i Memmingen og fant et Fiat-

verksted. Skuffelsen var stor da vi fant 
ut at det var stengt. Men vi hadde 
flaks, akkurat da vi sto og leste på døra 
dukket det opp en eldre mann som 
jobbet der men egentlig hadde fri. Vi 
spurte om hjelp, og det fikk vi. Bilen 
og tilhengeren med hundene ble kjørt 
inn i en diger verkstedshall, og der 
hentet mannen en utstyrstralle og be-
gynte å skru. Selv om det sto store skilt 
med ”Rauchen verboten” tok han 
fram sigarettene. Å skifte pære i en 

Fiat vil si at hele grillen måtte ut først. 
Når først alt var skrudd løs fikk vi like 
godt skiftet pæren i den andre lykta 
også. For en times arbeid, inkludert 
regning skrevet ut på verkstedets data-
maskin, betalte vi litt under kr 500,-. 
Snakk om service. Her var det ikke 
snakk om søndagstillegg. 

Fra Willkommen til Verboten 
Fra motorveien så vi Alpenes tinderek-
ke komme stadig nærmere, og landska-
pet ble mer og mer kupert. Vi kjørte 
over Fernpass på 1.210 meters høyde i 
retning Innsbruck. I dalførene her var 
det sol og kjempevarmt, 17 varmegra-
der. Skiltingen i Østerrike og Italia er 
ikke like god som i Tyskland. Forskjel-
len fra Tyskland til Østerrike kan be-
skrives på denne måten: Tyskerne skri-
ver ”Hertzlichen willkommen” over alt 
mens østerrikerne skriver ”Camping 
verboten”. Det er omtrent som kom-
munen Øystre Slidre som ønsker alle 
velkommen mens det i Vågå kommu-
ne står forbudtskilt over alt. 

Vinterstengte campingplasser 
Brennerpasset ble passert, og vi hadde 
peilet inn en camping like over grensa 
til Italia, i landsbyen Vipiteno. Her 
kjørte Viggo på GPS, og som så 
mange ganger før, veien ble smalere og 
smalere til vi tilslutt sto fast midt inne i 
den gamle bydelen så vi ikke fikk 
snudd. Viggo måtte hekte av tilhenge-
ren for å få snudd ekvipasjen. En hyg-
gelig italiener viste oss veien til en stor 

Den gamle bykjernen i Vipiteno var pitto-
resk. Det tyske navnet på byen er Sterzing. 

Utsikten fra campingbilen i Vipiteno: Bak 
bobilplassen like utenfor Vipiteno var det 
en haug med en kirke på, og en borg like 
bortenfor. I bakgrunnen skimtes snødekte 
fjell med kveldssol. 

Eksemplariske campingplasshunder i Tysk-
land: Vi fikk en stor plass på campingen så 
vi kunne sette ut langkjettingen. Hundene 
oppførte seg eksemplarisk, det vil si at de 
ikke grov så veldig mye i gressplenen. 
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campingplass, men den var stengt. De 
fleste campingplassene stengte sist i 
oktober når sommersesongen er over, 
for så å åpne igjen når vintersesongen 
startet først i desember. 

Bobilplass i Vipiteno 
Men det skulle vise seg at også Vipi-
teno hadde en bobilplass. Vi fant den 
rent tilfeldig, og hvilken lykke, den var 
stor med god plass til å sette ut lang-
kjetting, med egen ”butikk”, ”kafé”, 
”kirkerom” og til og med dusjanlegg. 
Her stoppet vi for et par dager.  
 
Vipiteno er en alpelandsby i Syd-Tyrol, 
inneklemt mellom høye fjell i dalføret 
rett sør for Brennerpasset. Viggo og 
jeg ruslet en tur inn i sentrum siden 
det var vakt på bobilcampen så vi følte 
at det var trygt å forlate hundene. 
Gamlebyen var pittoresk og full av 
italienske turister. Eneste konditoriet 
som var åpent en søndags formiddag 
var smekkfullt, så vi kjøpte med litt 
godt og tok kaffen i bilen i stedet. Rett 
etter at hundene ble satt ut begynte det 
å blåse kraftig så hundene satt helt på 
skrå på lina. Så begynte det å styrtreg-
ne, hundene ble satt inn, og alle lukene 
til tilhengeren ble skalket. Bilen gynget 
i vindkastene som kom fra Brenner-
passet, og temperaturen sank fra 10 til 
5 i løpet av ett kvarter. En tordenbyge 
for forbi med lyn, dunder og brak. 
Fjelltoppene som fra før var hvite ble 
nå enda hvitere, og trærne med flotte 
høstfarger ble rensket for løv.  

Vinranker i høstfarger 
Mandags morgen satte vi kursen sør-
over mot Falze di Piave. Dalsidene var 
lysende gule, og jeg funderte en stund 
på hva som ble dyrket der siden fargen 
var så spesiell. Det viste seg å være 
vinranker med høstfarget løv som sola 
skinte på. Fjellandsbyer og borger 
klorte seg fast høyt oppe i fjellene. Her 
skulle vi vært på ferie så vi kunne kjørt 

opp i høyden, men det fikk bli en an-
nen gang, uten hunder. Nå hadde vi 
bare ca 30 mil igjen til Falze di Piave. 

Drenert campingplass eller jordet 
Vi ankom løpsområdet midt på dagen, 
og var selvfølgelig de første. Det var to 
muligheter, campingplass der vi betalte 
og fikk fasiliteter som strøm og vann, 
eller jordene som var gratis og lå rett 
ved start. Etter en kort runde på jordet 
valgte vi campingplassen. Slike jorder 
har en tendens til å bli temmelig gjør-
mete hvis det blir regn, mens grunnen 
på campingen var fast og fin med gress 
over drenerbar grus, så vi valgte cam-
pingplassen. Siden vi kom først tok vi 
selvfølgelig den beste plassen.  

Vin i velkomstgave 
Ikke lenge etter at vi ankom dukket 
noen av arrangørene opp. Vi var de 
først ankomne, derfor mottok vi en 
flaske vin som velkomstgave. Snakk 
om velkomst i IFSS WCh 2013 Dry-
land i Falze di Piave! Kanskje dette er 
noe vi skulle innføre på Hamar hunde-
kjørerarena også? Eller på vintersam-
lingen på Grimsbu?  

Dugnadsgjengen ankommer 
Etter arbeidstid ble det liv i start/
målområdet, og da mørket senket seg 
startet dugnadsgjengen for fullt. Stake-
out og parkering var allerede merket 
opp. Det blinket i lyskastere fra store 
biler borte i skogkanten, og en diger 
trailer drev og rigget seg til. 
 
Ylva blir syk 
Tirsdag ble Ylva syk. Avføringen kom 
ut omtrent som bak en møkkaspreder, 
helt til det ble tomt. Litt senere spiste 
hun maten hun fikk, men kastet opp 
alt rett etterpå. Deretter krøllet hun 
seg sammen og så veldig syk ut. Stak-
kars Ylva, hun har aldri vært syk annet 
enn ett angrep av en vepsesverm for 
noen år siden. Jeg lurte på om det var 

noe hun hadde fått i seg på en eller 
annen rasteplass dagen i forveien. 

Fra 23 varmegrader til 30 cm snø 
Sola skinte fra skyfri himmel og det 
var varmt så shortsen ble funnet fram. 
Samtidig leste vi på Facebook at det 
var 30 cm snø i Åstadalen. Viggo la ut 
at vi hadde 23 varmegrader, men da 
må han ha blingset litt, for gradestok-
ken nådde bare 18. Vi tok en inspek-
sjonsrunde i løypa uten hund. Grun-
nen besto av helt blankpolerte hvite 
runde steiner dekket mer eller mindre 
av grus, jord og gress. Det var mye 
vann der, for dette var i et elvedelta og 
elva Piave med vann fra Alpene rant 
rett ved løypetraséen. Det var opp-
kommer med krystallklart, kaldt vann 
over alt, og disse dannet igjen småelver 
som rant ut i Piave. Det var veldig 
frodig med løvskog der slyngplanter 
klatret oppover stammene. Løypa var 
lagt i et virvar av labyrinter, og uten 
god oppmerking var det helt umulig å 
finne fram. Etter hvert myldret det 
med folk og hunder i alle retninger på 
alle stier. 

Ylva fortsatt syk 
Onsdag var jeg virkelig bekymret for 
Ylva, hun drakk to slurker vann, det 
var alt. Mesteparten av tiden fikk hun 
ligge inne i tilhengeren, for hun var så 
sløv at vi ikke ville utsette henne for 
stress, og lå hun ute så satt jeg og pas-
set på henne. Det kom flere og flere på 
campingen, så det var best hun fikk ha 
det stille og rolig og slippe å hilse på 
folk som gikk forbi med fremmede 
hunder. Selv ikke kattene som gikk 
forbi førte til reaksjon. Det var ikke 
særlig morsomt, og jeg bestemte at ble 
hun ikke bedre på torsdag så ble det 
dyrlegebesøk.  

Fornyet interesse for katter 
Torsdag var hun ikke dårligere, men 
heller ikke bedre. Viggo hadde is i ma-

Bilder fra venstre: 1) Vi var de første på campingplassen i Falze di Piave. Det var grønt og frodig over alt, selv om løvtrærne viste at det 
var høst. 2) Viggo og Luna koste seg med kaffe i morgensola. 3) Sju lag deltok i stafetten. På de fire raskeste lagene deltok det bare 
menn, mens det norske og de tre svenske lagene hadde mix. Her løpet Johan Olsson og Moa Björk, begge fra Sverige, med siberian hus-
ky. Moa hadde førsteetappen på det eneste nordic breedlaget i stafetten. Moa Björk deltok i tillegg i sparkesykkel med to hunder nordic 
breed og fikk sølvmedalje blant 17 deltakere. 
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med kickbike, og han har konkurrert 
med siberians i flere år. Anna-Carin 
Lönn er den beste de har i gruppe B, 
hun konkurrerer til vanlig med riesen-
schnauzer. Nå krysset vi fingrene for 
at dette skulle gå bra.  

Luna på sjarmøretappen 
Moa Björk hadde førsteetappen og 
snøreløp med en siberian. Hun skulle 
veksle med Alexander som skulle kjøre 
andreetappen, og jeg sto klar med Siri. 
Dette var utrolig spennende. Ville Siri 
oppføre seg bra og løpe gjennom løypa 
uten tull? Alexander sparket som en 
helt og kom inn til veksling med Siri i 
fin stil. Og der sto jeg klar med Luna 
som skulle ut på sjarmøretappen. Luna 
forsto først ikke helt hva som fore-
gikk, ikke før hun sto på startstreken i 
vekslingsfeltet og så de andre hundene 
som vekslet før henne. Da gikk det 
opp for henne at hun skulle få være 
med ut og løpe, og hun begynte å hop-
pe og skrike som hun bruker før start. 
Anna-Carin pustet lettet ut da hun så 
Lunas reaksjon. 

Stolte hundeeiere 
Så var det noen nervepirrende sekun-
der å vente. Vinnerlaget fra Sveits kom 
inn omtrent samtidig som det siste 
laget vekslet på sisteetappen, så kom 
lagene inn ett etter ett. Så fikk vi lengst 
borte på et jorde øye på Anna-Carin 
og Luna. Løypa var lagt slik at vi kun-
ne se dem ca 600 meter før mål, den 
gikk langs vinranker, gjorde en sving 
innom målområdet før den avsluttet 
med en bue på 300 meter og inn i mål 
igjen. Anna-Carin syklet for fullt og 
Luna vistes som en strek over bakken 
og hun strakte skikkelig ut i full ga-
lopp. Alle tilskuerne kikket på ekvipa-
sjen og klappingen begynte. Speakeren 
ropte "bellissimo, bellissimo", og sa 
mye pent på engelsk så jeg ble helt 
rørt. Og publikum begynte å heie og 
klappe så jeg tror dette er et av de 
største øyeblikkene i mitt liv som hun-
dekjører, eller kanskje jeg heller skal si 

gen og mente dette ville gå helt fint, 
hun hadde sikkert bare fått i seg noen 
ulumskheter. Spannopplysningsskjema 
måtte leveres inn ferdig utfylt, og jeg 
ville stryke Ylva og sette inn Luna i 
stedet. Men Viggo var overbevist om 
at Ylva ville bli frisk. Vi undersøkte litt 
og fikk vite at i nødsfall så kunne vi 
bytte til Luna lørdags morgen. Nå gikk 
det heldigvis slik at Ylva kviknet til i 
løpet av fredagen, hun tok opp interes-
sen for katter, og om ettermiddagen 
var hun i full vigør da hun skulle på 
veterinærkontroll. Hun hadde fått mat 
med mye vann i små porsjoner utover 
dagen, så væskebalansen skulle være i 
orden. Muligens hadde hun gått ned 
ett kilo eller to, men hun var i godt 
hold i forkant av VM så det var kan-
skje en fordel at hun var blitt lettere? 

Norske hunder til Sveriges landslag 
Så oppsto en annen situasjon. Sverige 
hadde meldt på tre lag til stafetten fre-
dag og bestemt at ett av lagene skulle 
være et rent nordic breed-lag med si-
berians. Men når det var individuelt 
lørdag og søndag så var det ikke så 
morsomt å la hundene løpe stafett 
dagen i forveien siden etappene var 
lengre enn forventet. Landslaget hadde 
kun en siberian i reserve, derfor fikk vi 

en henvendelse om vi kanskje hadde 
en hund til utlån? Vi lånte straks ut 
Luna som vi hadde med som reserve. 
Luna går veldig godt, men siden hun 
bare er litt over 15 kg så blir hun ikke 
med på vårt 4-spann. Da manglet de 
bare en, og dermed ble også Siri lånt ut. 

Mulig halsbetennelse 
Siri og Luna stilte opp på veterinær-
kontroll sammen med det svenske 
landslaget. Der fant veterinæren ut at 
Siri og en svensk hund hadde hovne 
kjertler i halsen, altså halsbetennelse. 
Hva slags tull var dette? Man sier ikke 
så mye til en utenlandsk veterinær på 
løp i fare for å bli utestengt, men jeg 
forsikret at Siri var frisk som en fisk. 
Etter litt konferering ble begge hunde-
ne friskmeldte, men vi måtte sjekke 
dem nøye i etterkant, så det var under 
tvil at de fikk delta i stafetten. Jeg be-
høver vel ikke si så mye mere, i fjor 
var alle hundene våre blodfattige og i 
år var det halsbetennelse. Hva blir det 
neste? 

Høytidelig åpningsseremoni 
Torsdag kveld var det åpningsseremo-
ni med flaggborg, og alle deltakerne 
marsjerte i samlet tropp fra byens id-
rettsanlegg og opp til torget i den lille 
byen. "Halve Italia" var der, masse folk 
og hornmusikk, tale av borgermeste-
ren og diverse prominente personer i 
IFSS, det italienske hundekjørerfor-
bundet og arrangørklubben. 

Utlånt til gode svensker 
VM startet med stafett og veteran og 
juniorklasser på fredag. Norge hadde 
meldt på ett stafettlag og Sverige tre. 
Både Alexander Broscheit som skulle 
låne Siri og kjøre sparkesykkel med 
henne, og Anna-Carin Lönn som skul-
le sykle og låne Luna, hadde vært og 
prøvd hundene dagen i forveien. Beg-
ge hundene er vante til å bli lånt ut, og 
de går godt for andre og har god løps-
erfaring. Alexander er en av Sveriges 
raskeste i gruppe C, både i 4-spann og 

Mens vi ventet på ferje til Danmark på ferje-
kaia i Warnemünde fikk vi en fantastisk 
soloppgang.  

Løypa gikk bak vinrankene på bildet så det 
var mulig å se løperne lenge før mål. Kirka 
lå i sentrum av den lille byen Falze di Piave.  

Wolfgang Meyer fra Sør Afrika fikk i likhet 
med flere andre problemer i svingen fordi 
hundene hans ville ta en snarvei til mål. Det 
ble varmt for hans to siberians som hadde 
veldig mye pels.  

Sabine Wohlfart fra Italia deltok damer ve-
teran sykkel med en hund. Det var ikke var 
egen nordic breedklasse i sykkel veteran-
klassen så måtte hun delta i samme klasse 
som de med A-hunder. Her blir hun interv-
juet etter endt løp. 
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stolt hundeeier. Anna-Carin og Luna 
fikk mye større applaus en vinnerne, 
og Luna syntes tydeligvis at dette var 
morsomt. De var den desidert peneste 
ekvispasjen. 

Håp om flere nordic breedlag i VM 
Om kvelden skulle vi egentlig på mid-
dag sammen med alle de norske delta-
kerne, men det kolliderte med premie-
utdelingen på stafetten og den måtte vi 
selvfølgelig være med på. Sveits sitt 
ungguttlag vant stafetten, Norge og 
Sveriges førstelag delte bronsemedal-
jen, og som nummer sju og sist kom 
nordic breedlaget. Jeg følte meg veldig 
beæret og stolt over å kunne låne bort 
to hunder til det svenske landslaget så 
de fikk gjennomført sin plan med et 
rent siberian husky-lag. På sikt får vi 
håpe at det blir flere rene nordic bre-
edlag i VM-stafetten. 

God hjelp fra lagleder 
Lørdag var det meldt regn, men det 
avtok fort og det ble sol og varmt. De 
første startet klokka 08.30, så gikk det 
slag i slag. Med 355 startende var det 
tett program helt fram til bortimot fire. 
Norge hadde heldigvis med Lotte Fla-
deby som lagleder, og informerte fra 
lagledermøte om tidsskjema og når 
hva skulle foregå. Det var til stor hjelp, 
for italienerne var lite flinke i engelsk, 
så vi måtte innhente informasjon selv. 
Det var tider for veterinærkontroll, 
innlevering av spannopplysningsskje-
ma, info om kjøreren, utdeling av 
startnummer, løypeinformasjon, åp-
ningsseremoni, fellesmiddag, premie-
utdeling og mye mer. Lotte gjorde en 
kjempejobb.  

