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Obligatorisk tissestopp på Flå. Foto: Runar Golimo Simonsen. 

Viggo Jørgensen vant klassen vogn 4-spann C, Senior, 4,7 km og 
hadde det raskeste siberian huskyspannet på klubbens Høstsamling 
i Ål i Hallingdal. Foto: Marte Strøm Reiersgård. 

GOD SPORTSÅND OG BRUK HJELM 
 
Til Camilla Kerler-Günther, 
 

Tusen takk for hjelpen Viggo fikk da han 
krasjet i løpet på Elverum. Beklager så mye 
at du fikk en dårligere tid bare fordi du var 
så snill å ta med Viggo på vogna. Skal hilse 
fra pasienten som ikke får bruke datamaski-
nen på en uke. Du fortjener en blomst. 
 
Hilsen fra Tora Kleven 

To gode venner, Svimle og Maline. Foto: Mari Aronsen. 

Mattilsynet har nye regler for oppbevaring av hunder, 
men sier ingen ting om hvor stor plass i hengeren-
barn skal ha. Foto: Lars Kristian Günther. 

Cobby Lillefot. Foto: Kjerstin Havnes. 

Lillehammer Brukshundklubb ønsker alle velkommen 
til uhøytidelig løp 25. januar 2015.  
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LEDERENS HJØRNE 

Snøen har kommet til deler av lan-
det. Noen steder for å bli, andre 
steder for å vaskes bort igjen med 
regnet. Dette er den delen av året 
de aller aller fleste av oss har ventet 
på. Gleden er stor ved årets første 
snøfall. Grunnlaget for årets løps- 
og tursesong legges nå (de fleste er 
godt i gang). Vi går inn i vår mest 
aktive periode med hunden(e). Vi 
er privilegerte som kan nyte sam-
spillet med hunden(e) og de store 
naturopplevelser. Jeg vil bruke et 
sitat jeg har benyttet tidligere: 

Klubbens formålsparagraf 
Klubbens formål er å fremme interes-
sen for den registrerte Siberian husky 
som trekkhund og bidra til at rasens 
trekkegenskaper og gemytt ivaretas og 
forbedres ved avl, import, trekkhund-
prøver, hundekjørerkonkurranser og 
utstillingsvirksomhet. 
 
Dette har vært min ledesnor i mange år 
- det å fremme interessen for Siberian 
husky som trekkhund og å bidra til at 
rasen forbedres. Økt aktivitet i klubben, 
økt medlemstall, økt fokus på trekk-
egenskaper og helse, forbedret organisa-
sjonsarbeid er noen av de positive ting-
ene jeg ser tilbake på. Jeg har hatt gle-
den av å møte flotte mennesker på sam-
linger, løp og messer, og jeg har hatt 
gleden av å arbeide tett med dyktige og 
engasjerte folk i styre og komiteer. 
 
Jeg håper at alle tar seg tid til å svare 
på atferd- og helseundersøkelsen. Sty-
ret har hatt mye kontakt med Norges 
Veterinærhøyskole for å få til en så 
god undersøkelse som mulig. Det vil 
selvsagt alltid finnes kompromisser, 
men jeg håper dere blir fornøyd. Jeg 
kan ikke få sagt mange nok ganger 
hvor viktig det er at alle dere medlem-
mer der ute svarer på denne undersø-
kelsen. En hund eller mange hunder – 
dere er alle like viktige og sitter på ver-
difull informasjon. 
 
Jeg skulle ønske flere svarte på helse-
undersøkelsen blant oppdrettere. Men 
jeg må bite i gresset og innse at det 
ikke vil komme inn flere svar nå. Jeg 
håper ikke dette er et tegn/signal på 
hvordan oppdrettere ser på helseas-
pektet ved avl og oppdrett av Siberian 
husky. I så fall finner jeg det svært 
skremmende. Vi har et ansvar for å 
avle sunne individer av rasen, og jeg 
håper oppdrettere tar helse og gemytt 
på alvor når de oppdretter kull. 

Klasser på løp 
Dette er en debatt som vender tilbake. 
Noen har vært veldig positive til klas-
ser på løp, noen har vært veldig negati-
ve. NSHKs styre har ikke hatt et offi-
sielt syn på dette da klubbens medlem-
mer har hatt ulike meninger om dette. 
Det har heller ikke vært fremmet som 
sak på årsmøte at styret skulle ta tak i 
dette og jobbe enten for eller i mot 
klasseinndeling på løp. Det har stått 
styremedlemmer fritt til å mene hva de 
vil om dette. NSHK har ingen påvirk-
ningskraft på Norges Hundekjørerfor-

bund, men vi 
kan ha på-
virkningskraft 
ovenfor en-

kelte løpsarrangører spesielt der det er 
mange medlemmer med Siberian hus-
ky. Det viktigste arbeidet er det enkelt-
medlemmer gjør gjennom sine lokale 
trekkhundklubber. Flere medlemmer 
av NSHK har gjort betydelig innsats 
på dette gjennom sin lokale trekk-
hundklubb. 
 
Utstilling 
Norsk Kennel Klub (NKK) har gjen-
nomført en stor endring i forhold til 
utstillinger og storcert. Før kunne 
storcert kun oppnås på NKKs interna-
sjonale utstillinger og på Spesialen. Nå 
er storcertet fjernet og NKK ga utyde-
lige signaler i forhold til hvor mange 
cert som kunne oppnås og om det 
skulle komme begrensninger i antall 
cert. NSHK ønsker å kjøre en strenge-
re linje når det gjelder utdeling av cert. 
Det er ikke riktig at det å møte opp 
omtrent skal være nok for å få utdelt et 
cert. Det bør være reell konkurranse. I 
2014 kjørte NSHK en rekke begrens-
ninger på antall utstillinger som fikk ha 
med rasen. I 2015 har vi ikke kjørt no-
en begrensinger grunnet de utydelige 
signalene fra NKK, men fra 2016 vil 
NSHK igjen være sitt ansvar bevisst og 
begrense antall certmuligheter. Dette 
gjøres slik at antall utstillinger skal bli 
rettferdig fordelt rundt om i landet 
både med hensyn til geografi OG antall 
påmeldte hunder. I tillegg har NSHK 
et skriv om anbefalte dommere, og 
uønskede dommere for rasen. Når en 
klubb får nei fra NSHK har dette med 
en av disse tingene å gjøre- enten er det 
mange utstillinger i området, få på-
meldte eller klubben har tidligere brukt 
uønsket dommer. Autoriserte Hunde-
dommeres Forening har en oppfatning 
av at raseklubbene ikke er restriktive 
nok i forhold til hvor mange certutstil-
linger rasene kan delta på. De ønsker at 
NKK skal hjelpe til med å regulere 
dette på vegne av raseklubbene. Det 

synes ikke jeg er en god ide. Vi må selv 
være tøffe nok til å begrense antall ut-
stillinger rasen er med på. 
 
Dyrevelferd 
Vi går inn i en spennende løps- og 
tursesong. Jeg ønsker lykke til på stort 
og smått. Jeg vil minne alle om å sette 
dyrevelferden i førersetet. Dette skal 
være like gøy for hundene som for oss. 
Ikke glem det! Jeg forventer at NSHK 
sine medlemmer har god dyrevelferd 
og setter hunden(e) først. 
 
Med ønske om en god og snørik vinter. 
 
Line M. Løw 
Oslo, 16.10.2014 

“Dogs are not our whole life, but they make our lives whole” 
- Roger A. Caras 
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 REDAKTØREN HAR ORDET 

Å bli redaktør i Huskybladet var ikke 
min plan, men «shit happens» som det 
heter på hundespråket så nå sitter jeg 
her! Som mangeårig medlem i Redak-
sjonskomiteen har jeg relativt god 
oversikt og redaktørjobben fremstår 
svært behagelig når andre (les: Stine 
Oppegaard) redigerer og setter sam-
men bladet, noe hun har gjort de siste 
årene. Etter en litt humpete start, be-
står redaksjonen nå av, foruten ego, 
fem medlemmer fra Akershus i sør til 
Svalbard i nord. Vi håper med det å få 
sikret oss stoff fra det ganske land! Jeg 
vil samtidig innstendig oppfordre AL-
LE til å sende inn stoff, da vi langt fra 
er noen profesjonell redaksjon, men en 
liten gjeng som vil bidra til frivillig 
arbeid for klubben, slik at vi kan opp-
rettholde driften av Huskybladet. Re-
daksjonen er nærmere presentert i det-
te bladet, sammen med medlemmer av 
det nye styret i NSHK. 
 
I Redaksjonens arbeidsinstruks står 
det: «Huskybladet er noe av det 
som binder medlemmene i Norsk 
Siberian Husky Klubb sammen. 
Dette er uavhengig av hvor de bor 
og hva slags aktiviteter de deltar 
på. Noen er mer aktive enn andre. 
Noen kjører løp mens andre koser 
seg på tur med hunden sin.» Mang-
foldigheten er det jeg håper vi har klart 
å gjenspeile i nummeret du nå sitter 
med, og aktiviteten i klubben er uten 
tvil stor OG mangfoldig. Klubbens 
hovedformål er forvaltning av rasen 
Siberian Husky, men rasen forvalter 

seg ikke selv og vi er avhengig av enga-
sjerte mennesker som snakker sammen 
og samarbeider og viser fram hunder 
som presterer. Aktiviteten både i lokal-
lag, på løpsarenaen, på utstilling og 
samlinger og» you name it», må ha 
tredoblet seg siden jeg steg inn i mil-
jøet for 15 år siden og det kan da ikke 
være annet enn positivt. Dette gjen-
speiles i tykkelsen på Huskybladet som 
de siste årene har ligget på rundt 80 
sider. Sånn sett er det som ny redaktør 
bare å slenge seg på «bølgen» og «surfe 
videre» på det gode arbeidet tidligere 
redaktører og redaksjonsmedlemmer 
har nedlagt. 
 
Da gjenstår det å ønske lykke til med 
lesingen og fortsett og send inn tekst 
og bilder fra ALLE type aktiviteter 
dere bedriver med hundene og stor 
takk til alle dere som har sendt inn 
stoff! 
 