Hundene ville ta snarveien til mål 
Viggo skulle starte klokka 13.08, og da 
var det blitt temmelig varmt. Vi var 
heldige og fikk god handlerhjelp fram 
til start av Gørild Thue og Knut Arne 
Holthe. Det var 13 som startet i hans 
klasse, 4-spann nordic breed. Viggo 
startet som nr 9 og kjørte fort rundt 
løypa. Da han nærmet seg der jeg sto 
og tok bilder kom han i spissen for et 
kobbel av kjørere som han hadde kjørt 
forbi. Viggo lå da på femteplass og 
hadde bare sløyfen på ca 400 meter 
igjen. Så skjedde det som ikke skulle 
skje, hundene ville ta snarveien til mål! 
Jeg fikk ikke sett det, for jeg hadde 
løpt mot mål og sto der og ventet med 
kamera. Nå var det flere som hadde 
fått problemer i denne svingen som 
bare var 50 meter i luftlinje fra selve 
målet, men saken var den at Ylva i 
front ikke hadde vært gjennom løypa 
på forhånd fordi hun hadde vært syk. 
Echo strittet imot, han hadde var kjent 
i løypa og visste hvor de skulle, men 
Ylva er dominant. Deretter ble det 
linesurr fordi Eric og Dina som gikk 
bak kom forbi de to foran. Viggo måt-
te begynne å "sortere" hunder og se-
kundene raste av gårde. Hundene var 
lite lystne på å sette opp farten etter 
dette. Av filmopptakene fremkom det 
at Viggo hadde tapt 1 min og 17 se-
kunder, så han raste nedover på resul-
tatlista og ble nr 10 av 13. Men slik er 
det, det er raskeste tid fra start til mål 
som gjelder. 

Løpet stoppet etter 21,5 grader 
Hundene var så sølete at de måtte en 
tur under vannslangen etter turen. Vig-
go prøvde å ta med Ylva i utedusjen, 

Malin Granqvist fra Sverige tett fulgt av 
Jana Zemcáková fra Slovakia. De deltok i 
vogn 4-spann nordic breed. Malin fikk bron-
semedalje av de 13 i klassen.  

Anna-Carin Lönn hadde ankeretappen på 
nordic breedlaget i stafetten. Her sykler 
hun med norske Luna som var lånt fra Vig-
go og Tora. Anna-Carin konkurrerer til van-
lig i klasse B med riesenschnauzer. 

Alexander Broscheit hadde andreetappen 
på det svenske nordic breedlaget i stafet-
ten. Han sparkesyklet med norske Siri som 
han hadde lånt hos Viggo og Tora. Alexan-
der deltok også i sparkesykkel med to hun-
der nordic breed og fikk bronsemedalje. 
Det var 17 deltakere i hans klasse. Hans 
egen sparkesykkel var ødelagt i uværet i 
Sør-Sverige en uke før VM, så han deltok 
med Viggo Jørgensens sparkesykkel. 

Viggo Jørgensen kom endelig i mål etter å 
ha kastet bort 1 minutt og 17 sekunder på 
feilkjøring og linesurr 300 meter før mål. 
Første dag hadde han 10. beste tid, andre 
dagen 5. beste tid, og endte opp på 8. plass 
av 13 deltakere i vogn 4-spann nordic 
breed. 

Tilhengeren var bolig for hundene i tre uker, her fotografert i Warnemünde. Konkurranse-
vogna, en Traczercart, sto på taket av tilhengeren hele veien, mens sparkesykkelen var 
på sykkelstativet bak på bilen. 
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men det var nok han som ble våtest. I 
sola og varmen tørket hundene fort. 
Det var kommet opp i 18 varmegrader 
så enkelte mente det ikke var forsvarlig 
å drive med hundekjøring i den var-
men. Luftfuktigheten var også høy. Da 
det ble målt 21,5 varmegrader ute i 
løypa stoppet arrangørene løpet. Det 
medførte at to juniorklasser ble stop-
pet så resultatene fra dag én ble de 
endelige. Sparkesykkel 1 hund nordic 
breed og sparkesykkel 2 hunder både 
med A-hunder og nordic breed ble 
også stoppet så kun søndagens resulta-
ter ble tellende. Det er vel unødvendig 
å si at det var mange som ble skuffet 
da de bare fikk kjørt en dag. 

Fellesmiddag og premieutdeling 
Lørdags kveld var det fellesmiddag 
med premieutdeling for veteraner og 
juniorer. Etter middagen gikk vi 
innom en bar, men det ble en tidlig 
kveld. Natt til lørdag hadde det vært 
uvedkommende inne på campingplas-
sen og stjålet to konkurransesykler av 
dyrt merke bare et par plasser borten-
for oss, så vi ville ikke være borte fra 
campingbilen og hundene for lenge. Vi 
hadde merket oss at politiet kjørte for-
bi mange ganger pr dag helt fra første 
dagen da vi kom, og nå hadde vi fått 
forklaring på hvorfor. Omtrent samtli-

ge eiendommer i området ble bevoktet 
av hunder, enten av type vakthunder, 
eller små, illsinte miniatyrhunder som 
bjeffet voldsomt hver gang vi gikk 
forbi. 

Kjørte opp to plasser 
Søndag var det heldigvis litt kjøligere 
og overskyet om morgenen. De som 
ikke hadde fått kjørt dagen før ble 
prioritert og fikk starte først. Viggo 
startet klokka 12.32. Siden våre hand-
lere fra dagen før allerede hadde reist 
hjem fikk vi god handlerhjelp fram til 
start av Jan Erik Ørbeck og Kjetil Hil-
lestad. Denne dagen gikk det kjempe-
bra og han fikk femte beste tid og 
kjørte seg opp to plasser og endte på 
8. plass. Tiden første dagen var 13 min 
17 sek mens han brukte bare 11 min 
17 sek søndagen. Men som han selv 
sier: Skal man ha noe i toppen å gjøre 
så må man kjøre feilfritt gjennom løy-
pa. Vi fikk i alle fall bevist at våre sibe-
rians absolutt har noe i VM å gjøre. 
 
Veterinær og ormekur før retur 
Vi hadde avtalt med en av veterinære-
ne at vi skulle komme innom med alle 
hundene for å gi dem ormekur og få 
underskrift i passene klokka ett, så det 
ble litt hektisk siden Viggo måtte løpe 
opp i bilen og hente Siri og Luna og 

jeg sto der med fire siberians og en 
vogn. Oppi det hele hadde jeg glemte 
å ta med passene så jeg måtte løpe en 
ekstra runde for å hente dem. Takket 
være snille medhjelpere som fikk ut-
delt hunder til pass utenfor veterinær-
kontoret så gikk det bra. Eneste pro-
blemet var at hele det engelske landsla-
get med alle sine hunder hadde kom-
met foran oss i køen så det ble ganske 
mye venting. 

Fem dager på å nå grensen 
Klokka var bortimot tre på ettermidda-
gen før vi dro fra Falze di Piave. Jeg 
hadde litt dårlig samvittighet fordi vi 
ikke overvar premieutdelingen. Det 
hører liksom med, og er viktig for de 
som gjør det godt. Men med tanke på 
at vi måtte passere grensa til Norge 
innen fem dager og at vi måtte innom i 
Sverige og hente Tanja og Ross, så had-
de vi det travelt. Det var ikke mange 
uforutsette hendelser som skulle til for 
at tidsplanen skulle ryke. Og det var 
nettopp det som holdt på å hende. 
 
Tilhenger og deler av bilen uten lys 
Da vi kom inn på motorveien opp mot 
Brennerpasset hadde det blitt mørkt. 
Bilene bak begynte å tute, og de som 
kjørte forbi blinket til oss. Noe var 
galt. Tilhengeren og bakparten av bilen 

Bilder fra venstre: 1) Markus Rechner fra Tyskland deltok i sparkesykkel med to hunder nordic breed. Han og kameraten Andre Bobek 
var de eneste deltakere med siberians fra Tyskland. De syntes det var synd at det var så få deltakere med siberians fra Tyskland og Nor-
ge. 2) I Falze di Piave var start og mål like ved siden av hverandre. Dermed kunne publikum få med seg begge deler. 3) Stuart  Hanson fra 
Stor Britannia deltok i sparkesykkel med to hunder nordic breed. 

Bilder fra venstre: 1) Sparkesykkel med to hunder nordic breed: Erkki Bürkland fra Finland kommer først med Giacomo Guadagnini fra 
Italia like bak, og Tadas Dovidas fra Litauen lengre bak. Erkki ble nummer fem i sparkesykkel med to hunder nordic breed og nummer fire 
i vogn 4-spann nordic breed. Han skulle egentlig delta i vogn 6-spann nordic breed, men den klassen ble avlyst pga for få deltakere, der-
for deltok han med 4 + 2 hunder i stedet. 2) Vera Ingatius fra Finland deltok i snøreløping damer junior. Hun løp med en siberian husky.  
3) På jordet var det mange bobiler og telt. En og annen salgsbod var det også. 
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var svart uten et eneste lys, ikke rart at 
de reagerte. Vi stoppet på en bensin-
stasjon og begynte å lete etter feilen. 
Konklusjonen ble at vår 13-pols Euro-
kontakt hadde fått kortslutning da en 
del hadde løsnet så Viggo måtte fikse 
på kontakten. Deretter byttet vi flere 
sikringer, og etter litt over en time var 
vi klare igjen og kunne kjøre videre.  

Mange bom– og veiavgifter 
Oppe i Brennerpasset var det snøvær, 
men vi hadde vinterdekk så det gikk 
greit med oss. Ikke alle var like heldi-
ge. I Italia betalte vi bomavgifter for 
kjøring på motorveien. I Brennerpas-
set er det også en egen veiavgift, og 
den betalte vi på tur sørover. Nå er det 
slik at for kjøring på motorvei i Øster-
rike så skal det også betales en veiav-
gift og du får en oblat til å klistre i vin-
duet foran. Når vi så kom ut av snøby-
gene ned mot Innsbruck ble vi møtt av 
en ny bomstasjon. Viggo som brukte å 
få ordre fra meg om hvilken fil han 
skulle legge seg i fikk beskjed om å 
kjøre på grønt for de som ikke skulle 
betale. Så vi durte gjennom bomstasjo-
nen uten å betale. Først 30 sekunder 
etter forsto jeg at nå hadde vi gjort helt 
feil. Jeg trodde det var bomstasjon for 
kjøring på motorveier i Østerrike, og 
den oblaten vi hadde kjøpt på tur sør-
over var fortsatt gyldig. Neida, det var 
bomstasjonen for kjøring gjennom 
Brennerpasset som vi hadde rast igjen-
nom uten å betale. Jeg begynte å se 
meg om etter blålys. Det hele var 
ganske komisk så jeg begynte å le, og 
nå kunne vi gjøre regning med at en 
saftig mulkt lå og ventet på oss når vi 

kom hjem. Men det var virkelig ikke 
meningen å lure seg unna 8,50 Euro. 
Beklager Østerrike!  
 
På tur sørover hadde vi tatt den kor-
teste veien i distanse, motorveien forbi 
Hamburg og Hannover. Der var det 
veiarbeid omtrent hele veien, og når vi 
snakket med andre nordmenn som 
hadde tatt ruta om München, så hadde 
de kjørt mye raskere. Derfor valgte 
også vi å ta turen om München på tur 
nordover, og i Innsbruck tok vi veien 
østover. Da unngikk vi også en fjell-
overgang, og med det snøværet som 
hadde kommet var nok det lurt. Den-
ne ruta viste seg å være mye raskere, ja 
kilometerne raste av gårde. Det var en 
drøm av en motorvei uten veiarbeid, 
og med langt færre trailere. 

Rottegift og moldvarper 
Rett før grensa til Tyskland overnattet 
vi på en rasteplass. Da vi våknet og kik-
ket ut i Inntal lå det snø i åssidene. Men 
det ble varmere da vi kom lengre nord 
og ned i lavlandet. På en rasteplass sør 
for Nürnberg var det et grønt og fint 
område å lufte hundene. Ved noe søp-
peldunker der jeg kastet hundeskitposer 
så jeg en liten eske der jeg kunne lese: 
VORSICHT! RATTENGIFT. Skrekk 
o' gru, jeg ble het og kald på en gang og 
kom meg unna med hundene brenn-
kvikt. På den annen side, moldvarpene 
så ut til å leve i beste velgående, rett ved 
søppeldunkene. Tanken hadde streifet 
meg tidligere da Ylva ble syk, tenk om 
det var gift hun hadde fått i seg. Men 
det var nok noe "snillere" hun hadde 
blitt rammet av. 

Aleksander Spiridonov fra Russland fikk bronsemedalje i sparkesykkel med en hund nor-
dic breed. 

Elena Abasheva fra Russland deltok i spar-
kesykkel med to hunder nordic breed. 

Under løpet ble alle hundene skitne så de 
måtte vaskes. Viggo prøvde utedusjen bare 
for å oppdage at den som ble mest våt var 
han selv. 

Mary Carter fra Storbritannia deltok i vogn 
4-spann nordic breed. Mary deltok i samme 
klasse som Viggo i EM i Tyskland i fjor, så 
det ble et gledelig gjensyn. I Storbritannia 
arrangeres det veldig mange løp for polar-
hunder, og de hadde mange deltakere i 
nordic breed i VM. 
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Grunnen var at de hadde hatt kontroll 
av länsstyrelsen. Den svenske länssty-
relsen bruker å reise rundt og kontrol-
lerer kenneler som har "konsesjon" på 
å ha mange hunder, og to hunder ble 
funnet for tynne, våre Tanja og Ross. 
Nå var de blitt fôret opp etter beste 
evne, blitt fotografert, og bildet av to 
velfødde siberians sendt länsstyrelsen. 

Glade hunder vel hjemme igjen 
Vi overnattet og kjørte siste etappen 
hjem tidlig neste morgen. Både Viggo 
og jeg lå våken og gruet for hjemturen, 
Yr.no meldte underkjølt regn og vans-
kelige kjøreforhold neste dag. Men det 
viste seg å slå helt feil, vi hadde gode 
føreforhold hele veien, det var vinter-
føre fra grensa til Trysil, ellers var det 
bart uten is. Hundene var glade for å 
komme hjem til friheten i hundegårde-
ne, romslig plass i hundehusene og fri 
tilgang på vann.  

Fantastisk opplevelse 
Vi har hatt en fantastisk opplevelse vi 
ikke ville vært foruten. Slitsomt, ja, 
men vi traff så mange hyggelige men-
nesker, både på SOC og i VM. Vi traff 
gamle kjenninger og stiftet nye be-
kjentskaper. Dessuten var det mye 
vakker natur å se, og løypa i Italia var 
eksotisk sett med norske øyne. Og på 
en slik tur blir du veldig knyttet til 
hundene. Vi er til stede hver gang hun-
dene opplever noe, og det virker som 
om de har blitt mye mer oppmerksom-
me på oss og de signalene som vi gir 
dem. ■ 

Tora Kleven og Viggo Jørgensen la ut på den store europaturen med sine hunder for å 
delta på VM i Hundekjøring i Italia. 

To runder i innsjekkingen 
Vi kjørte gjennom Tyskland på en dag 
og kom til Rostock om kvelden. Da 
hadde vi kjørt ca 90 mil og hatt opptil 
flere pauser med hundene. Vi overnat-
tet på en rasteplass og sto opp tidlig 
neste morgen for å ta ferja over fra 
Warnemünde til Gedser i Danmark. Vi 
betalte ved innsjekkingen og skulle 
følge merkingen mot Gedser. Men vi 
fant ikke utkjøringen og havnet på 
veien mot Lübeck. Derfor tok vi en ny 
runde i innsjekkingen, men vi slapp å 
betale en gang til. Billettselgeren i luka 
så oppgitt på oss dumme nordmenn. 
Denne gangen kjørte vi to runder i 

rundkjøringen før vi fant veien mot 
ferja. Det var fortsatt mørkt, og det 
var merket med ferjeselskapets navn, 
og vi visste vel ikke hvilket ferjeselskap 
vi skulle med. Med bitteliten skrift sto 
det Gedser under. Dette minnet om 
gamle Østblokken, ikke det velorgani-
serte Tyskland som vi har lært å kjen-
ne. Vi var sikkert ikke de første som 
hadde gjort dette, og nå var vi mutters 
alene på kaianlegget i mørket tidlig en 
morgen, tre timer før første ferja skulle 
gå. Men vi fikk med oss en spektaku-
lær soloppgang over noe som så ut 
som et atomanlegg. 

Snarvei dekket av is og rim 
Turen opp gjennom Danmark og Sve-
rige gikk så fort som det lot seg gjøre i 
striregn og vind, med lufting av hun-
der innimellom. Tirsdags morgen var 
det godt vær igjen og vi kjørte opp til i 
Insjön. GPS-en viste en snarvei som 
Viggo tok, og vi havnet inn på noen 
små bygdeveier som var speilblanke av 
is og rim og superglatte. Jeg satt med 
hjertet i halsen for bilen har forhjuls-
drift, og med campinginnredning og 
tilhenger bak så har den ikke akkurat 
verdens beste fremkommelighet på 
vinterføre. Men det gikk bra. 

Fôring til ære for länsstyrelsen 
Det var herlig å kunne slippe hundene 
løs i hundegården hos Lasse og Ker-
stin. De hadde vært så snille å ta Tanja 
og Ross med til veterinæren og ordnet 
med papirer før grensepasseringen. 
Tanja og Ross var meget godt fôret, 
med dobbel porsjon mat hver dag. 

Eeva Äijälä fra Finland vant klassen sparke-
sykkel med en hund nordic breed. De had-
de mange deltakere i nordic breed og tok i 
alt tre av seks mulige gullmedaljer med 
sine siberians. 

Det ligger mange timers planlegging og 
forberedelser før VM turen til Italia. Tora 
Kleven planlegger reisen, sjekker værmel-
dinger og holder orden på papirene. 
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Siberians og andre hundetyper 
I VM var det i alt 355 startende, noen 
startet i en klasse, mens noen startet i 
flere. Av de 355 var det 65 som deltok 
i gruppen Nordic Breed, det vil si at de 
deltok med en registrert polarhund der 
de aller fleste var siberian husky, men 
det var også en og annen alaskan mala-
mute å se. I snøreløping var det ingen 
klasseinndeling, og her var det mange 
hundetyper representert, også polar-
hunder. Det var 46 deltakere i snørelø-
ping, jevnt fordelt på dame- og herre-
klasse. 
 
Jeg har sett på fordelingen av deltakere 
blant de nordiske landene: 
 
Medaljefordeling blant de nordiske 
landene: 
Vi fikk mange spørsmål om hvorfor 
Norge ikke stilte med flere deltakere 
med nordic breed siden mange forven-
tet at det skulle være stor aktivitet med 
siberians i Norge på grunn av klimaet. 
Et par tyskere vi pratet med var utrolig 
skuffet over at de var alene som tyske 
deltakere med siberians. De hevdet at 
barmarkskonkurranse var stort med 
veldig mange deltakere i Tyskland, så 
de burde vært mange flere i VM. 

Hundetyper 
Jeg var veldig spent på hva slags sibe-
rians Viggos konkurrenter ville delta 
med. Vi har hunder med brukbar pels, 
og det jeg så av hunder hadde stort 
sett et godt polart preg. Noen av de 
ivrigste konkurrentene holdt hundene 
sine inne om vinteren eller når det var 
kaldt så de utviklet mindre underull så 
de ikke ble så fort varme. Til og be-
gynne med syntes jeg dette hørtes tå-
pelig ut, vi har tross alt en polarhund, 
på den annen side, det er kanskje en 
bedre måte å gjøre det på enn å avle på 
hunder med lite pels?  

Både racingpreget og showtype 
Det var noen hunder som var temme-
lig racingpreget, mens andre deltok 
med siberians av showtype. Det var 
vel ingen overraskelse at de med mest 
pels på sine hunder kom sist på resul-
tatlistene. Finske siberiandeltakere 
gjorde det veldig bra, og det er tydelig 
at barmarkskjøring med siberians har 
veldig stor deltakelse i resten av Euro-
pa. Det var deltakere med siberians fra 
18 forskjellige land, Sverige, Finland, 
Storbritannia, Irland, Polen, Litauen, 

Russland, Tyskland, Østerrike, Sveits, 
Tsjekkia, Slovakia, Belgia, Frankrike, 
Italia, Spania, Sør-Afrika og Norge. 
 
Juniorer kontra veteraner, kultur-
forskjeller? 
Noe annet som var påfallende var at 
det var utrolig mange som deltok i 
veteranklassene, 53 deltakere, mens 
det var få i juniorklassene, 35 deltake-
re. I Norge er det en helt annen hold-
ning, det er stor aktivitet blant juniore-
ne, mens veteranene er så godt som 
fraværende. Norge tok veldig mange 
juniormedaljer, og det er ikke så rart 
når hver tredje deltaker i juniorklasse-
ne kom fra Norge. Men hvor har det 
blitt av veteranene? Jeg tror det skyldes 
at Norge ikke har egne veteranklasser i 
NM og i nasjonale løp, da faller de i fra. 

Mulig superveteranklasse i VM 
Jeg pratet med en belgier som fortalte 
at snøreløping og sykling med hund 
for veteraner var stort i Europa, og nå 
jobbet de for å få innført en egen 
"superveteranklasse" egne klasser for 
de eldste i VM, slik det tidligere hadde 
vært i EM. De var mange som fartet 
rundt i Europa og deltok i snøreløping 
og sykling med hund i klassen 
"superveteraner". Han mente det ville 
føre til at flere ville delta langt opp i 
årene når de slapp å konkurrere sam-
me med de yngste veteranene på 40 år. 
 
Dyrevelferd - Erfaringer med hun-
dene i tilhenger over lengre tid. 
Selv etter tre uker uten den friheten de 
er vant til, å løpe løse i hundegårdene, 
hadde de ingen motforestillinger mot å 
hoppe inn i tilhengeren. Vi hadde før 
avreise lagt inn mye ny, tørr halm. 
Første gangen jeg registrerte det var 
litt våt halm langs veggene var nest 

siste dagen. Da hadde vi dagen i for-
veien kjørt i flere timer med silregn 
som kom delvis vannrett på grunn av 
vind. Da var det kanskje ikke til å 
unngå at det kom litt vann inn i til-
hengeren. Skulle tilhengeren vært helt 
vanntett hadde heller ikke hundene 
fått luft, og det hadde i alle fall blitt 
mye kondens. 

Tørt og rent for hundene i hengeren 
Vi var nøye med å ta hundene inn fra 
kjettingen hver gang det ble regn. På 
denne måten var det hele tiden tørt og 
rent i hunderommene. Hundene ble 
vasket og tørket etter løp eller trening. 
Det krever en del arbeid, men er verdt 
det. Vi var heldige i og med at det var 
sol og varmt så hundene ble tørre etter 
badingen i Italia. Da vi var i Tyskland i 
fjor hadde vi ikke samme muligheten, 
og tilhengeren var ikke fullt så trivelig 
å bo i for hundene etter en uke. 

Viktig med vanning, lufting og ro 
Reiser du med hunder er det også vik-
tig å lufte dem ofte. Hunder som bor 
inne kan klare seg åtte timer uten å 
gjøre fra seg, men vi stoppet minst 
hver tredje time og luftet dem, og de 
fikk tilbud om vann. Vi har aldri opp-
levd at de har gjort fra seg inne i til-
hengeren, med unntak av et par ganger 
da et par har hatt dårlig mage. I og 
med at de fôres midt på dagen så får 
de anledning til å gjøre fra seg mange 
ganger før natta, og da kan de godt 
tilbringe åtte timer sammenhengende i 
hengeren. Hundene fikk alltid minst en 
times matro uten kjøring etter fôring, 
dette for å unngå at de skulle bli bilsy-
ke og kaste opp. 
 
Så etter tre uker i tilhengeren vil jeg 
fortsatt si at hundene elsker den. ■ 

Land Gruppe A Nordic Breed Gr A/NB løping Totalt 

Norge 31 1 1 33 

Sverige 12 4 3 19 

Finland 11* 5 1 17 

VM totalt 244* 65 46 355 

Land Medaljer Senior Junior Veteran 

Norge 8 stk 2 gr A 6 gr A 0 

Sverige 7 stk 3 gr A + 3 NB 1 gr A 0 

Finland 6 stk 3 gr A + 3 NB 0 0 

Siberians og andre hundetyper - fordeling  

Medaljefordeling blant de nordiske landene 

DELTAKERNE I VM OG HUNDENE DERES - TANKER I ETTERTID. 
TEKST: TORA KLEVEN. 

* Siden det ikke er Nordic Breed i junior– eller 
veteranklassene så er det noen med siberian 
som ikke er registrert. På bildene som jeg tok 
fremkommer det flere siberians, bl.a en finsk 
junior. 
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Jeg er mest kjent på Østlandet. Jeg bor 
midt i tjukke Oslo, og her er det fint å 
kjøre i Nordmarka og Østmarka, men 
ikke med store spann og ikke om da-
gen alltid. Skiløypene er ikke noe for 
hundespann hvis en ikke har tjukk hud 
og raske bikkjer. Mye kjeft å få om at 
man ”ødelegger for skiløpere der da”. 

Høsttrening kan du gjøre mange ste-
der, det går an å kjøre med bil til Ham-
meren, Sandermosen, Skar eller Mo-
vatn i Maridalen, der løypenettet inn-
over er enormt. Innerst i Sørkedalen 
eller innerst i Lommedalen er det også 
mulig. Vi kjører ofte den ”store run-
den” som er Movatn-Hakadal-
Trehørningen- Gørja – Bjørnholt-
Gåslungen-Tømte og tilbake til Mo-
vatn. Over tre mil den da. Legger du 
veien om Sandungen også blir det fire 
mil. Kjøp et Nordmarkskart og sett i 
gang. Mil på mil med skogsbilveier. 
Mange tyr til enda lenger nord i marka, 
i områdene ved Grua/Mylla, og husky-
klubben har ofte startet fra Skjerva i 
Lunner – Nordre Oppdalen på Roa. 
Der er det fint både å parkere og kjøre. 
Det er også ganske fint å kjøre fra Ha-
kadals Verk og innover nord i Nord-
marka om høsten. 

Oslomarka Trekkhundklubbs løyper 
Vinterstid har Oslomarka Trekkhund-
klubb ofte egen løype i Østmarka, de 
starter ofte fra Bysetermåsan inn fra 
Fjell på veien mot Enebakk. Og Haka-
dal har et stort løypenett på Romeriks- 
og Hadelandsåsen. Vi starter ofte ved 
bommen på ”Vekta” på Riksvei 4 rett 
før avkjøringa til Stryken, eller fra 
grustaket som ligger like etter 
(Connex), eller det som heter Solob-
servatoriet på Harestua. Hakadalfolk 
kjører også ofte i Hurdal både sommer 
og vinter, det er litt regler for hvor 
man kan eller ikke kan kjøre, så lurt å 
snakke med kjentfolk. Vi kjører på 
skogsbilveier i Nordmarka om de ikke 
er brøytet, og med små spann kan man 

kjøre i skøytepreparerte løyper om 
kvelden når de fleste har gått hjem. 
Egne hundeløyper er det for få av, 
men det finnes noen.  

Ta hensyn til fastboende 
Generelt er det slik at det er lettest å 
trene på grus i områder der det ikke 
beiter dyr, og det er det minst av øst 
for Glomma. Området nord for Eleve-
rum/Sørskogsbygda har fine traseer, 
det samme har Finnskogen nord for 
Kongsvinger, der det ofte er uformelle 
samlinger ved et vann ca en mil nord 
for Svullrya om sommeren og tidlig-
høsten (teltleir da). I nærområdene 
rundt Oslo er det ofte snø tidlig på 
Vikerfjell (kjør opp bomveien og vis 
hensyn til hyttefolk), eller man starter 
fra Øvre Åstbru, som ligger nord for 
Brummund Sag i Hedmark/
Hamarvidda. Disse stedene kryr det av 
folk når det er lite snø ellers, så man 
må ha bikkjer som kan passere og som 
kan stoppe på kommando. Det er også 
viktig at man tar litt hensyn til de som 
bor på steder der mange starter, da det 
kan bli vel mye støy. Man kan trene på 
stille før oppstart, men ikke tren på det 
i bakgården min!  

Stafettpinnen går videre 
God tur. Stafettpinnen går til Gol, 
Troms, og Hardangerviddafolket. ■ 

TEKST: JOHANNE SUNDBY. 

Hundene tar seg ett bad før turen. 

HVOR KAN VI TRENE HUNDER? 

Foto: Johanne Sundby. 

Foto: Johanne Sundby. 

I Julussdalen. Foto: Oda Ingstad. 

Vi har fått et spørsmål om vi kan skrive litt om områder der man kan tre-
ne hunder. Vi tenkte at dette kunne bli en liten stafett – noen skriver om 
her og noen der. Mange ønsker seg detaljer, som hvor parkerer man og 
hvor kjører man. Mitt råd nummer en er: bli med en som er kjent. Be deg 
selv med, heng på. Hundekjørere bor her og der, og mange liker å få be-
søk også. Og man er best kjent der man bor, ikke sant? 
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Stress nummer to: Kommer det snø 
nok? Er det sledeføre? Hvorfor ram-
mer global oppvarming akkurat meg?  

Hektisk traffikk på Facebook 
Huskyspann reiser land og strand 
rundt for å få trent på snø. Heldigvis 
kjenner medlemmer av huskyklubben 
andre medlemmer som bor mer øde – 
egentlig burde man bo øde om man 
har mer enn tre huskyer. I en av ad-
ventshelgene var i alle fall tre sibe-
rianspann fra storbynære områder op-
pe i Hedmarksbygdene på jakt etter 
spor. Og spor fant de. Treningskame-
rater også. Man kan se en hektisk tra-
fikk på Facebook i dagene før helga: 
Hva er været der du bor? Har du even-
tuelt plass til meg og handleren og tjue 
bikkjer en ovel helg eller? Har du en 
koie å låne bort? Hvor er det du parke-
rer for de løypene der da? 

Lykken er….. 
Og folk er så greie så. Deler, hjelper, 
støtter og er til og med med på tre-
ninga. Lykken er å kjenne noen venner 

med eget fjøs i skogen. Lykken er å ha 
en bil med 4x4 som ikke setter seg fast 
i løssnøen. Lykken er snø som laver 
ned på Østlandet. Eller i Finnmark. 
Eller nær der du bor. Lykken er å få 
startnummer på de billige løpene også, 
og håpe at de og får snø. Det er mye 
annet å gjøre før jul enn å fly rundt i 
butikker. Hvis det ikke er Hundekjø-
rerbutikker vi snakker om da. 

Kilometer telles 
For her telles det kilometer. Hvor 
mange fikk du i helga da? Hvor mange 
har du siden 1/8? Hvor mange får du 
per time? Barmark, ja vel, men hvor 
mye har du trent på snø i år? Snart er 
det løp, og da får vi vite om det var 
nok?  

Klimaflyktninger uten ribbe 
Klimaflytninger får flere kilometer i 
bilen også, og mindre ribbe. Men det 
har de sikkert bare godt av. ■ 

TIPS OG TRIKS: 
Brems på kickspark 
 
TEKST OG FOTO: JO ARNE BRUSTUGUN. 

Lag din egen brems på kickspark. Tykk 
gummi får du kjøpt hos lastebil/ buss-
verksted (skvettlapp-gummi). Brukte 
vinkler og festebraketter i aluminium 
for vekten sin del. Husk å dele vinklene 
under matten i to så du beholder fleksi-
biliteten i sparken. Du kan også kjøpe 
bremsematte beregnet på slede å feste 
på den om du ikke føler for å lage 
bremsen selv fra bunnen av. ■ 

Festeanordning for bremsematten. Julen nærmer seg og hundene koser seg inne. Foto: Johanne Sundby. 

Praktisk med bremsematte selv på Kick-
sparken. 

Jo Arne Brustugun med selvutløser. 

KLIMAFLYKTNINGER OG TRENINGSMAS 
TEKST: JOHANNE SUNDBY. 

Rett før jul, på den tiden da andre stresser med gaver og kakeslag, finner 
man ofte en annen type stress blant huskyeiere. Stress nummer en: får 
tispen(e) løpetid midt i løpssesongen eller helst før? Kan man gjøre noe 
for å fremskynde det? Klarer man overleve med løpske tisper i spannet? 
Dumt med valpekull på startstreken på Polar Distans, liksom…… 
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Bikkjene elsker å være med og de lærer 
masse av det: å gå i flokk uten å yppe, 
å passere uten å la seg distrahere, å stå 
på "sjekkpunkt" i bånd uten å bråke, 
(nå ja, ikke ALLE vil lære det da.....) - 
og de får leke litt med andre hunder. 
 
Vi har hatt to faste og flere varierende 
oppmøtesteder, på Skullerud eller Skar 
i Maridalen. Variasjonen har gjort at vi 
er blitt bedre kjent i alle deler av nær-
området i Oslo - som jo er digert. I det 
siste har vi også hatt noen mer tre-

Lommedalen kan en suse nordover på 
Krokskogen så langt en ønsker, eller 
hundene orker å løpe. Vi hadde en 
nydelig måneskinnstur fra By forbi 
Tverrelva til Plassedammen tidligere i 
høst. En av de siste turene gikk med 
sparkesykkel og vogn til Ørfiske i 
Nordmarka, og da fikk vi testet hvor-
dan det var å sykle med frosne brem-
ser og låste bakhjul……. Hundene 
måtte jobbe både oppover, bortover 
og nedover! 
 
For en nybegynner i hundekjøringens 
verden (burde hatt en stor L tapet på 

ryggen) er det spesielt morsomt å se 
hvordan mine hunder stormer av sted 
når de har andre hunder foran seg i 
løypen. Glemt er all skvetting og snu-
sing i grøftekanten; her gjelder det å 
holde følge og aller helst å fyke forbi 
flest mulig hvis det lar seg gjøre. Særlig 
Varg, omplasseringshund fra FOD, 
har det i seg. Varg som sto og ulte av 
ren og skjær fortvilelse da han måtte 
stå bundet til et tre ved Sognsvann 
under bål-pausen på den første tirsdag-
sturen, koser seg nå både under turen 
og når vi har pause. ■ 

TEKST: JOHANNE SUNDBY. 

I Maridalen. Foto: Stine Oppegaard. 

Regnvær stopper oss ikke. Foto: Stine Oppegaard. Maridalen. Foto: Terje Dietrichson. Høsten 2013. Foto: Stine Oppegaard. 

I Oslo har vi i mange år hatt et aktivt lokallag. Det er fast med tur hver 
tirsdag kveld. Vi møter med mann og - hunder - og går i flokk. Turene 
starter klokka 19, og om høsten har vi hodelykt. Vi tenner som regel bål 
og griller pølser, av og til gløgg, av og til julegrøt (ja - det er i adventsti-
den da) og av og til bare sjokolade og hundegodteri. 

ningspregede turer, der folk har stilt 
med sparkesykkel, sykkel eller til og 
med vogn. Det inspirerer flere late fa-
miliehunder til å legge seg mer i selen. 
 
Og både hunder og mennesker får et 
aktivt og stort og inkluderende sosialt 
nettverk. man låner bikkjer av hverand-
re til trening, passer bikkjer for hver-
andre når noen reiser bort, og har det 
rett og slett utrolig hyggelig sammen. 
De "nye" får tips av de gamle, og utstyr 
bytter eier, og man ser kjente fjes når 
man møter på de større samlingene, så 
det ikke blir så skummelt......■ 

Nesten året rundt har vi tirsdagsturer 
i lokallaget vårt, bare avbrutt av den 
fineste snøsesongen midt på vinteren, 
når de fleste huskyeiere naturlig nok 
veldig opptatte på annet hold. Siden 
jeg selv er for nybegynner å regne, kan 
jeg bare fortelle om hvordan vi har 
hatt det i lokallaget det siste året, men 
det har i alle fall vært et hyggelig år 
med mange fine turer. 
 