Anne-Katrine Kroken 
Næroset, 26.10.2014 

NSHK på Dogs4All 
DOGS4ALL ble arrangert for 6. 
gang helgen 14.-16. november 
2014. Norsk Siberian Husky 
Klubb hadde som vanlig stand på 
messen, deltok på Raseparaden og 
arrangerte hundekjøring både lør-
dag og søndag. En rekke nye 
medlemmer og mulige siberian 
husky-eiere var innom standen i 
løpet av det tre dagene messen 
varte, i tillegg til en rekke med-
lemmer som både jobbet på stan-
den og andre som var innom og 
hilste på i løpet av helgen. 
 
Vinnerutstilling NKK 
Norsk Kennel Klub (NKK) hadde 
samtidig sin internasjonale vinner-
utstilling. Det er Norges største 
hundeutstilling hvor mer enn 9000 
hunder fra inn- og utland skulle 
bedømmes og konkurrere om hel-
gens kanskje gjeveste tittel - Best 
in Show. 
 
Stort rasetorg 
På Dogs4All var det et stort rase-
torg med NKKs godkjente hun-
deklubber. I fjor vant klubben 
beste raseparade, i år vant vi beste 
rasestand. Stor takk til alle som 
hjalp til med klubbens tilstedevæ-
relse på Dogs4All. 
 
Rapport og bilder kommer i neste 
nummer av Huskybladet. 

Levon får den ære av å presentere meg som redaktør, en blåøyd langnesa "closetalker". 
Foto: Anne-Katrine Kroken. 

Run Roy`s Make Dreams Evita ble 
BIR 6-9 mnd på Norsk Vinnerutstil-
ling 2014.  
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Norsk Siberian Husky Klubb avdeling Oslo og Akershus inviterer til Dørstokkmila på Hamar 
hundekjørerarena, Gåsbu 

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

Senior-distanser (fra fylte 15 år) 
8 km slede 2 og 4-spann, snørekjøring 1-2 hunder 
12 km slede 6– og 8-spann 
23 km slede 6- og 8-spann 
Junior-distanse (fylte 12 år frem til fylte 16 år) 
8 km snørekjøring 1-2 hunder, pulk 1-2 hunder og slede opp til 4-spann 
6 km snørekjøring 1 hund 
 
Løpet koster kr 200 inkl. parkering. Juniorer og barn deltar gratis men må betale parkering. 

Løpsregler og startlisens 
NSHKs løpsregler gjelder på dette løpet, se http://www.siberian-husky.net/aktiviteter/lopskjoring. Vi anbefaler 
alle å ha lisens fra Norges Hundekjørerforbund, og vil selge lisenser på stedet. For priser se: www.sleddog.no/
omforbundet/Sider/Lisenser.aspx 

Påmelding 
Startkontigent er likt for alle, kr. 150,- parkering kr. 75,- 
Påmelding skal gjøres innen lørdag 10. januar kl 18:00 på e-post: johnny@atlant-entreprenor.no 
Det vil være mulig å melde seg på helt frem til kl 10:00 løpsdagen, mot ekstragebyr kr. 150 uansett junior/senior. 
 
Åpningstider 
Sekretariatet åpner kl. 09.30, og kjøremøte er kl. 10.30 (valgfritt). Første startende er kl. 12.00. 

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

Velkommen til rekrutt- og moroløpet 

DØRSTOKKMILA 
Søndag 11. januar 2015 

Elin Torp med sitt 6-spann på Dørstokkmila 2014. Foto: Dirk Striethol. 

 

Takk til vår sponsor 
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DAGSORDEN 
Sak 1. Åpning av årsmøtet 
Leder Line Løw åpnet møtet. Leder av Sportskomiteen 
Johnny Blingsdalen og leder av Avls-, bruks- og utstillings-
komiteen (ABU) Kari Hope ble takket av som komiteledere. 
 
Sak 2. Valg av møteleder, to referenter og to medlem-
mer til tellekorps samt to til å signere protokoll 
Ivar Hordnes ble valgt som møteleder. Marianne Larsen og 
Tone Beate Hansen ble valgt som referenter. Svein Dufseth 
og Rune Dalby ble valgt til tellekorps. Gro Teslo og Anne-
Katrine Kroken ble valgt til å signere protokollen. Alle ble 
valgt ved akklamasjon. 
 
Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Terje Frode Bakke påpeker at ikke hele innkallingen er sendt 
medlemmene personlig. Det ble i Huskybladet kun trykket 
innkalling, men ikke sakspapirer. Selv om det stod trykket i 
Huskybladet at sakspapirer ville bli publisert på nett, samt at 
de som ikke har tilgang til nett kunne henvende seg til klub-
bens sekretær for å få papirene tilsendt per post, mener Bak-
ke at dette ikke er godt nok. Leder tok dette til etterretning. 
 
Innkalling og dagsorden godkjent tross noen mangler. 
 
Sak 4. Styrets og komiteenes årsberetninger 
Line Løw gav kort resyme om styrets årsberetning, med 
vekt på samarbeid med klubber (NP, NAMK, NKK) og 
forbund (NHF).  
 
Frist for Helseundersøkelsen Siberian Husky for oppdrette-
re er utsatt til 1/6-2014. Savner svar fra noen av de store 
oppdretterne, mens flesteparten av de med få kull har svart. 
 
Verdi og måldokument for 2015-2017 ble presentert 
2015 Trekkhundprøver og dommerkonferanse. 

2016 Avl og oppdrett 
2017 Helse 
 
Verdi- og måldokument for 2015-2017 ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble på årsmøtet spurt om det var ønskelig at alle årsbe-
retninger ble gjennomgått. Årsmøtet mente dette ikke var 
nødvendig, da beretningene har vært tilgjengelig i Husky-
bladet og på nett. 
 
Alle årsberetninger, fra styret og komiteene, ble enstemmig 
godkjent 
 
Sak 5. Regnskap med revisors beretning ved kasserer 
Irene Borgen 
Irene Borgen presenterte regnskapet med revisors beret-
ning. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Irene Borgen 
fikk ros for et godt og oversiktlig regnskap og hennes rede-
gjørelse av dette. 
 
Sak 6. Budsjett for 2015 
Kasserer Irene Borgen presenterte budsjett for 2015. Bud-
sjettet ble enstemmig vedtatt. Budsjett for 2014 ble også 
enstemmig vedtatt. 
 
Sak 7. Saksliste 
 7.1: Kontingentsats. Behandlet etter sak 7.4. 
Styret i NSHK foreslår at kontingentsatsene beholdes på da-
gens nivå, altså ingen endring fra 2013. Enstemmig vedtatt. 
 
 7.2: Retningslinjer for dannelse av lokallag i NSHK 
Styret foreslo følgende retningslinjer: Lokallag kan dannes i 
områder/regioner der det er fem (5) medlemmer eller flere 
som ønsker å danne lokallag. Lokallaget må velge en kon-
taktperson som skal være den styret i NSHK korresponde-
rer med. Lokallag(ene) kan søke styret om økonomisk støt-

Rune Dalby leder Barn- og hundkonkurransen på NSHKs Spesialutstilling. Foto: Gro Britt Skarseth. 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 I NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBB 
STED, DATO: Sataslåtten 24. mai 2014 
MØTELEDER: Ivar Hordnes 
REFERENTER: Tone B Hansen og Marianne Larsen. 
TELLEKORPS: Rune Dalby og Svein Dufseth 
SIGNERE PROTOKOLL: Gro Teslo og Anne-Katrine Kroken 
 
Det var 36 personer tilstede på årsmøtet. Det var utstedt 18 fullmakter, og dermed var totalt 54 stemmeberettiget. 
Før møtet blir åpnet informerte Kari Solvang Hope om planlagt dommerkonferanse i november 2015. 
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te til aktiviteter, også oppstartsmøte/aktivitet. Dersom det 
ikke er nok medlemmer til å danne et lokallag, kan allikevel 
et medlem fungere som kontaktperson i området/regionen. 
Kontaktperson må si seg villig til å stå med telefonnummer 
på NSHK sin hjemmeside under styre og kontaktpersoner. 
Enstemmig vedtatt 
 
 7.3: Løpsregler 
Birgit Alhaug foreslår at NSHK for løpssesongen 
2014/2015 fortsetter med de reglene som er gjeldene for 
2013/2014 angående klasser, distanser, og aldersbestem-
melser, og avventer med eventuelle endringer til vi vet hva 
som skjer i Norges hundekjørerforbund og internasjonalt i 
IFSS og WSA. Enstemmig vedtatt. 
 
 7.4: Innmelding i WSA 
Forslagsstiller: Tora Kleven foreslo: På bakgrunn av siste 
hendelse der IFSS ikke tar med Nordic Breed som egen 
klasse i sine mesterskap (til tross for vedtak på generalfor-
samlingen i 2011 om at de fra og med 2014 skulle ha med 
NB i alle konkurranser), så anbefaler jeg at NSHK melder 
seg inn i WSA. 
 
Litt om WSA: WSA ble stiftet i 1995 og er en organisasjon 
for de fire polarhundrasene siberian husky, alaskan mala-
mute, grønlandshund og samojed. De arrangerer løp for 
alle polarhunder som er registrert i det internasjonale regis-
teret FCI der Norsk Kennel Klubb er tilsluttet. 
 
For å slutte seg til WSA må det betales medlemskontingent. 
Denne er p t 1 € (ca kr 8) pr medlem i klubben pr år, men 
jeg går da ut i fra at det er pr hovedmedlem, og at det ikke 
gjelder familiemedlemmer. Dersom NSHK har mellom 101 
- 500 medlemmer vil klubben kunne delta med to delegater 
som har stemmerett på generalforsamlingen i WSA. På ge-
neralforsamlingen velges styret, og viktige saker tas opp. 
 
17 europeiske land er nå medlemmer i WSA, i tillegg kommer 
Russland, New Zealand og Sør-Afrika. WSAs mesterskap er 
verdens største konkurranser med hund. Den Svenske Polar-
hundklubben meldte seg inn i WSA for et par år siden. 
 
Det svenske Draghundsport forbundet sender årlig deltake-
re til WSAs mesterskap. Norges Hundekjørerforbund har 
pr i dag ingen forbindelse med WSA, men WSA og IFSS 
har et visst samarbeide. 
 