Jeg meldte meg inn i NSHK høsten 
2012, hovedsakelig fordi jeg hadde fått 
to huskyer som på alle måter trengte 
sosialisering. I tillegg hadde jeg som ny 
hundeeier behov for å lære mest mulig 
om rasen og bruksegenskapene disse 
hundene har. I lokallaget møter jeg 
folk som raust deler av sin erfaring og 
som i tillegg er veldig hyggelige å være 
på tur med. 
 
Tirsdager kl 19.00 har blitt et viktig 
tidspunkt for meg og hundene, og det 
skal mye til før vi ”skulker”. Turene 
går oftest fra Skullerud i Østmarka, fra 
Skar i Maridalen, eller rundt Sogns-
vann, men vi har også hatt turer andre 
steder, for eksempel til Semsvannet i 
Asker eller andre steder i Maridalen. 
Det siste halvåret har det også blitt 
flere turer med sykkel eller sparkesyk-
kel i tillegg til de vanlige gåturene, og 
vi har utforsket nye steder. Den ned-
lagte toglinjen i Lier er en fin og lett 8 
km tur. Med utgangspunktet By i 

TEKST: GRO BRITT SKARSETH. 
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Tur ved Fossum. Foto: Stine Oppegaard. Foto: Gro Britt Skarseth. Asker. Foto: Johanne Sundby. 

Tur til Skjelbreia. Foto: Stine Oppegaard. Ylva og Varg. Foto: Gro Britt Skarseth Julegløggtur til Skullerud. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Søndagstur til Skjelbreia. Foto: Stine Oppegaard. Tur i Maridalen. Foto: Stine Oppegaard. 

På tur hjem fra Skjelbreia. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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NM barmark 2013 ble arrangert av 
Trysil hundekjørerklubb på Jømna/
Heradsbygd skiarena lørdag 12. og 
søndag 13. oktober. Løypa for de som 
jogget var ca 3 km og for alle andre ca 
5 km. I alt stilte 89 til start lørdag og 
107 på søndag. Av disse var det 12 
deltakere som stilte på startstreken 
med registrerte siberians og det var ny 
deltakerrekord for siberians i NM. 
Tendensen er klar, mens antallet delta-
kere i NM er stabilt går andelen med 
siberians opp. Arrangøren uttalte i 
etterkant at de satte pris på at det nå 
tydeligvis var kommet flere deltakere 
med andre hundetyper enn det de var 
vant til. 

Intern konkurranse blant SH-kjørere 
Både lørdag og søndag var det veldig 
varmt, så hunder uten pels hadde en 
stor fordel. Vi er etter hvert vant til at 
siberians kommer nederst på resultat-
listene, derfor er det morsomt at det 
blir flere siberians i samme klasse så 
det blir intern konkurranse blant sibe-
rianeiere. Og det opplevde vi for første 
gang i år. Det ble stor spenning om 

På pallen, fra venstre: Randi Elin Lutnes fra 
arrangørklubben, Janne Rosenlind som 
fikk sølv, Hege Ingebrigtsen som fikk utdelt 
gullmedalje av NHFs leder Knut Arne 
Holthe og siberian husky-kjører Lars Kris-
tian Günther som fikk bronse. 

Tine Stabbetorp var eneste jogger med 
siberian husky. 

"Bamseløpet" for barn. Alle barn skulle ta med kosebamsen sin og så løpe 3-400 meter og 
i mål, med eller uten foreldre. Fellesstart. Morsomt og underholdende. 

Terje Dietrichson deltok begge dagene, 
med 4-spann og 2-spann sparkesykkel. 

Lars Kr. Günther kom på 3. plass med sitt 8
-spann. 

Inge Bugge Knudsen stilte i A-klassen med 
en siberian husky og en alaskan husky. 

Torgeir Volden på 23. plass av totalt 26 
deltagere, men 3. plass med siberian husky. 

TEKST: TORA KLEVEN 

FOTO: TORA KLEVEN OG VIGGO JØRGENSEN 

NM BARMARK 2013 

Helgen 12. - 13. oktober arrangerte 
Trysil hundekjørerklubb NM Bar-
mark. 12 av totalt 89 deltagere stilte 
med renrasede siberian huskyer.  
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hvem som ville vinne både i sparke-
sykkel med to hunder og i 4-spann. 
Ekstra hyggelig var det at Lars Kristian 
Günther kom på pallen og fikk bron-
semedalje i 8-spann, og at det dukket 
opp en nykommer, Tine Stabbetorp 
som debuterte i juniorklassen løping. 

Takk til Trysil hundekjørerklubb 
Folk koste seg i solskinnet og det var 
god stemning på arenaen. Det var også 
salg av kaffe, kaker og enkle varmret-
ter, og vaffelpressa gikk dagen lang. 
Trysil hundekjørerklubb hadde gjort en 
super jobb med dette arrangementet. 

Økende antall deltagere med SH 
En statistikk over deltakere med sibe-
rian huskyer siden det første NM bar-
mark ble arrangert i 2007 viser en 
økende interesse for å delta i løp med 
renrasede hunder. I 2007 var det 4 
deltagere, 2008 - 5, 2009 - 2, 2010 - 2, 
2011 - 2, 2012 - 8 og i 2013 - 12 delta-
kere med siberian husky. Dette lover 
godt, og hvor mange kan det da bli til 
neste år? ■ 

Lina Stabbetorp, eneste siberian husky 
deltager i klassen 6-spann. 

SIBERIAN HUSKY-DELTAGER I NM 
 
 
 
 
Lørdag 12. oktober 2013 
 
Vogn 4-spann senior (9 deltakere) 
7. Viggo Jørgensen ....................... 12:18 
8. Johanne Sundby ....................... 13:37 
9. Terje Dietrichson ...................... 14:43 
 
Vogn 8-spann (3 deltakere) 
3. Lars Kristian Günther ................ 14:19 
 
Løping damer junior 17-20 år (7 deltakere) 
6. Tine Stabbetorp........................ 15:12 
 
Søndag 13. oktober 2013 
 
Sykkel damer senior (19 deltakere) 
19. Turid Aandalen Lindberg ......... 18:53 
 
Vogn 6-spann senior (9 deltakere) 
8. Lina Stabbetorp ........................ 15:21 
 
Sparkesykkel 2 hunder senior (26 deltakere) 
20. Line Løw ................................. 13.09 
22. Johanne Sundby ..................... 13:56 
23. Torgeir Volden ........................ 15:18 
24. Terje Dietrichson .................... 15:20 
26. Kirsten Ribu ............................ 16:46 
 
25. Inge Bugge Knudsen* ............. 15:37 

*med en SH og en AH 

Terje Dietrichson på søndagens konkurran-
se på Kickbike. 

Line M. Løw ble raskeste siberian husky-
kjører i klassen 2-spann Kickbike. 

Kirsten Ribu debuterte som barmarkskon-
kurransekjører i NM på Elverum. 

Johanne Sundby, 2-spann sparkesykkel. 

Johanne Sundby deltok i både vogn 4-
spann og sparkesykkel med to hunder. 

Turid Aandalen Lindberg på sykkel med en 
hund. 

Viggo Jørgensen ble NMs raskeste siberian 
husky-kjører med sitt vogn 4-spann, og 
endte som nummer 7 av totalt 9 deltagere i 
sin klasse. 
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Det kan synes som det er veldig 
mange klasser i SM, det var 33 klasser 
med fra en til 23 deltakere, veteran-
klasser og juniorklasser inkludert. Alle 
klassene var delt inn i gruppe A (alle), 
B (registrerte brukshunder og polar-
hunder unntagen siberian husky) og C 
(siberian husky). Med så mange klasser 
oppnår de at "alle" blir med. Svenska 
Draghundsportförbundet har jobbet 
opp i mot raseklubbene og brukshund-
klubbene for å engasjere dem, og med 
274 deltakere er det ingen tvil om at de 
har lyktes med det.  
 
I tillegg var det stafett med tre etapper 
der 20 lag sto på startstreken. Det var 
noen klubber som hadde flere lag, og 
her var også raseklubber og idrettslag 
representerte.  

Hver fjerde deltager med siberian 
66 deltakere startet med siberian hus-
ky, altså nesten 25 %. I klasse B var 
det 74 deltakere, så denne gruppen har 

vokst seg stor, og den resterende halv-
parten deltok med A-hunder. (For oss 
nordmenn er det vanlig at siberians 
konkurrerer i samme klasse som 
greysthere, derfor er det ikke så rart at 
det er lav deltakelse med siberians (6%) 
og at B-hunder er helt fraværende i 
NM.) Den største "siberian-klassen" 
var sparkesykkel med to hunder, her 
var det 22 deltakere og knallhard kon-
kurranse. SM var ett av fire uttaksløp 
før VM i Italia, og det var stor rift om 
plassene til VM, både blant de som 
deltok i klasse A og C siden det var de 
to klassene som var VM-klasser.  

To norske siberian husky deltagere 
Av 34 norske deltakere var det kun to 
med siberians, Kurt Nilsen som syklet 
med hunden Eski, og Viggo Jørgensen 
som deltok i vogn 4-spann. Kurt var 
suveren vinner av sin klasse i år som i 
fjor, og Viggo kom på tredjeplass av 
11 startende.  
 
Løpsarrangør var Filipstad brukshund-

klubb og løpet fant sted på Kalhyttans 
friluftsområde. Filipstad ligger ca 30 
mil øst for Oslo. Arrangørene hadde 
gjort en kjempejobb i forkant av løpet, 
så alt var lagt til rette med slanger for 
spyling av sykler og doninger, dusjmu-
ligheter, matservering i servicebyg-
ningen og stor parkeringsplass. Værgu-
dene spilte på lag og det var delvis 
skyet med kuldegrader om morgenen. 
Altså ble det ikke for varmt for hunde-
ne. Løypa var 5,6 km, og 2,7 km for de 
som løp. Den var kupert, men mye 
snillere enn fjorårets løype som var 
svært krevende. Omtrent halvveis ute i 
løypa gjorde den en sving innom sta-
dion så alle kunne få se deltakerne i 
aksjon. 

Meget sosialt i køer og kontroller 
Fredag var det sjekk av vogner, spar-
kesykler og sykler, veterinærkontroll av 
alle deltakende hunder, vaksinasjons-
kontroll og utdeling av startnummer. 
Dermed gikk mesteparten av ettermid-
dagen/kvelden med til å stå i diverse 
køer. Men det er slik det er på løp i 
Sverige, det er veldig sosialt og mange 
nye bekjentskaper stiftes mens man 
står og venter. 

Lang dag med løp og premieutdeling 
Lagledermøtet var klokka halv åtte 
lørdags morgen, deretter var det åp-
ning og flaggheising, så det var bare å 

TEKST OG FOTO: TORA KLEVEN 

Viggo Jørgensen endte på 3. plass av totalt 11 startende i klassen vogn 4-spann.  

SM BARMARK 2013 

Under fjorårets SM i Hällefors fikk alle deltakerne en liten folder med in-
vitasjon til årets SM barmark i Filipstad. Dermed kunne alle begynne å 
planlegge ett helt år i forveien. Kanskje ikke så dumt, for det ble satt ny 
deltakerrekord i år, 274 deltakere stilte til start pr dag de to dagene løpet 
foregikk. Til sammenligning hadde NM som var et en-dagers løp i under-
kant av 100 startende pr dag, så SM var nesten tre ganger så stort. 
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komme seg opp i god tid. Løpet gikk 
knirkefritt fra første startende klokka 
ni til siste startende halv tre på etter-
middagen. Premieutdelingen ble derfor 
ganske sen i og med at det var stafetter 
etter den individuelle konkurransen på 

søndag. Men premier hadde alle fått på 
forhånd, alle som deltok fikk sponsor-
premier i form av flere pakker Wasa 
knekkebrød og OLW potetgull, nøt-
temix og annet snacks. Både Wasa og 
OLW har fabrikker som ligger i Filip-

stad så godsakene ble laget der. Selv 
var vi så heldige å få to "startnummer-
pakker" så vi har knasket ferskt knek-
kebrød og "fredagsmysfavoriter" i flere 
uker i etterkant. ■ 

Kurt Nilsen vant klassen BM med total tid på 30:01. 

Plass Navn Dag 1 Dag 2 SUM 
2R 
1 Magnus Bergström 13:58 13:45 27:43 
2 Pär Jansson 14:18 13:44 28:02 
3 Ylwa Malmberg 14:05 14:21 28:26 
4 Niklas Olsson 14:22 14:07 28:29 
5 Filip Olsson 14:24 14:38 29:02 
6 Moa Björk 14:24 14:54 29:18 
7 Joakim Pettersson 14:46 14:38 29:24 
8 Alexander Broscheit 14:47 14:44 29:31 
9 Emanuell Fagerberg 14:52 14:43 29:35 
10 Petter Hillborg 14:51 14:47 29:38 
11 Markus Svedlund 15:12 14:28 29:40 
12 Dalia Ramström 15:04 15:06 30:10 
13 Jonas Nilsson 15:25 15:03 30:28 
14 Dick Larsson 16:17 15:07 31:24 
15 José Perez 16:05 15:59 32:04 
16 Jenny Larsson 17:52 17:02 34:54 
17 Jakob Halttunen 17:34 18:19 35:53 
18 Malin Ellström 17:18 19:04 36:22 
19 David Holm 18:12 18:21 36:33 
20 Cecilia Almen 20:32 20:47 41:19 
 
4R 
1 Malin Granqvist 12:40 12:37 25:17 
2 Alexander Broscheit 12:53 12:46 25:39 
3 Viggo Jörgensen 13:12 13:09 26:21 
4 Mathias Ellsäter 13:29 13:30 26:59 
5 Lisbeth Brax Olofsson 14:18 12:50 27:08 
6 Kjell Zackrisson 14:26 14:37 29:03 
7 Jörgen Pålsson 14:52 14:56 29:48 
8 Jenny Larsson 14:38 15:10 29:48 
9 Annika Jansson 14:26 15:39 30:05 
10 Eva Lindberg 16:27 16:18 32:45 
11 Tova Sandström 18:54 18:49 37:43 

Plass Navn Dag 1 Dag 2 SUM 
BM 
1 Kurt Nilsen 15:14 14:47 30:01 
2 Robert Persson 18:06 18:18 36:24 
3 Daniel Rönning 18:46 17:44 36:30 
4 Torbjörn Antonsson 24:16 24:35 48:51 
 
CW 
1 Lisa Lindholm 11:37 11:53 23:30 
2 Emma Norberg 12:04 11:58 24:02 
3 Ylwa Malmberg 12:20 11:54 24:14 
4 Jessica Ögren 12:20 12:10 24:30 
5 Matilda Midbjer 14:07 13:10 27:17 
6 Marlene Karlsson 14:34 14:31 29:05 
7 Josefin Sehlstedt 15:15 14:44 29:59 
 
CWV 
1 Cecilia Almen 15:49 16:16 32:05 
 
SM1 
1 Magnus Bergström 15:18 14:43 30:01 
2 Gilbert Backström 15:53 14:54 30:47 
3 Björn Zelander 17:08 16:37 33:45 
4 Petter Hillborg 16:52 16:59 33:51 
5 Dante Dahlgren 17:53 18:06 35:59 
 
SW1 
1 Dalia Ramström 16:56 16:28 33:24 
2 Lisbeth Brax Olofsson 17:30 18:06 35:36 
3 Jenny Larsson 20:07 19:03 39:10 
 

 
Fullstendig resultatliste: 
www.filipstadsbrukshundklubb.se/smdrag/
Resultatlista_total_20131020.pdf 
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Lørdag 26. oktober ble det varmt, hele 
15 varmegrader, så mange hunder ble 
utrolig varme. Verst var det for A-
hundene i sykkelklassen. I tillegg var 
det svært høy luftfuktighet. Den var 
oppe i 95 % etter regnet som kom om 
natta. Løypa var småkupert og teknisk 
krevende, og underlaget svært sleipt 
med mye vissent løv. Det var flere 
som kjørte ut, både av de med A- og C
-hunder. Tre 4-spannskjørere var så 
uheldige at de måtte på legevakta. I en 
krapp sving hadde vognene holdt for 
høy fart og glidd på tvers og veltet. 
Hadde det ikke vært påbudt med hjelm 
så kunne dette blitt virkelig alvorlig. 

Kortere løp på grunn av varmen 
Søndag hadde arrangøren bestemt at 

løypa skulle kortes på grunn av var-
men. Grensa for løp er + 16 grader, så 
dette lå i grenseland. Så løypa ble kor-
tet ned fra 5,7 til 4,3 km. Dessuten var 
den lagt om så de krappeste svingene 
ble bort og løypa ble snillere.  

Flest siberian husky-kjørere 
I alt var det 137 deltakere, 56 i gruppe 
A, 21 i B og 60 i C. Det var flest sibe-
rian huskykjørere. Det kom deltakere 
som hadde kjørt 140 mil fra Nord-
Sverige for å delta. Det er langt å kjøre 
for å kjøre 2 x 5 km med hundene. 
Dessuten var det finner som hadde 
reist med ferje over Østersjøen, og 
dansker som hadde adskillig kortere vei. 

En av 32 med siberian husky 
Fra Norge var det påmeldt 32 starten-

de. Av dem skulle 31 starte i gruppe A, 
og kun en i gruppe C. Viggo Jørgensen 
var den eneste med siberian husky fra 
Norge, og det er rart når det kom sibe-
riankjørere både fra Finland og Dan-
mark. Men det er ikke så vanlig å kon-
kurrere med siberians i Norge siden vi 
ennå ikke har innført gruppe C som i 
nabolandene. 

Fra SOC til VM i Italia 
Den desidert største klassen var 2-
spann sparkesykkel gruppe C med 20 
deltakere. Her var det kniving på se-
kundene, for en landslagsplass til VM i 
Italia lokket. I Sverige får de som blir 
uttatt på landslaget dekket utgiftene til 
VM, så tre av deltakerne fikk VM-
billetter. 

Etterlysning av B- og C-spann 
Søndag etter løpet var det premieutde-
ling. Dessverre var det mange klasser 
der det ikke ble utdelt SOC-medaljer 
siden kravet om at det skulle være to 
nasjoner ikke var oppfylt. Race-
marshall Olle Rosén kommenterte i sin 
avslutningstale at det nå var på tide at 
nabolandene i øst og vest også kom på 
banen og sendte B- og C-
spannskjørere til SOC. De norske som 
deltok i gruppe A tok godt for seg av 
medaljene. 

Sør-Sverige = Siberianland 
Dette var et meget vellykket arrange-
ment med en trivelig atmosfære. Sør-
Sverige er som tidligere nevnt i Husky-
bladet, Siberianland. Her er aktiviteten 
blant siberianeiere stor. Eneste delta-
gende nordmann med siberian, Viggo 
Jørgensen, kom på 7. plass av 15 i 
vogn 4-spann. Det var han godt for-
nøyd med for her konkurrerte han 
med verdens beste 4-spann med sibe-
rians. Og tiden opp til vinneren var 
ganske kort. ■ 

Historiens første Scandinavian Open Championship (SOC) barmark ble 
arrangert av Nybro Draghundklubb den siste helgen i oktober. Arrange-
mentet fant sted i Nybros naturreservat og skistadion, Svartbäcksmåla. 
Her var det et enormt løypenett med flotte grusveger som var delvis dek-
ket med bark, og var skikkelig potevennlig. Fredag ettermiddag og kveld 
var det som vanlig kontroll av vogn og sykler, veterinærkontroll av hun-
der, kontroll av vaksinasjonspapirer og innlevering av chipliste, og utde-
ling av startnummer. Skistadion egnet seg ypperlig til hundeløp, det var 
både kafeteria, dusj og toalettanlegg, og utlagt vannslange til spyling av 
sykler og vogner etter løpet. Det er tydelig at service og komfort blir bedre 
for hvert år, men så øker også antallet deltakere sterkt. 

TEKST OG BILDER: TORA KLEVEN 

Moa Björk fra Sverige vant sparkesykkel 2 
hunder gruppe C og dermed var VM-turen 
hennes sikret.  

Scandinavian Open Championship barmark 2013 

Minna Räsänen fra Finland kom på 3. plass 
i vogn 6-spann gruppe C. 

Erkki Bürkland fra Finland vant vogn 4-
spann gruppe C. Han skulle til VM i Italia. 

Lisbeth Brax Olofsson fra Sverige vant 
vogn 6-spann gruppe C.  
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  Heat 1  Heat 2 Total  Differanse 
Class: 1R, Group: C 
1 Magnus Bergström, SE 00:15:01 00:10:04 00:25:05 00:00:00 
2 Petter Hillborg, SE 00:17:30 00:12:35 00:30:05 00:05:00 
3 Robert Persson, SE 00:19:48 00:12:26 00:32:14 00:07:09 
4 Sara Eriksson, SE 00:19:51 00:13:56 00:33:47 00:08:42 
 
Class: 2R, Group: C 
1 Moa Björk, SE 00:13:52 00:09:50 00:23:42 00:00:00 
2 Joakim Pettersson, SE 00:14:22 00:09:32 00:23:54 00:00:12 
3 Johan Ohlsson, SE 00:14:21 00:09:36 00:23:57 00:00:15 
4 Magnus Bergström, SE 00:14:11 00:09:47 00:23:58 00:00:16 
5 Petter Hillborg, SE 00:14:13 00:09:50 00:24:03 00:00:21 
6 Pär Jansson, SE 00:14:23 00:09:46 00:24:09 00:00:27 
7 Niklas Olsson, SE 00:14:29 00:09:57 00:24:26 00:00:44 
8 Alexander Broscheit, SE 00:14:18 00:10:31 00:24:49 00:01:07 
9 Dick Larsson, SE  00:15:03 00:09:56 00:24:59 00:01:17 
10 Malin Sundin, SE 00:14:58 00:10:05 00:25:03 00:01:21 
11 Jonas Nilsson, SE 00:14:56 00:10:29 00:25:25 00:01:43 
12 Hanna Persson, SE 00:15:51 00:09:58 00:25:49 00:02:07 
13 Ida Björk, SE 00:15:35 00:10:56 00:26:31 00:02:49 
13 Cecilia Almen, SE 00:18:51 00:14:26 00:33:17 00:09:35 
14 Maria Erman, SE 00:19:00 00:14:46 00:33:46 00:10:04 
 Jenny Larsson, SE    NF 
 Ylwa Malmberg, SE 00:14:53   NF 
 
Class: 4R, Group: C 
1 Erkki Bürkland, FIN 00:12:47 00:08:39 00:21:26 00:00:00 
2 Jan Wahlberg, SE 00:12:48 00:08:42 00:21:30 00:00:04 
3 Malin Granqvist, SE 00:12:56 00:08:40 00:21:36 00:00:10 
4 Lisbeth Brax Olofsson, SE 00:13:29 00:08:51 00:22:20 00:00:54 
5 Alexander Broscheit, SE 00:13:25 00:09:06 00:22:31 00:01:05 
6 Anu Parikka, FIN 00:13:28 00:09:12 00:22:40 00:01:14 
7 Viggo Jørgensen, NO 00:13:50 00:09:11 00:23:01 00:01:35 
8 Andreas Frisk, SE  00:15:51 00:10:05 00:25:56 00:04:30 
9 Eva Lindberg, SE 00:16:41 00:11:09 00:27:50 00:06:24 
10 Maria Pålsson, SE 00:17:26 00:10:27 00:27:53 00:06:27 
11 Sofia Ericsson, SE 00:17:20 00:12:47 00:30:07 00:08:41 
12 Anna Nielsen, SE 00:18:37 00:11:40 00:30:17 00:08:51 
13 Mari Lilja, SE 00:18:38 00:11:48 00:30:26 00:09:00 
 Annika Jansson, SE 00:14:34   NF 
 Mathias Ellsäter, SE    NF 
 
Class: 6R, Group: C 
1 Lisbeth Brax Olofsson, SE 00:12:57 00:08:39 00:21:36 00:00:00 
2 Mikael Bäckman, FIN 00:13:07 00:08:43 00:21:50 00:00:14 
3 Minna Räsänen, FIN 00:14:59 00:10:01 00:25:00 00:03:24 
4 Sverker Björk, SE  00:15:42 00:10:40 00:26:22 00:04:46 
5 Joakim Persson, SE 00:16:38 00:10:31 00:27:09 00:05:33 
6 Bo Petersen, DK  00:16:33 00:10:58 00:27:31 00:05:55 
7 Iréne Ax, SE 00:17:09 00:12:32 00:29:41 00:08:05 
8 David Erman, SE 00:19:40 00:13:47 00:33:27 00:11:51 
 
Class: CM, Group: C 
1 Johan Olsson, SE 00:13:45 00:09:16 00:23:01 00:00:00 
2 John Jämbring, SE 00:14:24 00:09:22 00:23:46 00:00:45 
3 Patrik Hedberg, SE 00:16:17 00:10:12 00:26:29 00:03:28 
4 Alexander Broscheit, SE 00:18:15 00:12:14 00:30:29 00:07:28 
5 Jonas Nilsson, SE 00:18:57 00:13:22 00:32:19 00:09:18 
 
Class: CW, Group: C 
1 Ylwa Malmberg, SE 00:16:30 00:10:41 00:27:11 00:00:00 
2 Marlene Karlsson, SE 00:20:24 00:13:22 00:33:46 00:06:35 
3 Iréne Ax, SE 00:21:30 00:14:12 00:35:42 00:08:31 
4 Malin Ellström, SE 00:25:01 00:16:33 00:41:34 00:14:23 
 
Class: CWV, Group: C 
1 Cecilia Almen, SE 00:23:55 00:15:38 00:39:33 00:00:00 

Bo Petersen, 
blid danske som 
deltok i vogn 6-
spann. Han er 
medlem i SPHK 
og reiser ofte til 
Sverige og kon-
kurrerte fordi 
det ikke er noe 
særlig løpsmiljø 
for siberians i 
Danmark. 

Jan Wahlberg 
fra Sverige kom 
på 2. plass i 
vogn 4-spann 
gruppe C. Her 
tett fulgt av 
Viggo Jørgen-
sen fra Norge. 

Joakim Petters-
son fra Sverige 
kom på 2. plass 
i sparkesykkel 
med 2 hunder 
gruppe C og fikk 
også plass på 
representa-
sjonslaget til VM 
i Italia. 

Mari Lilja fra 
Sverige konkur-
rerer vanligvis i 
mellomdistanse 
slede om vinte-
ren, men bruker 
også å delta i 
barmark i vogn 
4-spann. 

Viggo Jørgen-
sen var eneste 
norske deltaker 
med siberian 
husky som del-
tok i SOC. Han 
kom på 7. plass 
1 min 36 sek 
etter vinneren, 
så det var utro-
lig tett i toppen. 



Foto: Grace Isabell Bystrøm Rauø 
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Fra venstre, Oda Ingstad med Tyr, Stine Oppegaard med klubbens diplom, Tone Beate 
Hansen og Dolly og Rune Dalby med Rim som ble Vinnerutstillingens BIR. Foto: Bjørn E. 
Svendsen. 

16. -  17. november 2013 ble den 5. Dogs4All arrangert på Norges Vare-
messe på Lillestrøm. Norsk Siberian Husky Klubb har hatt stand på mes-
sen hvert år. Vi møter mange nye medlemmer, og mange melder seg inn i 
klubben etter å ha snakket med oss på enten Dogs4All eller Villmarks-
messen. Mot at vi arrangerer hundekjøring utenfor, får vi en meget god 
pris på standen. Vi deltar også på Raseparaden begge dagene, og denne 
gangen vant vi prisen for beste presentasjon på søndagens Raseparade. 

Besøkstallet på Dogs4All ble omtrent 
som året før, med 17 403 besøkende 
og 918 registrerte utstillerkort. 
 
Stor takk til alle medlemmer som stil-
ler opp og hjelper til, uavhengig av om 
de er medlemmer av komiteer eller 
ikke. Uten så god innsats fra medlem-
mene hadde det ikke vært mulig for 
klubben å delta med egen stand. Og 
kanskje derfor vi også er eneste polare 
rase tilstede på Dogs4All? 
 
Vi vil også rette en stor takk til arrang-
ørene på Norges Varemesse for all 
hjelp i forbindelse med både standen, 
hundekjøringen og ikke minst, fleksibi-
liteten med hensyn til parkeringer for 
alle som kom med store biler og hun-
dehengere. ■ 

TEKST: STINE OPPEGAARD. 
FOTO: GRACE ISABELL BYSTRØM RAUØ (GIBR), 
GRO BRITT SKARSETH (GBS), BJØRN E. SVENDSEN, 
STINE OPPEGAARD (SO). 

Foto, under hovedbildet: Tone Beate Han-
sen med Runner, som ble Norsk Veteran 
Vinner 2013. Foto: Gro Britt Skarseth. 
Til høyre: Klubbens nye valpebrosjyre ble 
akkurat ferdig til Dogs4All. Den deles ut på 
Dogs4All, Villmarksmessen, samlinger og 
sendes ut til nye siberian huskyeiere og 
andre som er interessert. Den er også til-
gjengelig på klubbens nettsider som en 
lavoppløselig PDF. 

Dogs4All er Norges største vinnerut-
stilling med rasetorg og Norsk Siberian 
Husky klubb er den eneste klubben for 
polarhunder som har egen stand. 
 
Vi hadde 32 m2 stand fylt med to hun-
degårder, mange hunder, mye utstyr og 
medlemmer til å svare på spørsmål fra 
både generelt interesserte og nye eller 
kommende medlemmer. Johnny 
Blingsdalen i Sportskomiteen med sitt 
team arrangerte hundekjøring for barn 
(og enkelte voksne) utendørs begge 
dager, i tillegg til at det var mange hun-
der som deltok på utstillingen. Og som 
en god avslutning på helgens tilstede-
værelse på Dogs4All, vant Norsk Sibe-
rian Husky Klubb prisen for beste 
presentasjon på Raseparaden på søn-
dagen (selv om Hundesport utpekte en 
annen vinner i sitt medlemsblad) med 
totalt 14 hunder i ringen, trehjuling 
med 4-spann, 2 kickbiker, hund med 
kløv, hunder i sele, utstillingsbånd og i 
bånd. 
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Om noen år er det Nora Emelie Günther og 
broren Odin Alexander som står for klub-
bens kjøring på Dogs4All. Foto: GIBR. 

Nora Emelie Günther er allerede en erfaren  
handler på Dogs4All. Foto: GIBR. 

Tid til litt hvile innimellom. Foto: GIBR. 

Foto: Grace Isabell Bystrøm Rauø . Norsk Siberian Husky Klubb sperret av 
gangveien med egne plakater. Foto: GIBR. 

Noen fikk lov til å kjøre selv, mens Lars 
passer på passasjeren. Foto: GIBR. 

Camilla Kerler Günther med handler Odin 
Alexander Günther . Foto: GIBR. 

Lars Kristian Günther gjør klar til hundekjø-
ring. Foto: GIBR. 
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Det blir lenge å vente i kø for både 2– og 4-beinte før vi til slutt kom oss inn på 
arenaen. Foto: Stine Oppegaard 

Mange medlemmer stilte opp for klubben på Dogs4All. Her gjør vi en god presentasjon på raseparaden, viser frem mangfoldet av hunder 
og forskjellige fremkomstmidler, som endte med at vi vant beste presentasjon på søndagen. Foto: Stine Oppegaard  

Rune Dalby med BIR Snøfrost Isende Rim. Foto: Mina Dalby. Ida-Helene Sivertsen ble nummer 2 i NM i 
Juniorhandling. Foto: fra Facebook. 

Tone Beate Hansen løper foran med Lina Stabbetorp 
bak på trehjjuling. Foto: Grace Isabell Bystrøm Rauø. 
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Olav Rønsdal og Martine Oppegaard Jakob-
sen. Foto: Stine Oppegaard. 

To hundegårder var det også plass til på 
vår fine og store stand. Foto: Stine Oppe-
gaard. 

Standen er ferdig rigget opp. I bakgrunnen, 
Elin Ingstad og Martine Oppegaard Jakob-
sen. Foto: Stine Oppegaard. 

Runar Golimo Simonsen og Elin Ingstad 
hjelper som vanlig til på standen. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Vilde og Elin Ingstad med Olav Rønsdal i bakgrunnen, venter på innrykk av publikum. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Vilde Ingstad og Olav Rønsdal på standen. Foto: Stine Oppegaard. Standen var fylt opp med seler og annet 
trekkhundustyr. Foto: Stine Oppegaard. 
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Tone Beate Hansen og Jan Kolpus diskute-
rer innkjøp av nye hundetepper. I bakgrun-
nen, to kommende siberian husky eiere?
Foto: Stine Oppegaard. 

Fra venstre, Stine Oppegaard, Anne Spangen og Lina Stabbetorp, en liten hvil. Foto: Gro 
Britt Skarseth. 

Stine Oppegaard, Bjørn Svendsen, Anne Spangen og Lina Stabbetorp. Foto: Gro Britt 
Skarseth 

Martine Oppegaard Jakobsen i samtale 
med en av hundene. Foto: Stine Oppe-
gaard. 

Mange medlemmer og hunder var involvert 
for at NSHK skal være godt representert på 
alle arenaer på Dogs4All; hundekjøring, 
raseparade, utstilling og standen. 



TEKST: GRO BRITT SKARSETH. 

Jaha, tenkte jeg… Stine har sagt at dette 
løpet er helt uhøytidelig og veldig hyg-
gelig. Dessuten har vi allerede kjørt vårt 
første løp, nemlig Huskysprinten på Ål, 
så vi er jo ikke fullstendig nybegynnere 
lenger. Dette må vi få med oss! 

To-spannet fra Asker 
”Vi” består av Varg, 3 ½ år gammel, 
tidligere FOD-hund, som nå har bodd 
to år hos oss, Ylva (Greentrail Swift),  
1 ½ år gammel, som vi har hatt i et år, 
og undertegnede (som har passert 
middagshøyden for å si det sånn). 
 
Dagen opprant, og værgudene viste 
seg fra en av sine verste sider. Det for-
melig ”bøttet” ned, eller ”høljet” som 

Lina Stabbetorp. Foto: Siv Hoff. 

Norsk Siberian Husky Klubbs Oslo og Akershus lokallag og Norsk 
Alaskan Malamute Klubbs avdeling Oslo og Akershus inviterte til bar-
marksløp på Nordre Mangen søndag 27. oktober 2013. 

vi sier der jeg kommer fra. Men en 
gang bergenser, alltid bergenser, og vi 
lar oss ikke stoppe av noen regndråper. 

Mye som skal med 
Sekken ble pakket. Likeså regnbukse, 
regnfrakk, de tetteste skoene jeg fant i 
skapet, ekstra støvler, ulltøy, hodelykt, 
mat til hundene, vann (skulle vel 
egentlig ikke være nødvendig) etc. etc. 
Vel av gårde kom jeg på at jeg hadde 
glemt håndkle til hundene, men i forri-
ge huskyblad sto det noe om husky-
pels og ullfett, så jeg regnet med at det 
ville gå bra. 

Fra Asker til Mangen 
Veibeskrivelsen i invitasjonen stemte 
på en prikk, og etter en time og femten 

HALLOWEENLØPET 

minutters kjøretur fra Asker ankom vi 
Kvisla på Nordre Mangen hvor løpet 
skulle gå av stabelen. 
 
Her var det allerede mange hunder, 
både siberians og malamutter, og deres 
eiere. Jeg fant meg en parkeringsplass 
og stallet opp hundene til liflige vel-
komstul fra nabohundene. Varg og 
Ylva skjønte ikke helt vitsen med å 
skulle stå oppstallet ute i det været, så 
det varte ikke lenge før det bar inn i 
bilen igjen med dem. Bortsett fra på 
selve løpet, ble det noen timer i bilbu-
ret denne dagen, for selv siberians med 
ullfett syntes det fikk være grenser for 
nedbør! 