Vedtatt med: 38 stemmer for 
   8 stemmer mot 
   8 stemmer blank 
 
 7.5: Nye avlsretningslinjer for NSHK 
Forslagsstiller: Styret 
Styret og ABU-komiteen har utarbeidet avlsretningslinjer 
og foreslår at disse vedtas på årsmøtet. Retningslinjene ble 
enstemmig vedtatt med følgende endringer godkjent av 
forslagsstiller: 
Punkt 5. Det er ønskelig at oppdretter melder inn kull til 
NSHK. Kullet kommer på valpelisten dersom NSHKs 
etiske retningslinjer og NSHKs retningslinjer er overholdt. 
Valpene skal registreres i NKKs register innen tre måneder 
etter fødselsdato. 
 
 7.6: Medlemmer av NSHK som oppdretter valper for-
plikter seg til å formidle valpene også gjennom klubbens 
valpeformidlingssystem. Trukket av forslagsstiller 
 
 7.7: Formidling av valper kan skje gjennom klubbens 

valpeformidlingssystem selv ved brudd på Norsk Kennel 
Klubs (NKK) etiske retningslinjer dersom dispensasjon er 
innvilget fra NKK selv. 
 
Forslagsstiller: Styret. Styret foreslår at kull/valper kan for-
midles gjennom klubbens valpeformidlingssystem selv ved 
brudd på NKKs etiske retningslinjer såfremt dispensasjon 
er innvilget fra NKK og valpene blir registrert. Kullet må 
formidles med en notabene angående brudd på etiske ret-
ningslinjer og hvilket punkt i retningslinjene. Dispensa-
sjonsbrevet fra NKK må offentliggjøres. 
 
Styret har ikke enstemmig gått inn for dette forslaget men 
majoriteten ønsket en slik presisering. 
 
Forslaget ble nedstemt. 
 
Antall stemmer for:  17 
Antall stemmer mot:  34 
Blanke stemmer:  22 
 
Sak 8. Valg av representanter til styre og komiteer 
Kasserer: Irene Borgen gjenvalgt med 54 stemmer. 
Sekretær: Kandidat Eivind Hunstad mener seg ikke fore-
spurt til å stå på kandidatlisten og har derfor trukket seg. 
Marianne Larsen valgt med 54 stemmer. 
 
Leder redaksjonskomiteen: Her har Johanne Sundby 
trukket seg som leder, men ønsker fortsatt å sitte i komi-
teen. Ny leder i redaksjonskomiteen Anne-Katrine Kroken 
med 52 stemmer for og 2 blanke. Det ble deretter stemt 
over redaksjonskomitesammensetningen, med 36 for, 16 
mot og 2 blanke. 
 
Leder sportskomiteen: Kenneth Monsen valgt med 52 
stemmer for og 2 blanke stemmer. Ny sammensetning av 
sportskomiteen valgt med 52 stemmer for og 2 blanke 
stemmer. 
 
Leder ABU-komiteen: Tone Beate Hansen valgt med 52 
stemmer for og 2 blanke. Ny sammensetning av arrange-
mentskomiteen: valgt med 52 stemmer for og 2 blanke. 
 
Ny sammensetning av arrangementsavdelingen: valgt med 
52 stemmer for og 2 blanke. 
 
Revisor: Kirsten Ribu gjenvalgt. 
 
Valgkomiteen: Leder Terje Frode Bakke 
 Jan Kolpus 
   Jo Arne Brustugun 
   Vara Toril Wiik Johansen 
 
 
 
 
Harestua, 19. juni 2014 Skien, 19. juni 2014 
Tone Beate Hansen (sign) Marianne Larsen (sign) 
 
 
 
.......................................... ............................................. 
Gro Teslo (sign) Anne-Katrine Kroken (sign) 
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Økning i både medlemsantallet og antall valper pr år 
De siste årene har klubben aktivt fulgt opp både nye valpekjøpere og andre som har vist 
interesse for klubben, noe som har resultert i et økt antall medlemmer. Antall valper har 
økt de siste årene, og ligger nå rundt samme nivå som på midten av 80-tallet. 
 
Utvikling av medlemsantallet og antall valper fra 2009 til 2013 
År  2009 2010 2011 2012 2013 
Antall medlemmer*  323 368 388 438 512 
Innbetalt kroner  79.250 91.675 97.950 111.350 125.450 
Antall registrerte valper:  269 365 318 339 345 
 
*antall medlemmer inkluderer hovedmedlem, husstandsmedlemmer og familiemedlem-
skap. Kilde: Norsk Kennel Klub (NKK) 

Konto 

RESULTAT 2014 
 

Tekst 
Reelt  
i periode 

Budsjett  
i periode 

Avvik  
i periode 

DRIFTSRESULTAT    

 Driftsinntekter    

 Salgsinntekter    

3019 Renteinntekter 7 360,01 7 000,00 360,01 

3020 Kontingent 124 700,00 125 000,00 -300,00 

3021 Dørstokkmila 4 550,00 4 550,00 0,00 

3022 Vintersamling 6 848,50 6 848,00 0,50 

3023 Spesialen -312,30 4 000,00 -4 312,30 

3025 Halloweenløpet 723,80 2 000,00 -1 276,20 

3030 Annonsen 2 650,00 3 000,00 -350,00 
3040 Effekter -5 087,00 2 000,00 -7 087,00 
3042 Trekkhundprøver 1 217,00 800,00 517,00 

 SUM Salgsinntekter 142 750,01 155 198,00 -12 447,99 

 SUM Driftsinntekter 142 750,01 155 198,00 -12 447,99 

     

 Driftskostnader    
 Andre driftskostnader    

6703 Helseundersøkelse -3 987,74 -4 200,00 212,26 

6730 Høstsamling -7 303,00 -4 000,00 -3 303,00 

6732 Chipleser -6 750,00 -6 750,00 0,00 

6740 Syningen 0,00 -1 000,00 1 000,00 

6750 Messer -15 427,00 -16 000,00 573,00 
6760 Lokallag -1 368,00 -8 000,00 6 632,00 

6800 Kontorutgifter -8 020,00 -2 398,00 -5 622,00 

6840 Huskybladet -44 034,14 -78 250,00 34 215,86 

6841 Valpebrosjyre -5 800,00 0,00 -5 800,00 

6860 Møte, kurs, oppdatering o.lign. -1 989,00 -6 000,00 4 011,00 

6940 Porto 0,00 -400,00 400,00 
7320 Reklamekostnad 0,00 -4 000,00 4 000,00 

7430 Premier -21 055,00 -19 000,00 -2 055,00 

7431 Forbruk fra varebeholdningen -5 000,00 -5 000,00 0,00 
7770 Bank og kortgebyr -228,90 -200,00 -28,90 

 SUM Andre driftskostnader -120 962,78 -155 198,00 34 235,22 

 SUM Driftskostnader -120 962,78 -155 198,00 34 235,22 

 SUM Driftsresultat 21 787,23 0,00 21 787,23 

 Årsresultat 21 787,23 0,00 21 787,23 

 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 

 Årsresultat etter avsetninger 21 787,23 0,00 21 787,23 

     
NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader 
og årsresultatet! 

Revisorberetning 
Undertegnede har revidert årsregnskapet for Norsk Siberian Husky klubb for regnskapsåret 
2013. Regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk og viser at klubben har god økonomi. 
Årsresultatet er på + kr 21.787,23. Summen skyldes i hovedsak reduserte kostnader for trykking 
av medlemsbladet. Det utkom tre nummer av bladet i stedet for fire. Det må dermed regnes med 
noe høyere utgifter til trykking i 2014. 
 
Son, 28.04. 2014 
Kirsten Ribu (Sign) 

Verdi- og måldokumentet skal være 
førende for NSHKs styre, komiteer og 
frittstående verv. Dette gjelder også 
arbeidsgrupper nedsatt av styret eller 
generalforsamlingen. NSHKs fremste 
mål er i følge formålsparagrafen å: 
 

”Fremme interessen for registrerte Siberian 
Husky som trekkhund, og bidra til at 
rasens trekkhundegenskaper og gemytt 
ivaretas og forbedres ved avl, import, trekk-
hundprøver, hundekjørerkonkurranser og 
utstillingsvirksomhet”. 

 
Formålsparagrafen er nesten like gam-
mel som klubben. NSHK ble stiftet i 
1972, og formålsparagrafen ble revi-
dert i 1974 etter forslag fra Christen 
Rose Andersen. NSHKs styre og ko-
miteer har som et overordnet mål å 
følge formålsparagrafen. I tillegg skal 
NSHK være en rasehundklubb som er 
engasjerende, inkluderende og åpen 
for medlemmene. Med engasjerende 
mener vi at NSHK skal jobbe for at 
aktiv bruk av siberian huskies er enga-
sjerende og spennende. Med inklude-
rende menes at NSHK skal hele tiden 
forsøke å favne hele medlemsmassen, 
slik at alle medlemmer, enten de har en
-to hunder, er hundekjørere eller dri-
ver med andre aktiviteter kan føle seg 
hjemme i klubben. Med åpen mener vi 
at NSHK skal være transparent. Der-
som enkeltmedlemmer har spørsmål 
angående avgjørelser tatt i styre og 
komiteer skal saksbehandling gjøres 
kjent for medlemmene. NSHK bør 
arbeide for å bli mer synlig i samfun-
net. Det er viktig å profilere rasen på 
en positiv måte. NSHK sikre en god 
og stabil økonomi gjennom fornuftig 
forvaltning av klubbens inntekter og 
egenkapital. 
 
Satsningsområder for 2014 
● Trekkhundprøver 
● Trekkhundchampionat 
● Helseundersøkelse blant oppdrettere 
av rasen, innsamling av resultater 
● Helseundersøkelsen blant siberian 
husky-eiere 
 
Satsningsområder for 2015 
● Trekkhundprøver 
● Dommerkonferanse 
 
Satsingsområder for 2016 
● Trekkhundprøver 
● Arrangere oppdretterseminar om avl 
og oppdrett. 
 