Grillen fyres opp 
Klokken 14.00 var grillen varm, og 
partyteltet kom godt med mens vi ven-
tet på starten som ble berammet til ca 
kl 15.30. Noen sto utenfor og testet 
regntøyet sitt, mens andre, som sto litt 
uheldig til, fikk seg en skikkelig dusj i 
nakken når innsjøene på taket av par-
tyteltet fant det for godt å renne av 
sånn dann og vann. 
 
Anne (Spangen) og jeg lurte litt på om 
vi burde spise pølser før løpet p.g.a. 
vektøkningen, men fant ut at hvis beg-
ge gjorde det ville det bli rettferdig. Så 
pølsene gikk ned på høykant! 

Oppdelt i tre puljer 
Vi startet ut i tre puljer. I hver pulje 
var det en salig blanding av vogner, 
sykler, sparkesykler, og til og med no-
en tobente som løp på beina med hun-
den sin. Tidligere år har visstnok alle i 
en pulje kommet frem til snuplassen/
vanningsplassen halvveis i løypen, før 
man har returnert tilbake i den rekke-
følgen man hadde kommet inn på 
plassen. I år fikk vi beskjed om at hvis 
baktroppen i en pulje var sein, ville 
teten starte på returen før alle hadde 
rukket frem til snuplassen. En måtte 
derfor belage seg på møtende spann i 
løypen. Akkurat det kan man trygt si at 
vi ikke har trent på, så det var jo et 
spenningsmoment……… 

Hektisk start 
Vi startet ut i andre pulje med start-
nummer 16. Ettersom vi var noen 
stykker som var litt opptatte med å 
spise pølser og å skravle, fikk jeg det 
plutselig ganske travelt med å vrenge 
av meg ullgenseren og få på meg start-
nummeret. Hundene måtte ut av bilen, 
nå var det ingen bønn, og vi spurtet av 
sted til start. Starten rakk vi på sekun-
det, og etter noen meter med snusing i 
bakken, fant både Varg og Ylva ut at 
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det var noe(n) spennende foran i løy-
pen, og plutselig bar det av sted i full 
galopp. Jippi, dette gikk jo strålende, 
tenkte jeg, og etter et par kilometer 
nådde vi igjen to malamute-spann som 
hadde viklet seg inn i hverandre og lå i 
grøften. 

Uenighet om retningen på løpet 
Vi passerte i fin stil, men så skjedde 
det som jo ikke skal skje. Hundene 
mine begynte å trekke bakover. Det 
var jo bak der at moroen var! Jeg måt-
te av sparkesykkelen og hale og dra i 
mine to håpefulle, og etter noen hund-
re meter kom vi litt i siget igjen. Det 
vil si Varg og jeg kom i siget. Ylva der-
imot syntes at nå var det nok for i dag, 
så hun dro bakover så godt hun kun-
ne, samtidig som Varg dro fremover. 
Selv ble jeg god og varm og fikk da-
gens trim, og det er jo ikke å forakte. 
 
Heldigvis er Varg sterkest av de to, så 
til snuplassen kom vi, og trøsten var jo 
at i dette selskapet kom vi ikke sist. De 
store og sterke ”muttene” var fremde-
les bak oss. 
 
På tilbakeveien lokket jeg med ”inn i 
bilen/finne bilen” så godt jeg kunne, 
og vi kom da til mål.  

Kjempefin løype 
Det var en kjempefin løype. Passelig 
lettkupert for oss (nesten) nybegynne-
re, og med fin skog, et nydelig tjern og 
en bekk langs veien. Her hadde det 
vært hyggelig å kunne trene og kose 
seg med bål i skogen en helgedag hvis 
vi bare hadde bodd litt nærmere.  

Premier til alle 
Det ble ingen høytidelig premieutde-
ling i striregnet, men alle fikk premier, 
og det var jo det viktigste. Deilig hun-
demat av flere slag var det i 
”godteposene”, og det vanket sjokola-
dekake til de tobente i partyteltet. 
 
For mitt vedkommende tror jeg det er 
like greit å ikke sjekke resultatlisten, 
men i mål kom vi som sagt, og det 
viktigste av alt: vi deltok og hadde det 
veldig kjekt! 

Ny treningsstrategi 
Videre fremover må vi nok legge om 
treningsstrategiene våre en del, for 
Ylva er pr. i dag der at 2 km hadde 
vært helt passelig, mens Varg gjerne 
kunne løpt mye lenger. Vi må finne ut 
hvordan vi skal få henne til å synes det 
er gøy å trekke og å løpe fort………. 
Hun hadde en litt vrien start i fjor vin-
ter med låsninger i skjelettet, og selv 
om kiropraktor og hundemassør har 
ordnet opp i det, henger det nok litt 
igjen at hun vil spare seg. Og så har vi 

i tillegg en liten utfordring med en stor 
hund og en liten hund. Hun må galop-
pere det raskeste hun klarer, mens Varg 
samtidig kan trave behagelig av sted. 
 
Når det er sagt er det likevel ganske 
sikkert at vi kommer til å delta på flere 
løp; om enn ikke de aller mest kreven-
de og ”alvorlige” i overskuelig fremtid. 
Det er kjempegøy å sparkesykle med 
hunder, og det er kjekt å være sosial 
med hyggelige folk rundt bålet.  

Ingen problemer med passeringer 
Helt til slutt vil jeg si som et apropos 
til den siberian/malamute diskusjonen 
angående lynne etc. som har versert på 
”fjesboka” i det siste: I dag traff vi 
flere ”mutte”-spann i løypen, og vi 
hadde flere passeringer og møter med 
mutter, og samtlige gikk helt fint. Ing-
en tegn til aggressivitet. 
 
Takk for en hyggelig dag i regnet! ■ 
 
PS Og før jul overtok vi Mel fra Line Løw, 
så nå går det unna med spannet. 

Tidtager Ivar Hordnes i ly for regnet. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Johnny Blingsdalen hadde skiltet veien bra. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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Noen hadde utstyrt seg bedre enn andre. Foto: Gro Britt Skarseth. Felles grilling hele dagen. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Gro Britt Skarseth med Varg og Ylva. Foto: 
Siv Hoff. 

Tone Beate Hansen hjelper Runar Golimo Simonsen med starten. Foto: Siv Hoff. 

Slutt med grillingen og start løpet! Foto: Siv Hoff. Karl Martin Furre klar til start. Til venstre Geirr Jakobsen og Ivar 
Hordnes: Foto: Gro Britt Skarseth. 
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RESULTATLISTE HALLOWEENLØPET 2013 
 
Plass Start        Total Total Total 
nr nr Navn Løpstid Diff Gj.snitt Løpstid Diff Gj.snitt Løpstid Diff Gj.snitt 

VOGN 8-SPANN C, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........20 ..... Petter Ringerike ....................... 9:36 ................. 20,6 .... 9:00 ........ 0:43.. 22,0....... 18:36 .....  ............ 21,3 

2 ........10 ..... Svein Dufseth .......................... 10:38 ....1:02 .... 18,6 .... 8:17 ........  ........ 23,9....... 18:55 ..... 0:19 ...... 20,9 

3 ........1 ....... Runar Golimo Simonsen .......... 10:04 ....0:28 .... 19,7 .... 9:05 ........ 0:48.. 21,8....... 19:09 ..... 0:33 ...... 20,7 

4 ........21 ..... Tone B. Hansen m/passasjer  ... 12:45 ....3:09 .... 15,5 .... 11:00....... 2:43.. 18,0....... 23:45 ..... 5:09 ...... 16,7 

 

VOGN 6-SPANN C, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........12 ..... Knut H. Reiersgård ................... 11:37 ............... 17,0 .... 9:35 ........  ........ 20,7....... 21:12 .....  ............ 18,7 

2 ........4 ....... Karl Martin Furre ..................... 12:15 ....0:38 .... 16,2 .... 11:08....... 1:33.. 17,8....... 23:23 ..... 2:11 ...... 16,9 

 

VOGN 6-SPANN B, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........3 ....... Thorild Ringerike ..................... 14:23 ............... 13,8 .... 13:59.......  ........ 14,2....... 28:22 .....  ............ 14,0 

 

VOGN 4-SPANN B, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........13 ..... Trond Risebrobakken ............... 20:52 ............... 9,5 ...... 17:38.......  ........ 11,2....... 38:30 .....  ............ 10,3 

 

SYKKEL 2-SPANN C, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........6 ....... Stein Inge Rønning ................... 8:12 ................. 24,1 .... 7:00 ........  ........ 28,3....... 15:12 .....  ............ 26,1 

 

SYKKEL 2-SPANN B, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........23 ..... Jan Sæther .............................. 15:26 ............... 12,8 .... 14:21....... 0:32.. 13,8....... 29:47 .....  ............ 13,3 

2 ........7 ....... Heidi Johansen ........................ 16:24 ....0:58 .... 12,1 .... 13:49.......  ........ 14,3....... 30:13 ..... 0:26 ...... 13,1 

3 ........15 ..... Anette Sæther ......................... 19:56 ....4:30 .... 9,9 ...... 17:13....... 3:24.. 11,5....... 37:09 ..... 7:22 ...... 10,7 

4 ........27 ..... Heidi Helgaker Johansen .......... 21:23 ....5:57 .... 9,3 ...... 21:00....... 7:11.. 9,4 ........ 42:23 ..... 12:36 .... 9,3 

 

SPARKESYKKEL 2-SPANN C, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........2 ....... Lina Stabbetorp ....................... 10:14 ............... 19,3 .... 8:49 ........  ........ 22,5....... 19:03 .....  ............ 20,8 

2 ........22 ..... Lina Stabbetorp ....................... 10:41 ....0:27 .... 18,5 .... 9:10 ........ 0:21.. 21,6....... 19:51 ..... 0:48 ...... 19,9 

3 ........14 ..... Anne spangen .......................... 11:23 ....1:09 .... 17,4 .... 9:13 ........ 0:24.. 21,5....... 20:36 ..... 1:33 ...... 19,2 

4 ........16 ..... Gro Britt Skarseth .................... 16:21 ....6:07 .... 12,1 .... 14:52....... 6:03.. 13,3....... 31:13 ..... 12:10 .... 12,7 

5 ........25 ..... Rune Dalby .............................. 17:11 ....6:57 .... 11,5 .... 15:06....... 6:17.. 13,1....... 32:17 ..... 13:14 .... 12,3 

 

SPARKESYKKEL 1-SPANN A, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........5 ....... Hanne Nordskog ...................... 17:13 ............... 11,5 .... 13:47.......  ........ 14,4....... 31:00 .....  ............ 12,8 

2 ........26 ..... Anett Kolbu ............................. 18:06 ....0:53 .... 10,9 .... 15:53....... 2:06.. 12,5....... 33:59 ..... 2:59 ...... 11,7 

 

SPARKESYKKEL 1-SPANN B, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........17 ..... Joakim Johansen...................... 15:54 ............... 12,5 .... 15:53.......  ........ 12,5....... 31:47 .....  ............ 12,5 

 

JOGGING MED 1 HUND B, SENIOR, 6,6 KM 

1 ........24 ..... Are Birkeli ............................... 12:49 ............... 15,4 .... 12:36.......  ........ 15,7....... 25:25 .....  ............ 15,6 

Anne Spangen i farta. Foto: Siv Hoff. Det jobbes iherdig med startlistene. Fra venstre: June Ellingsen, Ivar Hordnes, Petter 
Ringerike og Johnny Blingsdalen. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Vakker hund. Foto: Siv Hoff. 

Alasuq følger spent med, 
og fikk egen tur før løpet. 
Foto: Siv Hoff. 
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Luna og Pola på Syningen. Foto: Toril Wiik Johansen. 

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 510 pr kalenderår. 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 560 pr år, men da får man kun ett medlemsnummer knyttet mot hovedmedlemmet. 
Barn under 12 år deltar gratis. Andre familiemedlemmer som ikke er individuelle medlem må betale full pris for aktivite-
ter, 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. 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Berg, Roar, 7044 Trondheim 
Birkeland, Håvard, 5514 Haugesund 
Bjørnson, Jeger, 1929 Auli 
Carlsen, Natasja H., 5173 Loddefjord 
Cranner, Morten, 0373 Oslo 
Dale, Antoine Seierstad, 3030 Drammen 
Dale, Tor Magne, 3030 Drammen 
Damli, Trine, 7300 Orkanger 
Dyhre, Bodil Margrethe, 1592 Våler i Østfold 
Enger, Nina, 2840 Reinsvoll 
Farstad, Anita Holm, 3475 Sætre 
Farstad, Morten, 3475 Sætre 
Fjelde, Bjørn Alfred, 5853 Bergen 
Fosstjelle, Elisabeth,  7072 Heimdal 
Gustafsson, Magnus, 1482 Nittedal 
Hansen, Eskild, 3231 Sandefjord 
Hansen, Hilde, 3231 Sandefjord 
Hansen, Janne Marita, 3722 Skien 
Herfindal, Yvonne, 5363 Ågotnes 
Hørsandlien, Jon Inge, 2450 Rena 
Hoel, Gøran Ingebrigtsen, 8076 Bodø 
Hunstad, Eivind, 9440 Evenskjer 
Jenssen, Lene, 3355 Solumsmoen 
 

 

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 01.04.2014 har NSHK 428 betalende medlemmer fordelt på alle typer 
kategorier; hovedmedlem, husstandsmedlem, familiemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske 
medlemmer. Noen velger også kun å abonnere på Huskybladet. 95 av fjorårets medlemmer har ikke betalt 
medlemsavgiften ennå, men vi håper jo de fortsatt ønsker å være medlemmer i klubben. 

Kekic, Hana, 9006 Tromsø 
Kolbu, Anett Pedersveen, 2870 Dokka 
Korpela, Pinja, 2647 Sør-Fron 
Kristoffersen, Cathrine, 8514 Narvik 
Langholmen, Martin, 5363 Ågotnes 
Larsen, John Olav, 9152 Sørkjosen 
Lippe, Anneke von der, 0373 Oslo 
Lund, Lena Sparbo, 2019 Skedsmokorset 
Lundebrekke, Knut S., 4480 Kvinesdal 
Mink, Alexandra, 5729 Modalen 
Mortensen, Tom André, 9170 Longyearbyen 
Nikolaisen, Ørjan Berg, 4317 Sandnes 
Pedersen, Nina, 2350 Nes på Hedmarken 
Reiersrud, Egil, 3030 Drammen 
Revert Guasp, Antonio, 4480 Kvinesdal 
Riley, Linn Beathe, 5215 Lysekloster 
Seierstad, Therese, 3030 Drammen 
Sundset, Rune, 9105 Kvaløya 
Skavhaug, Trine, 7710 Sparbu 
Smulan, Thale, 7670 Inderøy 
Ulleberg-Bøhmer, Wenche, 2030 Nannestad 
Vårlund, Maria, 9300 Finnsnes 
Wagner, Gabriela, 9057 Vikran 
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Det å kjøre hundespann er en ting. 
Men det å lage en sosial sak ut av 
det å være hundekjører, skape en 
ramme, gi omsorg og inspirasjon er 
ikke alle forunt. I siberianmiljøet er 
vi litt bortskjemt, for vi har en sånn 
flott arrangementskomite som lager 
en fest ut av alle samlinger. Det 
gjør at folk trives og får en arena å 
møtes på, bli kjent, bli venner. 
Samlingene er rett og slett høydare. 
De som har vært med en eller to 
ganger er de samme som kommer 
igjen og igjen og til slutt har vært 
på samlinger i ti år på rad….. 

Felles jakt etter snø 
Ut fra slikt gror det vennskap og lyst 
til å være sammen. Noen starter hun-
dekjøringskarriæren sin med å kjøre 
siberians, men skifter til alaskahuskier 
for å få bedre plasseringer. Mens andre 

blir i klubben og satser på siberians 
som sledehund. Høsten 2013 fikk no-
en en grønn-grå stemning. Kjørere på 
Østlandsområdet hadde begynt å ta 
høsttrening i helgene sammen: sms’er 
og mail tikket inn: Sees på Skjerva 
klokka 11? Runden på Hadelandsåsen, 
bål, prat. Men høsten ble lang, glatta 
tok oss, og vi ble klimaflyktninger til 
snø. Mange av de samme kjørerne be-
gynte å treffes der det var snø: f eks 
Øvre Åstbru. Etter en slik trening fikk 
noen av de frammøtte i snølandet en 
genial ide: Vi drar til fjells i Nyttårshel-
ga, leier Syningen og er vekk fra raket-
tene. 

Jungeltelegrafen gikk i romjulen 
Ny ringe- og mailerunde: Hvem vil 
med? Først var vi få og utsiktene til at 
det kunne bli dyrt per hode å leie den 
flotte hytta kilte etterjulslommeboka 
litt. Men heldigvis var responsen 
enorm. Noen kunne ikke, de hadde alt 

andre planer. Noen kansellerte nyttårs-
fester og ble med likevel. Noen skulle 
jobbe. Noen skulle andre steder. Men 
mange ville komme. Vi brukte snøball-
metoden: Alle kjente noen andre i mil-
jøet som hadde vist interesse for tur, 
trening, snø, klubb. Snart hadde vi 
kontaktet de fleste vi visste om, og 
noen fler. Siden det var kort fra tanke 
til handling, og hytteturen ikke kunne 
gjøres om til et offisielt klubbarrange-
ment på så kort varsel, ble det mer en 
vennegjeng med venner og venners 
venner som avtalte å trene og feire 
sammen på fjellet. Altså ikke alle med-
lemmer i klubben – og ikke begrenset 
til siberianklubben heller. Hundeantal-
let på de som kom var fra to til seks-
ten, folk kom fra Bergen, Gudbrands-
dalen, Telemark og Osloområdet. Et 
av spannene var grønlandshunder. I alt 
var vi ca 22 personer og over 112 hun-
der som ankret opp på Syningen. 
Leien for stedet spleiser vi på, og slutt-

I mangel av seng….. Foto: Lina Stabbetorp. Syningen. Foto: Toril Wiik Johansen. 

TEKST: JOHANNE SUNDBY. 

Mye skotøy til 22 personer. Foto: Marianne 
Larsen. 

NYTTÅRSFEIRING TIL FJELLS MED HUSKYER 

Fullt opp av folk og hunder på Syningen nyttårshelgen. Foto: Turid Aandalen Lindberg 
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vasken tok vi på deling…..ja, ja, noen 
kjørte mer hund og noen tok mer vas-
king….. takk for det da. 

Gourmetmåltider til fjells 
Noen av de driftige damene, Irene 
spesielt, lagde en plan for felles kost-
hold. Ikke ble det spart på noe heller: 
Tacoaften. Laksefileter i ovn. Kjøtt-
suppe med mye godt i. Kalkunfileter 
som nyttårsmeny, og waldorfsalat fra 
Turid. Johanne laget salat. Pinnekjøtt 
med rotmos fra Tolla og de andre 
vestlendingene. Kake og karamellpud-
dingdessert fra June og Turid og Kir-
sten og fler? Og nydelig dekket bord til 
nyttårsfest uten raketter, men med sang 
og vitser. Lenge leve kreativiteten!!! 

Mye hundekjøring 
Hundepraten gikk livlig i peisestuen. 
Og ikke minst ble det trent hunder. 
Kirsten fikk dreis på firespannet sitt og 
ble observert på ski også. Marianne 

avanserte fra handler til firespannskjø-
rer til seksspannskjører i løpet av den 
ovale helgen. Waldorf-utendørs-
engelen Turid, med pels, vin og røyk 
som faste venner, fikk testet seksspann 
før løp i vinter. Svein, Lina (og Marius), 
Marcel, Johanne, Johnny, Geir, og To-
ne (og Runar da, og fler med) fristet 
fjell-løypa til konkurransetrening og 
løypebrøyting i all slags vær og føre. 
Noen, som Håvard og Veslemøy, 
Knut, og flere, kom på kortere tur før 
nyttår (og noen med hunder som hver-
ken likte å ligge på kjetting eller i kas-
ser, så lærte de DET). Noen kjørere 
fra bygda kjørte i løypene, men ellers 
var det medlemmer av NSHK som var 
i området for det meste. Vi var velsig-
net med god løypesåle, men den var 
ikke alltid lett å se. Johanne er en utål-
modig sjel, så hun stakk ofte ut om 
morgenen og lot bikkjene finne veiene 
eller brøyte. Fin trening det og da. 
Masse passeringstrening ble det siden 

ikke alle dro ut samtidig. Så bra for 
kjørerne.  

Suksessen gjentas i 2014 
Det ble altså en særs vellykket mini-
treningsferie. Så bra at mange gjerne 
tar den om igjen neste år. At noen 
prioriterer å kjøre hund og andre stel-
ler til kos og hygge rundt det hele er 
ikke negativt. Det er ikke ofte vi er på 
steder der folk yter for andre hele ti-
den, lager mat, rydder, kjører løype, 
låner ut hunder, coacher, prater og ler 
sammen selv om den eldste er midt i 
sekstiåra og den yngste knapt tjue. Det 
er flott. Når værgudene er nesten med 
oss, og gir vind, snø, kuldegrader, løyper 
og måneskinn blir overgangen fra 2013 
til 2014 en super husky happening. ■ 

Fra venstre Toril Wiik Johansen, Irene Borgen og June Ellingsen. 
Foto: Kirsten Ribu. 

Valpene til Lina Stabbetorp er med på nyttårsfeiring. Foto: Turid 
Aandalen Lindberg. 

Fest på trappa. Foto: Johanne Sundby. Flott nyttårsfestdekket bord. Foto: Kirsten 
Ribu. 

Tålmodige hunder venter på ny tur. Foto: 
Kirsten Ribu. 
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Sapian er en relativt ung hannhund, 
med en lang merittliste, som innehol-
der alt fra langdistanseløp som Finn-
marksløpet, til sprint og mellomdistan-
seløp. I tillegg har han imponert dom-
mere i utstillingsringen. En gjennom-
avlet trekkhund, med mange gode lang
-, mellomdistanse og sprintmeriterte 
hunder i stamtavlen. I tilegg er han en 
særdeles harmonisk og gemyttlig hund. 
 
Det er oppdretter Siv og Trond Han-
sen og eier Johanne Sundby som har 
gitt opplysninger om Sapian. I tillegg 
har undertegnede funnet en del bak-
grunnsinformasjon på ulike nettsider. 
 
Høyde: 56-67 cm 
Vekt: 26 kg  
Født: 06.06.2010 
Oppdretter: Siv og Trond Hansen 
Eier: Johanne Sundby 
 
Litt om hundene bak: Hovedsakelig 

Zero, Igloo- Pak og Sepp Alta linjer. I 
utvidet stamtavle vil en se at SE
(POLAR)CH Unisak’s Jet Bandit går 
igjen på begge sider. ”Jetson” var eid 
og kjørt av Per og Ingrid Agerfeldt 
kennel Axias i Sverige. En fremgangs-
rik sprintkennel der ”Jetson” var ho-
vedleder. Alka-Shan’s Zephir nevnes 
som en av de beste teamhundene hos 
en av Europas bedre mellomdistanse-
kenneler, tyske Alka-Shan. 

Fenrisulven kennel 
Fenrisulven kennel, drevet av Lotta og 
Peter Antoniussen har oppdrettet 
mange gode hunder. Kennelen er en 
kjent for svært gode meritter i mellom-
distanse og sprint. Siv og Trond Han-
sen beskriver hundene derfra som mil-
de og gode i gemyttet og hardtarbei-
dende som trekkhunder. De forteller 
videre at: Tuva, Sapians mor, er deres 
beste lederhund. Hun går gjennom alt 
av vær, og finner sporet der det trengs. 

Hun er også super med ungene og 
elsker å være inne for å kose litt ekstra. 
Søstera til Tuva er Embla, som ungene 
løp rundt med på spesialutstillingen i 
2013. Faren er Fenrisulven Frej 
(Fenrisulven Rox x Fenrisulven Sigyn), 
som vi har brukt i avl flere ganger. 
Han er en fantastisk lederhund, stor og 
sterk. Har gitt mange gode avkom. 
Supersnill bamsefar, som ungene kan 
gjøre som de vil med. Tuvas far Var-
gyllen`s Edwin er mangeårig leder i 
svenske Malin Sundins mellom- og 
langdistansespann. 
 
Gemytt: Svært bra gemytt. Blid, sosial 
og våken. Veldig kosete, ikke reservert. 
Svært bra med folk, og barn. Sloss ikke 
med noen, leker mye i hundegården. 
Går med seks-sju andre på ”løsdrift”. 
Han liker å ha maten sin i fred. Under 
middels dominant. Men liker å fly bort 
og snuse på fremmede hunder når han 
ikke er i spann. Veldig lydig, kommer 

HANNHUNDPORTRETT: SAPIAN GLOMMA (NO55070/10) 

TEKST: ANNE-KATRINE KROKEN. 
FOTO: JOHANNE SUNDBY. 

Med dette håper jeg og rette opp-
merksomhet mot hannhunder som 
har vist seg som gode trekkhunder 
først og fremst og som ellers frem-
står som rasetypiske. Det kan være 
hanner som har prestert godt i kon-
kurransesammenheng, har interes-
sante stamtavler, har gitt gode av-
kom eller summen av alt dette og i 
det hele en hund som viser seg som 
en ypperlig representant for trekk-
hundrasen Siberian Husky. Jeg set-
ter pris på hint og tips og hvorfor 
og hvem. Mail meg på: 
anka68@hotmail.no 

Fenrisulven Frej 

S68689/2005 

Fenrisulven Rox 

S54292/2000 

SE (POLAR)CH Axias Qurry 

S14190/92 

SE (POLAR)CH Fenrisulven Freja 

S28877/95 

Fenrisulven Sigyn 

S51726/2004 

Alka-Shan's Zephir 

VDHSHC98/1144 

S (POLAR)CH Fenrisulven Helga 

S56955/2000 

Tuva 17118/07 

SE(polar)Ch Varggyllens Edwin 

S28448/2003 

Lappo 

S21123/91 

Electra 

S42761/2000 

Fenrisulven Beda 

S56953/2000 

SE (POLAR)CH Unisak's Jet Bandit 

S57904/91 

SE UCH SE (POLAR)CH Fenrisulven Nanek 

S47126/91 
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på innkalling.  
 
Pels og kroppsbygning: Kort tett, 
lettstelt pels. Løper lett, men har litt 
bred bakbeinsføring. Gjennomført 3 
landistanseløp. Pent harmonisk bygget. 
Piebald-flekkete. 
 
Egenskaper som trekkhund: Han 
kan gå som leder, men siden vi er 
bortskjemte med enda bedre ledere går 
han ofte som nr to. Kan gå med hvem 
som helst. Han er utholdende, tar seg 
ikke helt ut, blir ikke stiv, spiser bra, 
hviler bra, har gode poter. Løper best 
på ”ikke plump” men kan fint gå i 
motvind og snøvær og sove ute i kul-
da. Han liker å pisse i oppoverbakke, 
det er det dessverre mange som gjør 
her. Holder fart over tid. Ivrig men 
helt stille ved oppstart. 
 
Negative sider: Kan bli litt bilsyk. 
Blir stressa/gira av løpetid, da rømmer 
han av og til ut av selv høye hundegår-
der, men går ingen steder. Litt halmal-
lergi på sjekkpunkt, nyser….. Ikke 
mye, men litt.  
 
Meritter: Han har fullført mange løp; 
Hallingen, Vikerfjell, Gausdal 5 mila, 
Hamar HKF, Huskyløpet, m.fl. Har 
førstepremie meritt som trekkhund i 
både MD og LD. Gikk Finnmark 500 
som 1,5 åring, og til 28 plass på samme 
løp som 2,5 åring. 
 
Er bare stilt ut på NSHK spesialutstil-
lingen tre ganger med resultat: Exc. 
2JKK, CK, 4BHK (2011), Exc. CK, 
3UKK (2012), Exc (2013). Kullet hans 
(eier) har vunnet oppdretterpremie på 
spesialutstillingen i 2013.  
 
Avkom: Forsøkt paret, men ble 
skremt av tispa (fra egen kennel, men 
hun er tøff). Så der er han et uprøvd 
blad.  
 
Type tisper som kan passe til hunden: 
Kanskje litt tøffe tisper med ok pels, 
behøver ikke være bittesmå. Egentlig 
en allrounder som kan passe til så 
mangt. Ingen kjente arvelige proble-
mer.  
 
Sapian Glomma eies av Johanne Sund-
by, Kennel Inni Granskauen som hol-
der til i Maridalen i Oslo. 
 
LENKER AV INTERESSE 
innigranskauenkennel.wordpress.com/ 
www.fenrisulven.se  
www.alka-shan.de 

Foto: Oda Ingstad 

http://innigranskauenkennel.wordpress.com/
http://www.fenrisulven.se
http://www.alka-shan.de
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Det var oppvisning med politihund, 
narkohund og agility, samt stand med 
flere forskjellige aktører, de Ameri-
kanske miniatyrhestene Speedy & Ju-
nior, som forøvrig syns hundene våre 
var kjempemorro å være med, og for 
ikke å glemme Zoo Palletten som ma-
ler portretter av alle slags dyr. 

God reklame for siberian husky 
Hundene var veldig flinke og trakk alle 
som ville en liten runde ved lokalene. 
De besøkende var veldig nysgjerrige på 
hundene, rasen og ikke minst at man 
kunne ha et hundespann "midt i byn". 
Hundene nøt oppmerksomheten og 
kosen, så mange fikk sett hvor herlige 
Siberians er med både voksne, barn og 
andre dyr. ■ 

TEKST: TORIL WIIK JOHANSEN. FOTO: EMILIE JOHANSEN. 

Storm og Speedy. 7 Mountains Husky på åpning av klinikk 

Speedytrollvogn. Dyreklinikkåpning. 

30. november 2013 hadde Dyreklinikken Bergen Vest åpning av sine nye 
lokaler i Tennebekk næringspark. Vi var selvfølgelig tilstede for å tilby 
hundekjøring og huskykos til alle besøkende. 
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Dato: 08.09.2013 
Sted: Tromsø 
Arr: Norsk Dalmantiner Klubb 
Dommer: Erna Britt Nordin 

NO50930/12 
Berta Blåkrøll Lærke 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK 

NO50329/12 
Hawk Eye Isa Av Ulveblikk 
G.JK 

NO56936/11 
Rj Leia 
VG.UK 2.UKK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BTK 

SE10860/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 14.09.2013 
Sted: Rogaland 
Arr: Norsk Kennel Klubb 
Dommer: Marit Sunde 

DK13317/2009 
Hulduheims Sámur 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIM 

DK19845/2012 
Zaltana Twilight Isis 
VG.JK 

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

DK00576/2011 
Hulduheims Vera 
Exc.AK 1.AKK 
 
Dato: 21.09.2013 
Sted: Sortland 
Arr: Sortland Hundeklub 
Dommer: Tine Pehar 

SE29653/2011 
Wolfmark Celebrity Of The Year 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

11654/07 
Tannik II Av Brattalid 
G.AK 

NO44922/12 
Libesol Rock Solid 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BTK 

SE29648/2011 
Wolfmark Can’t Get Enough 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 
 
Dato: 22.09.2013 
Sted: Sortland 
Arr: Bjerkvik Hundeklubb 
Dommer: Wera Hübenthal 

SE29653/2011 
Wolfmark Celebrity Of The Year 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE29648/2011 
Wolfmark Can’t Get Enough 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
Dato: 05.10.2013 
Sted: Harstad 
Arr: Norsk Kennel Klubb 
Dommer: Per-Harald Nymark 

SE40635/2012 
Lapicum A Magic Moment 
Exc.UK 1.UKK CK 4.BHK 

 

NO33885/11 
Birk Av Brattalid 
VG.AK 3.AKK 

DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BHK R.CACIB 

11654/07 
Tannik II Av Brattalid 
VG.AK 4.AKK 

S41898/2009 
Takoda C’fats Domino 
Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BHK 

NO50930/12 
Berta Blåkrøll Lærke 
Exc.JK 1.JKK CK 

SE22161/2013 
Sparkling Dust Dwie Korony 
Exc.JK 2.JKK CK 

SE40637/2012 
Lapicum A Little Bit Of Love 
VG.UK 4.UKK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Esc.UK 3.UKK CK 4.BTK 

SE40636/2012 
Lapicum A New Day Has Come 
VG.UK 

NO44922/12 
Libesol Rock Solid 
Exc.UK 2.UKK CK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

SE29648/2011 
Wolfmark Can’t Get Enough 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

SE55998/2010 
Chiliway’s Freyja 
Exc.BK 1.BKK CK 

S41589/2009 
Arctic power Storm Warning 
Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BTK 
 
Dato: 12.10.2013 
Sted: Stavsøra, Trondheim 
Arr: Norsk Polarhundklubb 
Dommer: Eli-Marie Klepp 

NO51469/12 
Kazan 
VG.JK 2.JKK 

PKRV19015 
Zaltana Abercrombie And Fitch 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BHK 

NO49042/10 
Thor av Vargevass 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

SE53457/2010 
Annemonens Husky’s Drive All Night 
0.AK 

DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
Exc.AK 3.AKK CK 4.BHK 

NO50919/10 
Sarek 
VG.AK 

NO41401/11 
Enok 
Exc.AK 4.AKK 
 
 

S66695/2008 
Hill Striker Kipp D’amundsen 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BHK 

SE32621/2012 
Stringer 
Exc.JK 2.JKK 

NO58213/12 
Run Roy’s Sound Of Thunder Maya 
Exc.JK 1.JKK 

NO51470/12 
Mira Estelle 
VG.UK 1.UKK 

10188/08 
Ulveheia’s Lilo 
Exc.AK 3.AKK CK 3.BTK 

NO49043/10 
Vianna Av Vargevass 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 

SE32383/2011 
Nordvikens Tine 
Exc.AK 

NO45359/09 
Run Roy’s Destiny Alaysa 
Exc.AK 4.AKK CK 4.BTK 

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

NO46241/10 
Run Roy’s Black Magic Dakota 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK 

19652/07 
Kira 
VG.AK 
 
Dato: 26.10.2013 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Dalmantiner Klubb 
Dommer: Antonio Di Lorenzo 

PKRV18581 
Wizard On Stage Galladria-novitaris 
VG.UK 1.UKK 
 
Dato: 09.11.2013 
Sted: Orklahallen 
Arr: Orkdal Hundeklubb 
Dommer: Dagmar Klein 

PKRV19015 
Zaltana Abercrombie And Fitch 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 
 
Dato: 16.11.2013 
Sted: Lillestrøm 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Leila Kärkäs 

NO56118/12 
Gelido Vento De - Sert 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BHK 

NO58211/12 
Run Roy’s Sound Of Thunder Phønix 
VG.JK 2.JKK 

SE40638/2012 
Lapicum A Magic Moment 
VG.JK 3.JKK 

PKRV19015 
Zaltana Abercrombie And Fitch 
VG.JK 4.JKK 

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

LOE1849061 
Elmo De Artic Grana 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB BIM 

S63154/2006 
Trahimus Niklas 
Esc.AK 2.AKK 

S49819/2008 
Breda Blickens Atle 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 

L.O.E1882583 
Winterfrost’s Legolas 
Esc.CHK 2.CHKK 

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

PKRV18906 
Sweet Hot Chocolate Dwie Korony 
Exc.JK 1.JKK CK 

SE17896/2013 
Lapicum beautiful Blue 
VG.JK 3.JKK 

NO56123/12 
Gelido Vento Della - DE - Phazz 
Exc.JK 2.JKK 

SE20222/2012 
Bedarra Oh No Yoko 
VG.UK 4.UKK 

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

NO37254/12 
Geliodo Vento Candy Girl 
VG.UK 

LOE2061695 
Xana De Ciukci 
Exc.UK 2.UKK CK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
VG.UK 3.UKK 

AKCQWS33663502 
Kristari’s Sesame 
Exc.AK 2.AKK CK 

SE33075/2011 
Kalypso 
VG.AK 3.AKK 

SE42685/2011 
Rösebäckens Arvada 
Exc.AK 1.AKK CK 3.BTK 

SE55998/2010 
Chiliway’s Freyja 
Exc.BK 1.BKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