Satsingsområder for 2017 
● Trekkhundprøver 
● Satsningsområde helse 

Verdi- og måldokument 
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BUDSJETT 2014  2015  

 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter 

Avsetning til dommerkonferanse   11 000,00  

Renteinntekter 7 000,00  7 000,00  

Kontingenter 140 000,00  142 000,00  

Dørstokkmila 3 000,00  3 000,00  

Vintersamling 4 000,00  4 000,00  

Spesialen 2 000,00  2 000,00  

Halloweenløpet 500,00  500,00  

Annonser nettside/Huskybladet 8 700,00  7 000,00  

Trekkhundprøver 800,00  800,00  

Andre driftinntekter 2 500,00  1 200,00  

Effekter   1 500,00  

Helse (satsningsområde 2014)  -20 000,00   

Dommerkonferanse    -30 000,00 

Høstsamling m/valpeutstilling  -9 000,00  -10 000,00 

Messer  -16 500,00  -17 500,00 

Ungdomstiltak/støtte  -6 400,00  -6 500,00 

Lokallag  -6 400,00  -6 500,00 

Kontorutgifter  -8 200,00  -8 150,00 

Huskybladet  -53 000,00  -58 000,00 

Møte kurs etc  -12 000,00  -11 000,00 

Reklamemateriell  -10 000,00  -5 000,00 

Premier  -4 000,00  -22 000,00 

Bankgebyr  -300,00  -350,00 

Valpebrosjyre  -3 000,00  -5 000,00 

Effekter  -5 500,00   

Avsetning til dommerkonferanse -11 000,00   
Innkjøp av hundegårdselementer  -3 200,00   

 168 500,00 -168 500,00 180 000,00 -180 000,00 

 
Tiltaksplan 2014 
● Evaluere og styrke trekkhundprøven 
Trekkhundprøvene er allerede innført. 
De neste tre årene vil styret bruke til å 
evaluere og justere disse prøvene slik 
at de blir enklest mulig å bruke for 
medlemmene, lettest mulig å gjennom-
føre for klubben som prøvearrangør, 
men samtidig innenfor de rammer 
som gis av NKK. 
● En annen viktig del av trekkhund-
prøvene oppfølging av regler for tilde-
ling av Norsk Trekkhund Championat 
(NTCH). Disse reglene skal balansere 
ønsket om at kun de beste trekkhun-
dene blir tildelt championat samtidig 
som at dette skal være mulig å oppnå 
uten å måtte hevde seg i toppen av 
Finnmarksløpet. 
● NSHK skal også aktivt oppfordre 
medlemmer til å delta på løp og trekk-
hundprøver, samarbeide med andre 
klubber og forbund om løpsdeltakelse 
og informere om løp og løpsdeltakelse 
via Huskybladet og hjemmesiden. 
● Arbeide for økt deltagelse på faste 
aktiviteter i klubben 
● Styrke samarbeidet med Norsk 
Alaskan Malamute klubb (NAMK), 
Norsk polarhundklubb (NPHK) og 
Norges hundekjørerforbund (NHF). 
NSHK kan som raseklubb ikke være 
medlem av NHF, men styret mener 
NSHK bør samarbeide med NHF på 
generell basis 
● Behandle og publisere data for hel-
seundersøkelse blant oppdrettere 
● Utarbeide retningslinjer for avl 
● Arrangere valpeshow på høstsam-
linga 
● Oppstart helseundersøkelsen blant 
Siberian huskyeiere. Det vil bli gjen-
nomført en Helse- og atferdsundersø-
kelse i regi av Norges Veterinærhøy-
skole med oppstart i 2014. Helseun-
dersøkelsen er anonym og web-basert. 
Undersøkelsen vil pågå i ca 6-8 mnd 
og alle svar vil bli behandlet konfiden-
sielt av veterinær Frode Lingaas ved 
Norges Veterinærhøyskole/NMBU. 
En rapport blir utarbeidet til NSHK. 
Dette er en kjempeviktig undersøkelse 
som kan gi oss pekepinn på hva som 
er styrker og svakheter hos rasen, og 
selvsagt et viktig bidrag til videre avls-
arbeid. 
● Rasespesifikke Avlsstrategier. Styret 
arbeider med dette dokumentet som er 
pålagt oss av NKK men som selvsagt 
er en viktig del av klubbens mål med 
rasen. RAS skal beskrive rasens histo-
riske bakgrunn og utvikling, dagens 
situasjon, kortsiktige og langsiktige 
mål, samt beskrive en strategi for å nå 
målene. Sentrale områder er rasens 
populasjon, helse, mentalitet og bruks-

egenskaper, atferd og eksteriør. Det er 
viktig å prioritere de områdene det skal 
fokuseres på, og videre lage en plan 
for hvordan klubben vil sikre at avls-
strategien følges opp og brukes aktivt. 
 
Tiltaksplan 2015 
● Evaluere og styrke trekkhundprøven 
 Gjenoppta arbeidet fra 2014 
● Helseundersøkelse blant siberian 
husky-eiere, videre oppfølging av un-
dersøkelsen samt publisering av resulta-
ter. 
● Ekstra rasespesial i forbindelse med 
Euro Dog Show 2015  
● Gjennomføre en dommerkonferan-
se og drive aktiv opplæring av utstil-
lingsdommere 
 Arbeidet med aktiv opplæring av 
dommerne har ligget brakk siden midt-
en av nittitallet. I forrige tiltaksplan-
periode ble arbeidet tatt opp, men man 
har ikke kommet i mål med å arrange-
re dommerkonferanse. Arbeidet tas 
med videre, og vi sikter på å arrangere 
dommerkonferanse i 2015. 
 I den forbindelse må det lages dom-
merkompendium, søkes om støtte fra 
NKK. En egen arbeidsgruppe bør 
arbeide med dette. 
 NSHK må bli flinkere til å drive ak-
tiv opplysningsarbeid rettet inn mot 

dommere. ABU-komiteen i samråd 
med styret bør utarbeide gode rutiner 
for hvordan dette skal gjøres 
● Valpeshow høstsamlinga 
 
Tiltaksplan 2016 
● Evaluere og styrke trekkhundprøven 
 Gjenoppta arbeidet fra 2015 
● Valpeshow høstsamlinga 
● Oppdretterseminar med fokus på 
genetikk, helse, gemytt og bruksegen-
skaper NSHK mener det er viktig å ha 
med oppdretterne på laget når man 
skal forvalte rasen. Kan vi nok om 
utfordringene ved avl og oppdrett? 
NSHK vil gjerne få til et seminar hvor 
man kan lære mer om alle momentene 
ved oppdrett og avl. Hvilke valg man 
må ta. 
● Oppfølging resultater fra helseun-
dersøkelsen – diskutere veien videre 
med rasen basert på den nye kunnska-
pen vi har ervervet oss gjennom helse-
undersøkelsene og arbeidet med RAS 
 
Tiltaksplan 2017 
● Evaluere og styrke trekkhundprøven 
 Gjenoppta arbeidet fra 2016 
● Valpeshow høstsamlinga 
● Fokusområde helse 
Seminar om øyesykdommer. 
Seminar om allergi og immunsystem 
Helsefaglig føljetong i Huskybladet 
med blant annet intervjuer av fagfolk. 

Tiltaksplan for Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 2014 – 2017 
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Vi dro oppover til Sataslåtten camping 
fredag morgen, med 5 hunder på heng-
eren. 4 av disse skulle stilles ut og en 
var med som selskapshund. Siden Ma-
rianne var med i ABU-komiteen var 
det mye som skulle ordnes på fredags-
kvelden. Skriver og ringsekretær skulle 
forsynes med mat, dette sto Trude for, 
telt skulle settes opp og både utstil-
lingsring og treningsringen skulle mar-
keres. Det er godt det er flere medlem-
mer i ABU så jobbene gikk ganske fort 
og greit (stor takk til Jan Kolpus som 
kom og hjalp oss med det ene teltet når 
det en stund var teltstenger i alle ret-
ninger). Utpå kvelden var det ring-
trening med meget dyktige Rune Dal-
by. Da fikk alle som ville det prøve seg 
i ringen og fikk gode tips og råd fra 
Rune. Det var en fantastisk god hjelp 
for oss som ikke er veldig erfarne med 

utstilling. I løpet av treningen fikk Tru-
de spørsmål fra Tora Kleven om hun 
ville stille ut Luna for henne i bruks-
hundklassen. Trude sa ja til det og fikk 
dermed flere hunder å trene med. Hun 
skulle fra før stille ut Mariannes ene 
junior hannhund og valper for Lina 
Stabbetorp. Utstillingsdagen skulle vise 
seg og bli en travel dag for Trude. Ut 
på kvelden var det bare fordelingen av 
premiene som gjenstod og dette ble en 
kabal som Tone Beate Hansen måtte 
hjelpe til med (takk til Tone). 
 
Hilserunde på fredagskvelden 
For oss andre som hadde lite oppgaver 
kvelden før utstilling, gikk tiden med 
på å rusle rundt for en hilserunde og 
slå av en prat med to og firbente ven-
ner. Marianne fikk også sin firhjuling 
som 7 Mountain Husky var snille å ta 

med fra Bergen. Her fulgte det med 
«ekstrautstyr», en lysende rød sirene 
med ulike hyl. Morsomt og typisk ber-
genserpåfunn. 
 
Natt med full alarm 
Det ble passe tidlig kvelden. For oss 
som var heldige å dele hytte med Mari-
anne ble natten spennende. Regnet 
kom, og «bilalarmen” gikk. Trøtte og 
fine «hvem sin bil er det?» Ingen gjen-
kjente alarmen men plutselig gikk det 
opp ett lys; alarmen på firhjulingen. 
Marianne løp ut i sokkene og blei dryp-
pende våt på beina, røska av det rød 
lyse og vi fikk endelig sove litt igjen. 
 
Holder med vask og børsting 
På selve utstillingsdagen sto vi tidlig 
opp og dro kammen igjennom bikkje-
ne. En av de tingene som er så flott 
med en spesialutstilling for Siberians er 
at det er minimalt med kjas og mas om 
pelsstell og dill og dall, de aller fleste 
har vasket og børstet hunden sine og 
det holder. 
 
Mange hunder å stille ut 
Utstillingen starter med rekordmange 
valper, og jøss så søte de er der de 
hopper og spretter i ringen. Noen har 
lært å løpe pent, mens andre mener 
dette er en glimrende anledning til litt 
lek. Videre er det juniorhanner sin tur 
og her skal vi stille ut to stykker. Det 
starter med Pepper som dessverre er 
noen hakk for stor og kraftig ifølge 
dommeren. Han fikk ingen bedøm-
ming. Neste ut er kullbroren Piffi (stilt 
av Trude) Han får en blå sløyfe og bra 
kritikk. Han blir også tatt inn igjen i 
ringen og blir nummer 3 av juniorhan-
nene. 
 
Tispene i ringen 
Da tiden kom for tispene var det blitt 
godt og varmt, og regnværet som var 
meldt glimtet med sitt fravær, ikke en 

BIM Heidiburgh`s Ghost Echo og BIR Heidi-
burgh`s Ghost Luna, begge eid av Viggo 
Jørgensen og Tora Kleven, Luna handlet av 
Trude H. Johansen. Foto: Stine Oppegaard. 

Geir Johansen fikk også tid til å trene hun-
dene en tur. Foto: Yvonne Herfingdal. 

Trude H. Johansen med N TCH Heidiburghs 
Ghost Luna og Malin Sundin med Ylajärvis 
Bg Sandy. Foto: Jo-Arne Brustugun. Lina Stabbetorp. Foto: Jo-Arne Brustugun. 

VÅRENS VAKRESTE EVENTYR 

NSHKS SPESIALUTSTILLING 

TEKST: MARIANNE LARSEN OG TRUDE HOLHJEM JOHANSEN. 
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SIBERIAN HUSKY PÅ GOL 
 
Det var med stor förväntan jag reste den långa vägen 
till Gol i Hallingdal. Det var ett stort antal siberian 
husky anmälda till utställningen och jag hoppades 
förstås på att många av dem skulle vara av den rätta 
typen som både ser ut som rasen skall och ger intryck 
av att kunna arbeta på rätt sätt. Till min stora glädje var 
det också så! Som ni vet skall ingenting vara runt på en 
siberian och nästan alla hade bröstkorg som var fint 
oval och nästan alla hade vackert formade ögon. 
Temperamentet var toppen, inget morr eller gruff 
hördes varken i eller utanför ringen! Några få behövde 
mer övning att visa upp sig på ett frimodigt sätt och 
några få var tyvärr större än maximal tillåten mankhöjd 
och kunde därför inte få pris. Det gladde mig att så 
många hundar hade en alldeles utmärkt pälskvalitet, 
mjuk, fet, inte för lång och samtidigt åtliggande. Helt 
olik den grova pälsen som är rätt för en grönlandshund 
eller alaskan malamute. Rätt pälskvalitet är något som 
på vissa håll tenderar att försvinna så den skall ni vara 
rädda om! Jag lägger stor vikt på lätta smidiga rörelser 
och det hade alla mina vinnare. Till min överraskning 
var det ett syskonpar som slutade som bästa tik och 
bästa hane. Det var en njutning att se dessa hundar i 
rörelse, så välkonstruerade att de såg ut att kunna 
trava hur länge som helst! De var heller inga ungdomar 
vilket understryker att detta är en ras som ofta håller 
långt upp i ålder. 
 
Som jag ser det kan man tänka att en riktigt bra hund 
kan delas in i tre delar. För det första skall den vara 
konstruerad så att den ser ut att kunna utföra det 
arbete den är tänkt för på ett bra sätt, och hålla länge 
utan till exempel förslitningsskador. Men det räcker 
inte för det kan hundar av flera raser passa in på och 
även många blandrashundar. För det andra skall den se 
ut som den ras den skall vara och som beskrivits av 
några kloka personer, oftast för rätt länge sedan, och 
inte som någon annan ras. Och för det tredje skall den 
ha en mentalitet som gör att den verkligen VILL utföra 
det arbete vi människor ber den om. De första två 
punkterna kan man bedöma ganska bra på en 
hundutställning men den tredje punkten kan man som 
domare bara gissa sig till. Den kan bara du som 
hundägare säga något om med säkerhet. Ibland kan 
det till och med vara så att en hund med mindre bra 
konstruktion är den bättre draghunden därför att den 
verkligen vill jobba och inte bryr sig om ifall den får lite 
ont med tiden. Den hund som inte har rätta viljan vill 
ingen av oss vara beroende av i snöstorm på fjället, 
eller hur! Man kan mycket väl sätta ihop ett väl 
fungerande spann av hundar som inte kan vinna på 
utställning men utmaningen för mig som domare är att 
finna de hundar som har förutsättningar att hålla länge 
och dessutom ser ut som siberian husky. 
 
Jag har haft glädjen att döma rasspecialer för siberian 
husky i 5 länder förutom Norge och mitt samlade 
intryck är att era siberian huskys håller en påfallande 
hög genomsnittskvalitet. Ett särskilt tack vill jag rikta till 
mina medhjälpare i och utanför ringen. Jag 
uppskattade de härliga våfflorna och dagen avslutades 
med trivsam samvaro runt grillen. 
 
Bästa hälsningar 
 
Anna Törnlöv 

Fra venstre: Skriver Anne Kari Østmo, dommer Anna Törnlöv, 
ringsekretær Marianne lund, leder av ABU-komiteen Kari Hope, 
utstillingsleder Geir Johansen og ABU-medlem Marianne Larsen 
Foto: Stine Oppegaard. 

sky på himmelen. Salt skulle ut i juniorklassen. Hun er en 
veldig sjenert jente og vi var veldig bekymret for hvordan 
dette ville gå, men hun oppførte seg helt greit, fikk blå 
sløyfe og fin kritikk. 
 
Da var det bare en hund igjen å stille ut og hun har gjort 
dette noen ganger før så da roet nervene seg betraktelig. 
Sol (mor til de tre andre) er en rolig og ubekymret hund, 
og viste seg fra sin beste side denne vakre dagen. Hun ble 
nummer 2 av tispene i åpen klasse med CK og nummer 4 
av alle tispene som var med. Marianne var strålende for-
nøyd med det. Dommeren gjorde en flott jobb og var rett-
ferdig og konsekvent. Hun var streng med målestaven, 
men det er helt greit for hundene skal jo tross alt være in-
nenfor standard. 
 
Barn og hund ble ett flott innslag etter selve utstillingen, 
med masse flotte barn som viste sine hunder stolt frem for 
Rune Dalby (takk til Rune). 
 
Trude var med som handler, først ut med to valper for 
Lina, deretter Piffi til Marianne og til slutt Luna for Viggo 
og Tora. Luna vant showet BIR og Echo kom rett bak 
med BIM. Utrolig moro at dette var kullsøsken. 
 
Lørdag kveld var det felles grilling og sosialt samvær. Det 
ble utdelt historiens første Norsk trekkhundchampionro-
setter til stolte eiere og kjørere. En fin ting at dette blir 
gjort litt stas på siden det faktisk er nettopp det denne ra-
sen handler om, rasetypisk utseende og gode trekkegenska-
per. Samt at vi fikk se en video etter grilling, som Kari Ho-
pe hadde med. Denne tok for seg brukshunden, med flott 
innhold om vinkler, løpesett både i og utenfor spannet. 
Senere koste vi oss 
rundt bålet med 
både gamle og nye 
venner. Oppsum-
mert er at Spesialen 
en utrolig trivelig 
og sosial samling 
der vi får se hunde-
ne i en litt annen 
setting enn resten 
av året. ■ 

Stor takk til Hills for 
sponsing av premier 
til Norsk Siberian 
Husky Klubbs spe-
sialutstilling. 
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4 - 6 MÅNEDER HANNHUND 
 
5001 Storm NO31089/14, 11/12/13, E/O: Riley, Linn Beathe, 
5215 Lysekloster (Greentrail Porthos - Suki) 
Utmerket typ, velformet hode. Korrekt bitt. Bra ører. Velfor-
met brøstkort. Velvinklet. Rør seg rundt ved bra sted. Bra pels. 
Trevlig mentalitet 
Nr. 2 
 
5002 Flo NO31088/14, 11/12/13, E: Mink, Alexandra, 5729 
Modalen O: Riley, Linn Beathe, 5215 Lysekloster (Greentrail 
Porthos - Suki) 
Utmerket typp. Velbert hode. Korrekt bett. Bra brøstkorg. Vel 
vinklat, dog noe sløtande kors. Korrekt pels. Rør seg balanse-
rad med bra steg. Mentalitet u.a. 
Nr. 3 
 
5003 Thor Sønn av Storm NO31085/14, 11/12/13, E: Johan-
sen, Toril Wiik O: Riley, Linn Beathe, 5215 Lysekloster 
(Greentrail Porthos - Suki) 
Tilt. type. Mycket vakkert hode. Korrekt bitt. Velst. ører. Enda 
noe smal i brøstkorgens nedre del. Kunne vært mer vinklet i 
framparten. Utmerket bak. Rør seg derfor lite stett fremst 
med nogot kort steg og vrider ut framtassarne. Trevlig menta-
litet. 
Uplassert 
 
5004 Shadow NO31087/14, 11/12/13, E: Mink, Alexandra, 
5729 Modalen O: Riley, Linn Beathe, 5215 Lysekloster 
(Greentrail Porthos - Suki) 
Utmerket typ. Mycket vakkert hode. Velpl. øron. Korrekt bitt. 
Bra brøstkorg. Mycket vel vinklad. Rør seg med utmerket steg. 
Vrider ut framtassarno en liten aning. Bra pels. 
Nr. 1, 1. BHK BIM-valp 
 
5005 Hilux NO31086/14, 11/12/13, E: Carlsen, Natasja H., 
5173 Loddefjord O: Riley, Linn Beathe, 5215 Lysekloster 
(Greentrail Porthos - Suki) 
Utmerket typ. Velf. Hode. Korrekt bitt. Velpl. øron. Bra brøst-
korg. Velvinklad. Rør seg vel. Bra pels. 
Nr. 4 
 
6 - 9 MÅNEDER HANNHUND 
 
5006 Vikerkollen’s Pl Ask NO56937/13, 25/10/13, E: Myrvang, 
Rigmor Rønning, 2322 Ridabu O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 
Hamar (Vikerkollen's Nb Poseidon - Finnemarka's Lobota). 
Utmerket typ og helhet. Mycket vakkert hode. Velpl. øron. 
Utm. Brøstkorg. Velvinklet. Rør seg lett ogo ledig med bra steg. 
Utmerket pels. Korrekt men ei fulltalling bitt 
Uplassert 
 
5007 Maestro 18/11/13, Brun/Hvit E/O: Stabbetorp, Lina, 
1890 Rakkestad (Trahimus Niklas - Leeloo) 
Ganske kraftig maskulin hane. Bra hode, korrekt bitt. Velfor-
met brøstkorg. Velvinklad. Rør seg vel. OK pels. 
Nr. 2 
 

5008 Nay-La-Chee’s Muktuq 04/10/13, Grå Hvit E/O: Bergen-
dahl, Rikke, 2016 Frogner (Forstals Kaniq - Nay-La-Chee's Vyla 
Nayak) 
Tiltalende hund. Velf. hode. Korrekt bitt. Fine øron. Bra brøst-
korg, velvinklad. Utmerket pels. Rør seg vel 
Nr. 1, 2.BHK 
 
5009 Vänervind Adak SE54858/2013, 10/09/13, Grå/Hvit E/O: 
Hörnlund, Agneta og Anders, 54291 Torsø, Sverige (Forstal's 
Tingenek - Vänervind Ajaja) 
Utm. typ. Velformet hode, korrekt bitt. Nogot store øron. Bra 
brøstkorg. Velvinklad. Rør seg vel. Utmerkt pels. Påverkad av 
miljø. 
Nr. 3 
 
5010 Awanga’s Instrument Bangio SE5926/2013, 04/11/13, E: 
West, Pernilla O: Jönsson, Bo og Caroline Hoffman, 83040 
Hoting, Sverige (Awanga's Mountain Athos - Awanga's Dimma) 
Tiltalande typ. Vakkert hode. Velformet brøstkorg. Velvinklad. 
Rør seg mycket vel. Bra pelskvalitet. Vil inte i øyeblikket gi sitt 
beste i dag. 
Nr. 4 
 
5011 Cartman NO53744/13, 02/09/13, E/O: Es, Saskia Van, 
5918 Frekhaug (Absolutt Lurvelegg - Maya) 
Stor, mycket kraftig maskulin hanne. Kunde hatt mer elegant 
hode. Korrekt bitt. Unødig mye brøstkorg. OK vinklar. Bær svan-
sen mot kroppen. Rør seg vel. Runda tasser. Trevlig mentalitet. 
Uplassert  
 
5012 Sonny 18/11/13, Grå/Hvit E/O: Stabbetorp, Lina, 1890 
Rakkestad (Trahimus Niklas – Leeloo) 
Utm. typ, mucket vakkert hode. Korrekt bitt, bra øron. Velut-
viklad brøstkrog. Goda vinkler, en aning slutande kors. Rør 
seg vel med bra steg. Bra pels. For dagen tyvärr kun en testik-
kel. 
Uplassert 
 
4 - 6 MÅNEDER TISPE 
 
5013 Gelido Vento Fenicia NO31273/14, 30/12/13, E/O: 
Ratajczak Joanna Krystyna, 2412 Sørskogbygda (Zorro Eskimo-
ski Domek - Majra Dotyk Polnocy) 
Ikke møtt 
 
5014 Vox Celesta's Queen Doll SE19527/2014, 20/01/14, E: 
West, Pernilla O: Moubis, Helene, 83070 Hammerdal, Sverige 
(Vox Celesta's Kiviuq - Vintervis's Blomhåret) 
Tiltalende tikvalp. Velskåret hode. Korrekt bitt. Bra proporsjo-
ner. Velvinklad. Bra pels. Behøver att titta på stora verden før 
att gjøra seg selv rettvisa. En lovande valp. 
Nr. 1 2. BTK 
 
5015 Zelda NO31091/14, 11/12/13, E: Langholmen, Martin O: 
Riley, Linn Beathe, 5215 Lysekloster (Greentrail Porthos - Suki) 
Mycket lovande tikvalp. Korrekt bitt. Bra øron. Velformad 
brøstkorg. Velvinklad. Rør seg vel. Trevlig mentalitet. 
Nr. 2 

SPESIALUTSTILLING 
Norsk Siberian Husky Klubbs Spesialutstilling, Sataslåtten 24. mai 2014 
Dommer: Anna Törnlöv 
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5016 Run Roy's Sound Of Angels Sarepta NO30276/14, 
27/12/13, E: Farstad, Anita Holm O: Tømmerås Mari Schjel-
derup/Roy Arne S, 2318 Hamar (Greentrail Frode - Candy-
man's Miley) 
Feminin tikvalp. Velformad hode. Nogot stora øron. Bra brøst-
korg og vinklar. Rør seg vel for sin alder. Nogot runda tasser. 
Trevlig mentalitet. 
Nr. 3 
 
6 - 9 MÅNEDER TISPE 
 
5017 Leia NO53747/13, 02/09/13, E/O: Es, Saskia Van, 5918 
Frekhaug (Absolutt Lurvelegg - Maya) 
Tiltal. typ. Vakkert hode. Korrekt bitt. Fina øron. Velformad 
brøstkorg. Ganske uppr. overarm. Tilstr. vinklad bak. Bær 
svansen vel høgt. Rør seg rundt, men kunne hatt friare steg 
fram. 
Uplassert 
 
5018 Vikerkollen's Mas Enna NO57047/13, 26/10/13, E: Myr-
vang, Rigmor Rønning, 2322 Ridabu O: Alhaug, Birgit Bordvik, 
2315 Hamar (Macadamia Of Jedeye - N UCH Vikerkollen's Mos 
Safran) 
Mycket vakker tik. Herl. hode. Korrekt. bitt og øron. Øppna 
vinkler fram, bra bak. Utm. pelskvalitet. Tenderar att lufte sine 
frambein høgt i rørelsen. I øvrigt bra steg. Trevlig mentalitet. 
Nr. 1, 1.BTK BIR-valp 
 
5019 Måne 18/11/13, Grå/Hvit E/O: Stabbetorp, Lina, 1890 
Rakkestad (Trahimus Niklas - Leeloo) 
Tilt. tik. Velf. hode. Korrekt bitt. En aning store øron som kun-
de bæras en aning tettare. Utm. rørelser. Mycket bra pels. 
Trevlig mentalitet. 
Nr. 4 
 
5020 Lo Lai 18/11/13, Brun/Hvit E/O: Stabbetorp, Lina, 1890 
Rakkestad (Trahimus Niklas – Leeloo) 
Feminin tik av utm. typ. Vakkert hode. Bra brøstkorg. En aning 
øppna vinkler fram. Rør seg vel. Bra pels. Korrekt bitt. Bra øron. 
Upplassert 
 
5021 Vänervind Tigalda SE54855/2013, 10/09/13, Hvit m/
svart tegn E:Hörnlund, Agneta, Sandbæcken 1, 54291 Torsø, 
Sverige O: Hörnlund, Agneta og Anders, 54291 Torsø, Sverige 
(Forstal's Tingenek - Vänervind Ajaja) 
Feminin tik av utm. typ. Elegant hode, korrekt bitt, tum. øron. 
Mycket bra brøstkorg. Velvinklad, tum. Rørelser. Mycket bra 
pelskvalitet, dock er pelsen onøding lang. Trevlig temerament. 
Nr. 2 

5022 Mikaela NO53748/13, 02/09/13, E/O: Es, Saskia Van, 
5918 Frekhaug (Absolutt Lurvelegg - Maya) 
Kraftig tik, ganske bred skalle. Korrekt bitt. Kraftig brøstkorg og 
beinstamme. Nogot runda tasser. Lite kohasig. Utm. Pelskvali-
tet. Svansen kunne bæras rakare. Trevlig mentalitet. 
Uplassert 
 
5023 Nay-La-Chee's Nateq 04/10/13, Grå Hvit E/O: Rikke Ber-
gendahl, 2016 (Forstals Kaniq - Nay-La-Chee's Vyla Nayak) 
Tilt. typ. Mycket vakkert hode. Korrekt bitt og øron. Velutv. 
brøstkorg. Goda vinklar. Rør seg vel når hun vil. Tendens at 
vrida ut framtassarna. Mycket bra pelskval. Pelsen får inte bli 
lengre. Trevlig mentalitet. 
Nr. 3 
 
JUNIORKLASSE HANNHUND 
 
0001 Atim NO46067/13, 578098100427366, 12/05/13, E: Bor-
gen, Irene, Dufseth, Svein O: Borgen, Irene, 1482 Nittedal (Nay
-La-Chee's Lava Goshe - Ulveheia's Nusse) 
Utm. typ. Mycket v. hode. Korrekt bitt. Bra øron og øgon. Vel-
utveklat brøstkorg. Bra vinklad, rør seg med utm. steg. Mycket 
bra pelskval. Mentalitet u.a. 
E.JK, 1.JKK, CK, 3.BHK 
 
0002 Pepper NO39148/13, 26/03/13, E/O: Larsen, Marianne, 
Larsen, Lasse Thøger, 3748 Siljan (N UCH Kefeus Mithril Gwai-
hir - Run Roy's Make My Day Sol) 
Altfor stor samt kraftig. Lite bred skalle. Kunde ha øronen 
tettare. Noget ujevnt bitt. Velutveklad brøstkorg. OK vinklar. 
Rør seg balanserad. OK pels. Mentalitet u.a. 
0.JK 
 
0003 Bergimellom's Levon NO53367/13, 22/08/13, E: Kroken, 
Anne-Katrine, 2364 Næroset O: Torp Stig og Elin, 2340 Løten 
(Bergimellom's Abel - Shana) 
Alt for høg, men utm. typ. Vakkert hode, korrekt bitt. Velf. brøst-
korg. Gode vinklar, men vrider ut framtassarna. Rør seg balanse-
rad, med mycket bra steg. Mentalitet u.a. Mycket bra pels. 
0.JK 
 
0004 Falco NO49476/13, 11/06/13, E: Rogsund, Grethe Høgli 
O:Hunskår, Line, 6718 Deknepollen (Nordens Skogul's Skjold 
Meek - Shakira) 
Kraftig hanne åt det større hållet. En aning kraftig hode. Kor-
rekt bitt. Velpl. øron. Ganska rund i brøstkorgen. Velvinklad. 
Rør seg nogot instabilt, men med et bra steglengd. Nogot ut-
ståande pels. 
G.JK 

Alexandra Mink med Shadow Mink, BHK BIM-valp og Rigmor 
Myrvang med Vikerkollen's Mas Enna, BTK BIR-valp. Foto: Anne 
Kari Østmo. 

Atim E.JK, 1.JKK, CK, 3.BHK. Foto: Rikke Bergendahl. 
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0005 Shejrix Orri Of Hope SE32471/2013, 31/03/13, Viltfarget 
E: Hope, Kari Solvang, 3656 Atrå O: Ericsson, Sofia, Sverige 
(Peikon Av Vargevass - Snørokks Saria) 
Maskulin hanne åt det størra holdet. Velf. hode, bra øron, 
korrekt bitt. Utm. brøstkorg og benstamme. Velvinklad. Bra 
pels. Rør seg med et herligt lett steg. Korrekt svans, bra pels. 
E.JK 2.JKK 
 
0006 Piffi NO39149/13, 578098100414469, 26/03/13, E/O: 
Larsen, Marianne og Lasse T., 3748 Siljan (N UCH Kefeus Mi-
thril Gwaihir - Run Roy's Make My Day Sol) 
Maskulin hanne med gode prop. Vakkert hode, men noget 
bred skalle. Korrekt bitt, bra øron. Utm. brøstkorg. Velvinklad. 
Rør seg vel. Bra pelskval. Mentalitet u.a. 
VG.JK 3.JKK 
 
UNGHUND KLASSE HANNHUND 
 
0007 Huskyville's Skjelbreia Colt NO45679/12, 07/06/12, E: 
Spangen, Anne K, Hordnes, Ivar O: Løw, Line Marie, 1404 Sig-
gerud (Finnemarka's Jarvi 2 - Mel) 
Maskulin hanne av mycket god typ. Bra hode, korrekt bitt. 
Øronen kunde bæres nog. tettare. Unødig bred brøstkorg, vid i 
fronten. Tilstr. vinklar. Bra pels. Kunde bæra svensen rakere. 
Rør seg vel, men kunne ha lettare steg. 
VG.UK 3.UKK 
 
0008 Waiko NO50254/13, 05/08/12, Sølvgrå E: Kroeze, Tim O: 
Tessem, Lars/ Brønseth, Ida, 8009 Bodø (Æsulv's Sleipner - 
Working Husky Wakanda) 
Mask. hanne. Utm. typ. Velf. hode, bra bitt og øron. Velformad 
brøstkorg. Nogot instabil i fronten, bra bakstell. Kunde bæra 
svansen rakere. Bra pels som kunde være nogot tettare. Men-
talitet u.a. Bra steglengd. 
E.UK 2.UKK 
 
0009 Jotneheimens Varg NO30611/13, 19/08/12, Grå/ Hvit E/
O: Lereng, Kristin Heltberg, 2740 Roa (S UCH S (POLAR)CH N 
UCH Dante - N TCH Libby Av Vargevass) 
Mask. hane, utm. typ. Korrekt bitt, kunde ha en aning mer 
elegans i hodet. Utm. brøstkorg. Velvinklad. Rør seg med utm. 
steg. Bra pels. Mentalitet u.a. 
E.UK 1.UKK CK 4.BHK 

0010 Punk Av Ulvhild NO35174/13, 22/12/12, E: Brustugun, 
Jo Arne, 2690 Skjåk O: Monsen, Kenneth, 2967 Lomen (Savik 
Av Ulvhild - Greentrail Freia) 
Mask. hane av utm. typ. 62cm stor, vakkert hode og uttrykk. Kor-
rekt bitt, bra brøstkorg. Nogot øppna vinklar fram. Rør seg tros alt 
med bra steg. Korrekt pels. Trevlig mentalitet. 0-pris pga storlek 
0.UK 
 
0011 NJV-13 Gelido Vento De - Sert NO56118/12, 28/10/12, 
E/O: Ratajczak Joanna Krystyna, 2412 Sørskogbygda (Zorro 
Eskimoski Domek - Majra Dotyk Polnocy) 
Ikke møtt 
 
ÅPEN KLASSE HANNHUND 
 
0012 Black Buster NO39876/11, 27/06/10, Sort/ Hvit E: John-
sen, Rigmor, Johnsen, Jon Bjarne, 4950 Risør O: Johnsen, Rig-
mor, 4950 Risør (Golden Sarek - Arctic Snow Sascha) 
Mask. hane av mycket god typ. Velskåret hode, korrekt bitt. Nog. 
rund brøstkorg. Bra benstamme. Velvinklad. Rør seg vel. Mycket 
bra pels. Behøver øve for å kunne håndteras for å vise seg rettvisa. 
VG.AK 
 
0013 Greentrail Porthos KCAL04835202, 08/10/10, Sort/ Hvit 
E: Johansen, Toril Wiik, Johansen, Geir O: Andrews, M C, Stor-
britannia (Shjegge Mann's Price Eward Of Green – Wildenfree 
Cheeky Moo Of Greentrail) 
Maskulin hane av mycket god typ. Velf. hode. Bra bitt og øron. 
Nogot knappa vinklar. Hunden gir et kort inntrykk og vid i fron-
ten. Rør seg balanserad, men kunne ha et friare steg. OK pels. 
Velvinklad. 
G.AK 
 
0014 Vikerkollen's Dji Leon NO41772/12, 22/04/12, E: Myr-
vang, Rigmor Rønning, 2322 Ridabu O: Alhaug Birgit Bordvik, 
2315 Hamar (N UCH SE N TCH Vikerkollen's First Duke Jr - Vi-
kerkollen's Rs Ia) 
Mask. hane av utm. typ. Mycket vackert hod og fin uttrykk. 
Korrekt formet brøstkorg. Velvinklad. Balanserad, lette rørel-
ser. Bra pelskval. Mentalitet u.a. Korrekt bitt, velpl. øron 
E.AK 2.AKK CK 
 
0015 Vänervind Pevek S53510/2009, 19/07/09, Grå/Hvit E: 
Eriksson, Niklas, 71231 Hällefors, Sverige O: Hörnlund, Anders 
og Agneta, 54291 Torsö, Sverige (SE UCH, N UCH, S(POLAR)CH 
Vänervind Koryak - SE (POLAR)CH Vänervind Fröken-Smilla) 
Mask. hane av utm. typ. Mycket vackert hode. Korrekt bitt, 
velpl. øron. Brøskorgen utm. Korr. pels. Rør seg balanserad 
med lett og fritt steg. Trevlig mentalitet. Velvinklad 
E.AK 4.AKK CK 
 
0016 Vänervind Kenai SE49068/2012, 17/07/12, Grå/Hvit E: 
Hörnlund, Agneta og Anders, 54291 Torsø, Sverige O: Hörnlund, 
Agneta, 54291 Torsø, Sverige (SE UCH, N UCH, S(POLAR)CH Vä-
nervind Koryak - SE(POLAR)CH Vänervind Fröken-Smilla) 
Mask. hane av utm. typ. Tyvärr for stor, 62,5cm. Mycket vak-
kert hode og herligt uttrykk. Korr. bitt, fina øron. En aning rym-
lig brøstkorg. Velvinklad. Rør seg balanserad med mycket bra 
steg. Bra pels. Bra mentalitet, men 0 for storleken 
0.AK 
 
0017 Vintervisas's Dvärg Vide SE26021/2010, 17/03/10, Mør-
kegrå og Hvit E/O: West, Pernilla, 83335 Strömsund, Sverige 
(Nymånens Mercuruis - Vintervisa's Bris Sujozdotter) 
Kraftig mask. hane. Nogot bred skalle, korr. bitt. Kunde bæra 
øronen en aning tettere. Rund brøstkorg. Velvinklad, rør seg 
mycket bra. Pelskval. kunde være mjukare. 
G.AK 

Jotneheimens Varg. Exc, 1 UKK, CK og 4 BHK. Foto: Rikke 
Bergendahl. 
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0018 Nay-La-Chee's Jj Skarv 23264/08, 19/06/08, Sort/Grå/
Hvit E/O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner (Blackjack's Jericho 
Of Jedeye - Nay-La-Chee's River Jenisej) 
Mask. hane av utm. typ. Velf. hode, korr. bitt. og fina øron. 
Velf. brøstkorg. Vevinklad. Rør seg lett og ledigt. Bra pels. 
E.AK 3.AKK CK 
 
0019 Casper SE21879/2014, 30/07/12, Viltgrå E: Eriksson, Ni-
klas, 71231 Hällefors, Sverige O: Hagen, Knut-Erik, 2353 Stav-
sjø (N TCH Vikerkollen's Ms Borriz - Ariel) 
Mask. hane av utm. typ. En aning kraftig hode, korr. bett og 
øron, bra brøstkorg. Velvinklad. Rør seg vel med bra steg. Pel-
sen kunne være mjukare. 
E.AK 
 
0020 Carillo Speedy Blue NO55025/09, 23/10/08, Grå/Hvit E: 
Kolpus, Jan O: Hansen, Kari Granaas, 1820 Spydeberg (S UCH S 
(POLAR)CH N UCH Dante - Alaskan's Chanel Of Anadyr) 
Mask. hane av utm. typ. Mycket vackert hode. Korr. bitt. Kun-
de ha øronoen nogot tettare. Bra brøstkorg. Mycket velvink-
lad. Rør seg balanserad med utm. Steg. Pelsen kunde være 
nogot mjukare 
E.AK 
 
0021 Vikerkollen's Ds Prins NO32582/10, 09/01/10, Grå/Hvit 
E: Moum, Anne Guri, 2365 Åsmarka O: Alhaug, Birgit Bordvik, 
2315 Hamar (N UCH SE N TCH Vikerkollen's First Duke Jr - N 
UCH Vikerkollen's Mos Safran) 
Mask. hane av utm. typ og storlek. Mycket vakkert hode, korr. 
bitt, fina øron. Velformad brøstkorg, velvinklad. Bra pelskval. 
Rør seg balanserad med lett steg. 
E.AK 1.AKK CK 
 
0022 Tucker NO38486/11, 26/02/10, Grå/Hvit/Sort E: Johnsen, 
Rigmor og Jon Bjarne, Nævestad, 4950 Risør O: Oveland, Øy-
stein Berg, 4820 Froland (White Eagle - Dølabakkens Sha Ka) 
Mask. hane av utm. typ. Velf. hode, korr. bitt og øron. En 
aning rund brøstkorg. Velvinklad. Mycket bra pels. Løsa tassar. 
Rør seg med bra steg, men kunne ha enda mer letthet. Menta-
litet u.a. 
VG.AK 
 
0023 Vintervisa's Dunderklumpen SE23731/2011, 19/03/11, 
Svart og Hvit E/O: West, Pernilla, 83335 Strömsund, Sverige 
(Komaksiut's Moose - Vintervisa's Höst Sol) 
Kraftig mask. hane. Nog. bredt hode. Korr. bitt. Rymlig brøstkorg. 
Velvinklad. Rør seg vel, men kunde ha enda mer letthet i steget. 
Pelsen kunne være mjukare. Trevlig mentalitet. Velvinklad. 
VG.AK 
 
BRUKSHUNDKLASSE HANNHUND 
 
0024 Huskyville's Apache Crazy Horse NO38511/10, 
16/03/10, Mørkgrå/Hvit E/O: Løw, Line Marie, 1404 Siggerud 
(Tipp - Pippi) 
Altfor stor maskulin nogot kraftig hanne. Velformet hode, kor-
rekt bitt, fine øron. Onødig mycket brøstkorg. Velvinklad, vid i 
fronten. Rør seg med bra steg fron sidan sett. Bra pels. Menta-
litet u.a. Men 0 for storleken. 
0.BK 
 
0025 Kefeus Ink FI52836/12, 15/08/12, Sort/ Hvit E: Hope, Kari 
Solvang og Ulf V R, 3656 Atrå O: Hasa, Jenni, Finland (FI TCH 
JOH-08 Icesmile's Iknek - Taiga Quest Crow) 
Mask. hane av mycket god typ. Velf.hode, korr.bitt, fine øron. 
OK brøstkorg. Noget øppna vinkler. Kunde ha frare steg. Kun-
de ha mer kroppslengd. Pelsen kunde være mjukare 
VG.BK 

0026 Snørokks Winther NO41932/12, 08/04/12, E: Hope, Kari 
Solvang, 3656 Atrå O: Hope, Kari Solvang og Ulf V R, 3656 Atrå 
(Snørokks Sid - Taiga Quest Ermine) 
Mask. hane åt det større hollet. Aning kraftig hund, korr. bitt. 
Tendens til rund brøstkorg. Velvinklad. Rør seg balansert, men 
kunde ha ennu mer letthet i steget. Bra pels. Ment. u.a. 
VG.BK 3.BKK 
 
0027 SE(POLAR)CH Ylajärvis Dt Helmer SE62006/2010, 
11/10/10, Mörkgrå E/O: Sundin, Malin, 794 92 Orsa, Sverige 
(SUCH SE(polar)Ch Ylajärvis Sm Endurance - Nordvikens Tolga) 
Mask. hane. Utm. typ. Velf. hode. Korr. bitt og øron. Bra brøst-
korg. Mycket velvinklad. Bra pelskval. Utm. steg. En aning 
kraftig benstamme. 
E.BK 2.BKK 
 
0028 N TCH SE UCH SE (POLAR)CH Heidiburghs Ghost Echo 
S69244/2006, 04/11/06, Grå/Hvit E: Jørgensen, Viggo O: Gus-
tafsson, Lars og Kerstin, Sverige (S (POLAR)CH Trahimus Sud-
den - Unisak's Towa) 
Mask. hane av utm. typ. Mycket vakkert hode. Korr. bitt, fina 
øron. Utm. brøstkorg. Bra benstamme. Velvinklad. Rør seg 
balanserad med utm. steg. Bra tassar. Korr. pels. Åt det større 
holdet. Trevlig ment. 
E.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIM 
 
0029 Odino Av Vargevass NO42426/11, 14/04/11, Grå/Hvit E: 
Lereng, Trond, Lereng, Kristin Heltberg, 2740 Roa O:Grønås, 
Karsten, 2608 Lillehammer (Nathan Av Vargevass - N SE UCH 
SE TCH Isa Av Vargevass) 
Mask. hane av utm. typ. .Tvärr for stor. Velskåret hode. Korr. 
bitt, bra øron. Utm. brøstkorg. Velvinklad. Rør seg vel med 
utm. steg utm. pelskval. 0 for storleken 
0.BK 
 
0030 Snørokks Wisting NO41930/12, 08/04/12, E: Hope, Kari 
Solvang, 3656 Atrå O: Hope, Kari Solvang og Ulf V R, 3656 Atrå 
(Snørokks Sid - Taiga Quest Ermine) 
Ganske stor mask. hane, utm. typ, velf. hode. korr. bitt, bra 
øron. En aning rund brøstkorg. Utm. benstamme., kunde ha 
lavare svans. Velvinklad. Rør seg parallelt, men kunde ha et 
lettare steg. Mentalitet u.a. 
VG.BK 4.BKK 
 
0031 Balto NO53300/11, 26/04/11, Grå E: Monsen, Kenneth, 
2967 Lomen O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Albin - Leeloo) 
Mask. hane av mycket god typ. Bra hode, doch en aning bred 
skalle. Bra brøstkorg. Øppna vnklar fram, bra bak. Bra pels. 
Nogot vid i fronten. Rør seg bal., men kunde ha mer letthet i 
steget. Trevlig mentalitet. 
VG.BK 

Anne Guri Moum med Vikerkollen's Ds Prins fikk Ex, 1AKK og CK. 
Foto: Saskia van Es. 
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CHAMPIONKLASSE HANNHUND 
 
0031 S(POLAR)CH SEUCH Ylajärvis Vargtass S64164/2005, 
18/08/05, Grå E/O: Sundin, Malin, 794 92 Orsa, Sverige 
(Varggyllens Skacke - S(Polar)CH Ylajärvis itti- Jr.) 
Mask. hane av utm. typ. Mycket vackert hode. Korr. bitt, vel-
bårne øron. Aning rundad brøstkorg, mycket velvinklad. Rør 
seg balansert med ett herligt lett steg. Bra pels. En verdig 
champion. Utm. temperament 
E.CH 1.CHKK CK RES-CERT 2.BHK 
 
VETERANKLASSE HANNHUND 
 
0033 Trahimus Niklas S63154/2006, 24/05/06, Hvit E: Fugelli, 
Anders Kohler O: Södersten, Catarina, Sverige (Petruschka's 
Nick-Nack - Fenrisulven Akela) 
Mask. hane av utm. typ. velf. hode, korr. bitt. En aning bred 
skalle. Kunne bære øronen en aning tettare. Bra brøstkorg. 
Mycket velvinklad. Rør seg balansert med utm. steg. Bra pels 
som dock kunde varit tettare 
E.VETK 1.VETKK CK BIR-VET 
 
0034 N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's Hexov Runner 11645/05, 
01/05/05, Grå/Hvit E: Hansen, Tone Beate, Simonsen, Runar 
Golimo, 2743 Harestua O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner 
(Sujozov Av Vargevass - Nay-La-Chee's Cool'n Rude Hex) 
Nogot kraftig, mask. hane. Aning bred skalle, i øvrigt fint hode. 
Tendens til rund brøstkorg. Mycket velvinklad. Herliga rørel-
ser. Bra pels. Utm. temp. Velvisad 
E.VETK 2.VETKK 
 
0035 Trahimus Sven S63155/2006, 968000000510147, 
24/05/06, Hvit E: Stabbetorp, Lina O: Södersten, Catarina, Sve-
rige (Petruschka's Nick-Nack - Fenrisulven Akela) 
Ikke møtt 
 
AVLSKLASSE HANNHUND 
 
0036 Carillo Speedy Blue NO55025/09, 578098100254902, 
23/10/08, Grå/Hvit E: Kolpus, Jan O: Hansen, Kari Granaas, 
1820 Spydeberg (S UCH S (POLAR)CH N UCH Dante - Alaskan's 
Chanel Of Anadyr) 
Jevn grupp typmessigt. Mycket lika i hodet og uttrykk. Alle 
med trevlig mentalitet. Ett godt avlsresultat, der faderen har 
regat sit avkomme. 
HP 1.AVLK 
 
0037 Trahimus Niklas S63154/2006, 24/05/06, Hvit E: Fugelli, 
Anders Kohler O: Södersten, Catarina, Sverige (Petruschka's 
Nick-Nack - Fenrisulven Akela) 
Ikke møtt 

JUNIORKLASSE TISPE 
 
0038 Carillo Speedy River NO45254/13, 08/05/13, E: Hansen, 
Kari Granaas, 1820 Spydeberg O: Hansen, Kari Granaas, 1820 
Spydeberg (Carillo Speedy Blue - Najanin's Cold River Rajah) 
Tiltalande fem. jr. tik av utm. typ. Velskåret hode. Korr. bitt, 
vel. øron, utm. brøstkorg, velvinklad, rør seg bal. Med utm. 
steg. Bra pels. Trevlig mentalitet. 
E.JK 2.JKK 
 
0039 Constanze NO46073/13, 12/05/13, E: Stabbetorp, Lina 
O: Borgen, Irene, 1482 Nittedal (Nay-La-Chee's Lava Goshe - 
Ulveheia's Nusse) 
Fem. jr. tik av utm. typ. Mycket vackert hode, fina øron, korr. bitt, 
velform. brøstkorg, velvinklad. Rør seg mycket vel med front, lett 
steg. Pels i fellning, kunde varit noget mjukare. Trevlig ment. 
E.JK 3.JKK 
 
0040 Salt NO39151/13, 26/03/13, E/O: Larsen, Marianne, Lar-
sen, Lasse Thøger, 3748 Siljan (N UCH Kefeus Mithril Gwaihir - 
Run Roy's Make My Day Sol) 
Fem. jr tik av mycket god typ. Elegant hode. Kunne hatt en 
fraksjon mer stopp. Korr. bitt, utm. ører, velf. brøstkorg. Nogot 
øppna vinkler og sløtande kors. Rør seg nog. ustabilt fram, 
men bra steg. Bra pels. Mentalitet u.a. 
VG.JK 
 
0041 Sprinter NO46070/13, 12/05/13, E: Ribu, Kirsten, 1555 
Son O: Borgen, Irene, 1482 Nittedal (Nay-La-Chee's Lava 
Goshe - Ulveheia's Nusse) 
Jr. tik åt det kraftiga hållet. En aning bred skalle. OK bitt. Bra øron. 
Velutviklad brøstkorg. Nogot øppna vinkler. Kunne hatt et friare 
steg, spesielt fremme. OK pels. Ment. u.a. Nogot runda tasser. 
VG.JK 
 
0042 Carillo Speedy Eyes NO45253/13, 08/05/13, E/O: Han-
sen, Kari Granaas, 1820 Spydeberg (Carillo Speedy Blue - Na-
janin's