NO41695/09 
Carillo Sing A Long 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BTK 

S40004/2009 
Bedarra Kat Von D 
Esc.CHK 3.CHKK CK 

SE29650/2011 
Wolfmark Call Me Classy 
Exc.CHK 4.CHKK CK 

S41589/2009 
Arctic Power Storm Warning 
Exc:CHK 2.CHKK CK 
 
Dato: 28.12.2013 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Doberman Klub 
Dommer: Arne Foss 

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

SE33075/2011 
Kalypso 
VG.AK 1.AKK 

NYE UTSTILLINGSRESULTATER PR 01.03.2014 
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Nye registreringer (tom 15.03.2014) 
Kull 141005 Import, født 06.07.2007 

S18646/2008 Waikane De Ciukci 

Mor: LO1436672 Bain’s Nothern Kittenon’t Keys 

Far: LOE1694152 Innsisfree Insider Trade 

Kull 138166 import, født 13.06.2008 

S41897/2009 

Mor: VDHDCNH14461/06 Everafter Cameo Apperance 

Far: AKCWS17256102 Jaraw’s Lovely Superise 

Kull 137437, født 02.04.2009 

NO54191/13 Fnugg 

Mor: NO31804/11 Skoda 

Far: NO33912/09 Snø 

Kull 137620 Import, født 15.05.2009 

AKCWS30659302 Trailbound Lokiboden’s Trek 

Mor: AKCWP90983302 Whisper’s Racing Stripes 

Far: CKCTN180026 Lokiboden’s Merlot 

Kull 140831 Import, født 30.05.2009 

S40004/2009 Bedrarra Kat Von D 

Mor: S12176/2007 Bedarra Pussy Galore 

Far: S25016/2009 Kristari’s Full Throttle 

Kull 135681 Import, født 26.07.2009 

S53947/2009 Lowlandssleddogs Doc 

Mor: S11389/2003 Kinoo 

Far: 05192/06 Robert Av Vargevass 

Kull 137282, født 13.08.2009 

NO53693/13 Snøheimens Fine Lady 

NO53694/13 Snøheimens Kenai 

Mor: 14187/00 Knekk 

Far: 14892/00 Kira 

Kull 135813, født 17.06.2010 

NO49236/13 

Mor: NO34318/10 Laila 

Far: NO52283/11 Svolvær 

Kull 137706 Import, født 11.10.2010 

SE62001/2010 Ylajärvis Dt Oscar  

Mor: S43225/2009 Nordvikens Tolga 

Far: S55226/2008 Ylajärvis Sm Endurance 

Kull 137958 Import, født 11.06.2011 

SE14894/2011 Drevfjällens Ellie 

SE14895/2011 Drevfjällens Eajra 

Mor: S57768/2008 Awanga’s Olympia Martha 

Far: S38885/2008 Awanga’s Winx Helia 

Kull 137119 Import, født 29.11.2011 

SE16348/2012 Nävervikens Snow Af Ice-bella 

Mor: SE11904/210 Nävervikens Majlis 

Far: S53312/2006 Marsha’s Nali 

Kull 135904, født 07.03.2012 

NO49532/13 Kupperen 

NO49532/13 Kita 

NO49532/13 Zita 

NO49532/13 Marja 

NO49532/13 Båmber 

NO49532/13 Skerri 

Mor: NO49236/13 Søt 

Far: NO47571/10 Kvikk Kvakk 

Kull 136463 Import, født 29.03.2012 

KCAP01718304 

Mor: KCAH0902896 Jedeye Susi Of Manitou At 

Greentra 

Far: KCAH0902895 Shjegge Mann’s Price Edward 

Of Green 

Kull 137619 Import, født 23.07.2012 

CKCZN473399 Lokiboden’s Milk 

Mor: CKCWJ304220 Lokiboden’s Roberta B 

Far: AKCWS30659302 Trailbound Lokiboden’s Trek 

Kull 136132 , født 05.08.2012 

NO50251/13 Leo 

NO50252/13 Junior 

NO50253/13 Philip 

NO50254/13 Waiko 

NO50255/13 Waika 

Mor: S48834/2009 Working Husky Wakanda 

Far: 03255/07 Æsulv’s Sleipner 

Kull 135635 Import, født 11.10.2012 

KCA!00471804 Greentrail Sphinx 

Mor: KCAK0901505 Jedeye Lira Of Manitou At 

Greentrai 

Far: KCAJ03190904 Greentrail Phoneix 

Kull 136751 Import, født 30.11.2012 

LOE2133312 

Mor: LOE1934686 X-Clusive Label De Nariz De Nieve 

Far: LOE2030501 Jalerran’s Reloaded De Nariz De Nie 

Kull 137617 Import, født 01.12.2012 

KCAQ02746302 Anthony Dinozzo 

Mor: KCAG04139202 Arcice Cleopatra 

Far: KCAL04835203 Greentrail’s Aramis 

Kull 140423 Import, født 19.01.2013 

SE59112/2012 Tristan Kipp D’amundsen 

Mor: S48210/2009 Chatanika Kipp D’amundsen 

Far: SE15017/2010 Inukshuk Kipp D’amundsen 

Kull 137990, født 24.06.2013 

NO55753/13 Donald 

NO55754/13 Hans 

NO55755/13 Ini 

NO55756/13 Punk 

NO55757/13 Knurre 

NO55758/13 Lille My 

Mor: NO31803/11 Nina 

Far: NO54191/13 Fnugg 

Kull 137723, født 26.07.2013 

NO55034/13 Brutus 

NO55035/13 Goliath 

NO55036/13 Hino 

NO55037/13 Zoey 

NO55038/13 Kira 

Mor: NO55086/11 Easy Av Ulvhild 

Far: NO40405/10 Lobo Av Urhunden 

Kull 137166, født 22.08.2013 

NO53367/13 Bergimellom’s Levon 

NO53368/13 Bergimellom’s Patti 

NO53369/13 Bergimellom’s  

Mor: 18818/05 Shana 

Far: NO31554/10 Bergimellom’s Abel 

Kull 137560, født 23.08.2013 

NO54551/13 Kjettorp’s Første Brille 

NO54552/13 Kjettorp’s Første Tucker 

NO54553/13 Kjettorp’s Første Ulv 

NO54554/13 Kjettorp’s Første Flekken 

NO54555/13 Kjettorp’s Første Yukon 

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 foreldredyrene. 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 resultater på løp. Man kan også legge inn 
andre opplysninger, som f.eks helseattester man har gjort. Helsetester og utstillingsresultater skal også ligge på 
Dogweb for de enkelte dyrene, men løpsresultater gjør det ikke. Det er p.t. ingen restriksjoner eller anbefalinger på 
avl i NSHK. Det er opp til hver enkelt å velge hva det skal legges vekt på. Klubbens 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 tillegg, som f eks Finn.no eller egen hjem-
mesiden. ■ 



73 

  4/2013 HUSKYBLADET 

NO54556/13 Kjettorp’s Første Freeze 

Mor: NO53693/13 Snøheimens Fine Lady 

Far: NO42997/11 Shako 

Kull 137295, født 02.09.2013 

NO53743/13 Jackson 

NO53744/13 Cartman 

NO53745/13 Nanok 

NO53746/13 Sunshine 

NO53747/13 Leia 

NO53748/13 Mikaela 

Mor: NO47283/12 Maya 

Far: NO54967/11 Absolutt Lurvelegg 

Kull 138300, født 11.09.2013 

NO56717/13 Snøfrost Sagnomsuste Dolly 

NO56717/13 Snøfrost Ærverdige Nellie 

Mor: S41897/2009 Takoda Delilah 

Far: VDH/DCNH SH 15076 Hightower’s Freke Win-

ter Spirit 

Kull 138523, født 28.09.2013 

NO57360/13 Æsulv’s Texas 

NO57361/13 Æsulv’s Kansas 

NO57362/13 Æsulv’s Utah 

NO57363/13 Æsulv’s Montana 

NO57364/13 Æsulv’s Arizona 

NO57365/13 Æsulv’s Missouri 

NO57366/13 Æsulv’s Alaska 

Mor: VDH/SHCR20070755S Akima 

Far: 13264/06 Æsulv’s Raggen 

Kull 137504, født 09.10.2013 

NO54357/13 Bark 

NO54357/13 Akira 

NO54357/13 Brage 

NO54357/13 Aske 

NO54357/13 Ahkka 

NO54357/13 Tuva 

NO54357/13 Luna 

Mor: 19147/07 Ulveheia’s Lille Grå 

Far: 10184/08 Ulveheia’s Nasse 

Kull 138283, født 20.10.2013 

NO56673/13 Loke 

NO56673/13 Aragon 

NO56673/13 Malak 

NO56673/13 Triana 

NO56673/13 Ayla 

NO56673/13 Arwen 

Mor: NO50814/09 Blue Ice Taiga Av Ulveblikk 

Far: 04296/08 Swatch Av Vargevass 

Kull 138362, født 25.10.2013 

NO56935/13 Vikerkollens Pl Lobo 

NO56936/13 Vikerkollens Pl Eik 

NO56937/13 Vikerkollens Pl Ask 

NO56938/13 Vikerkollens Pl Frost 

NO56939/13 Vikerkollens Pl Turid 

NO56940/13 Vikerkollens Pl Frøken Frost 

NO56941/13 Vikerkollens Pl Lille Rim 

NO56942/13 Vikerkollens Pl Lobita 

NO56943/13 Vikerkollens Pl Loba 

Mor: 25768/08 Finnemarka’s Lobota 

Far: NO47673/09 Vikerkollen’s Nb Poseidon 

Kull 138401, født 26.10.2013 

NO57042/13 Vikerkollen’s Mas Mihri 

NO57042/13 Vikerkollen’s Mas Togo 

NO57042/13 Vikerkollen’s Mas Sabeena 

NO57042/13 Vikerkollen’s Mas Adrika 

NO57042/13 Vikerkollen’s Mas Alaka 

NO57042/13 Vikerkollen’s Mas Enna 

Mor: 17525/07 Vikerkollen’s Mos Safran 

Far: SE1409/2011 Macadamia Of Jedeye 

Kull 138485, født 04.11.2013 

NO57239/13 Ice Breaker Aske Av Ulveblikk 

NO57240/13 Ice Breaker Amarok Av Ulveblikk 

NO57241/13 Ice Breaker Ice Av Ulveblikk 

Mor: NO32700/09 Snøheimens Martini Asti 

Far: 28275/08 Arctic Ice Varg Av Ulveblikk 

Kull 140167, født 08.11.2013 

NO30495/14 Smash Bandit Av Viddashusky 

NO30496/14 Cuba Av Viddashusky 

NO30497/14 Troka Av Viddashusky 

NO30498/14 Geisha Av Viddashusky 

NO30499/14 Bocca Av Viddashusky 

NO30500/14 Tupla Av Viddashusky 

Mor: NO57057/10 Ronja 

Far: 17550/03 Sujozov Av Vargevass 

Kull 138348, født 18.11.2013 

NO56886/13 Snykovet’s Arwen 

Mor: NO48153/11 Run Roy’s After Rain Noor 

Far: 28275/08 Arctic Ice Varg Av Ulveblikk 

Kull 138215, født 19.11.2013 

NO56466/13 Snykovet’s Barly 

NO56467/13 Snykovet’s Bajas 

NO56468/13 Snykovet’s Bella 

NO56469/13 Snykovet’s Birka 

Mor: NO54897/11 Synkovet’s Vida 

Far: 10184/08 Ulveheia’s Nasse 

Kull 140103, født 20.11.2013 

NO30254/14 Kelvin Av Vargevass 

NO30255/14 Newton Av Vargevass 

NO30256/14 Pascal Av Vargevass 

NO30257/14 Abel Av Vargevass 

NO30258/14 Olive Av Vargevass 

NO30259/14 Merill Av Vargevass 

Mor: 11489/11 Noal Av Vargevass 

Far: NO53801/09 Kvitten Av Vargevass 

Kull 140236, født 21.11.2013 

NO30744/14 Joviale Jarek Av Jeni-jamal 

NO30745/14 Joviale Malika Av Jeni-jamal 

NO30746/14 Joviale Panda Av Jeni-jamal 

NO30747/14 Joviale Taiga Av Jeni-jamal 

NO30748/14 Joviale Diva Av Jeni-jamal 

NO30749/14 Joviale Ronja Av Jeni-jamal 

Mor: NO48503/12 Isslottett’s Lajka 

Far: NO60407/09 Tassen 

Kull 140348, født 11.12.2013 

NO31085/14 Thor Sønn Av Storm 

NO31086/14 Hilux 

NO31087/14 Shadow 

NO31088/14 Flo 

NO31089/14 Storm 

NO31090/14 Gaia 

NO31081/14 Zelda 

Mor: NO54328/10 Suki 

Far: KCAL04835202 Greentrail Porthos 

Kull 140873, født 21.12.2013 

NO32711/14 Peik 

NO32711/14 Suggen 

NO32711/14 Rocky 

NO32711/14 Vakker 

NO32711/14 Sparky 

NO32711/14 Sky 

NO32711/14 Bambi 

Mor: NO40933/10 Varghaugens Masi  

Far: NO50944/09 Anton 

Kull 140106, født 27.12.2013 

NO30271/14 Run Roy’s Sound Of Angels Rafael  

NO30272/14 Run Roy’s Sound Of Angels Mikael  

NO30273/14 Run Roy’s Sound Of Angels Gabriella 

NO30274/14 Run Roy’s Sound Of Angels Michelle 

NO30275/14 Run Roy’s Sound Of Angels Pandura  

NO30276/14 Run Roy’s Sound Of Angels Sarepta 

Mor: SE20791/2010 Candyman’s Miley 

Far: KCAL01356303 Greentrail Frode 

Kull 140412, født 30.12.2013 

NO31268/14 Gelido Vento Firework 

NO31269/14 Gelido Vento Fullmoon 

NO31270/14 Gelido Vento Flavio 

NO31271/14 Gelido Vento Fame 

NO31272/14 Gelido Vento Frontier  

NO31273/14 Gelido Vento Fenicia 

NO31274/14 Gelido Vento Firefly 

NO31275/14 Gelido Vento Fregata 

Mor: PKRV17422 Majra Dotyk Polnocy 

Far: PKRV16670 Zorro Eskimoski Domek 

Heidiburghs Helax 7 mnd. Foto: Toril Wiik 
Johansen,  
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Pristilbud på annonser i Huskybladet 

Gjelder fra 1.1.2013 

Format Svart/hvitt Farge* 

1/1 side  kr 1000,- 1500,- 

1/2 side kr 750,- 1000,- 

1/4 side kr 500,- 700,- 

 

*Fargeannonser forutsetter minimum en helside med fargeannonser 

Rabatt for flere innrykk: 5 % 2 ganger, 10 % 3 ganger, 20 % 4 ganger 

 

 

For å få rabatt må avtale om antall innrykk gjøres på forhånd. Alle an-

nonsene må betales på forskudd. 

 

Send mail til Huskybladet@gmail.com dersom du er interessert i annon-

sering i Huskybladet. Bladet kommer ut 4 ganger i året, i et opplaget på 

550 eks. Bladet blir sendt ut til klubbens medlemmer, nye siberian husky-

eiere og delt ut til interesserte på klubbens samlinger, Dogs4All og Vill-

marksmessen på Lillestrøm. 

Foto: Toril Wiik Johansen 
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HUSKYBLADET 4/2013 

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: Marta Monsen og Nora Emelie 
Günther på Vintersamling. Foto: S. Oppegaard  
Baksidebilde: Jonny Blingsdalen med Nansen i 
sleden. Foto: Stine Oppegaard 

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 
(det meste er dessverre forskjøvet her pga forsinket utgivelse av nummer 4/2013) 

Medlemspriser NSHK fom 1.1.2014 (*inkl 160 kr til NKK) 
Hovedmedlem 510 kr 
Husstandsmedlem med eget medlemsnummer  50 kr 
Familiemedlemskap (kun ett medlemsnummer)* 560 kr 
Ungdomsmedlem* 310 kr 
Medlemskap utland* 560 kr 
Abonnement Huskybladet 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. 

Dobbeltnummer: 4/2013 og 1/2014 Årgang 37-38 

Hjemmeside: www.siberian-husky.net 
Følg med på nettsider for informasjon og 
oppdateringer om lokale arrangementer  



Mottar du e-post fra NSHK? 
Om du ikke gjør det, betyr det at du ikke har korrekt e-post-adresse registrert 
i medlemsregisteret hos NKK. Den må du selv endre ved å gå inn på 
www.nkk.no, Min side. Verken NSHK eller NKK kan endre din e-post adresse, 
da e-postadressen også brukes som 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. 

Til venstre, Høst 
på Krokskogen. 
Varg ved Plas-
sedammen nær 
Mattisplassen. 
Til høyre, Varg 
og Ylva ved 
Mattisplassen 
som har navn 
etter Mattis 
Eriksen, en 
finne som ryd-
det denne plas-
sen omkring 
1650. I 1671 
drepte han Lars 
Monsen fra 
Monsebråtan 
under kjøring av 
trekull til Bæ-
rumsverket. 
Mattis rømte fra 
kone og 8 barn 
og kom aldri tilbake. Finnen Sefra, fra Mattisplassen, kastet ut konen og de 8 barna og overtok Mattisplassen. I 1910 fant man skjelettres-
ter etter en liten gutt som Sefre hadde sultet ihjel og begravd i åkeren utenfor. Det spøker på Mattisplassen, som rimelig kan være. Sak-
set fra www.skiforeningen.no. Foto: Gro Britt Skarseth 

Bergimelloms Kaja. Foto: Stig Torp 

Aiko og Inti. Foto Mari Aronsen 

Alternativ forside til Huskybladet. Foto: Toril Wiik Johansen 

Mens Snøfrost Isende Rim slapper av på sjefsplassen etter at hun 
ble BIR med CACIB i Malmø. Foto: Rune Dalby. 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Avtroppende leder av Sportskomiteen, Johnny Blingsdalen, ankommer mål på klubbens vintersamling. Foto: Stine Oppegaard.  


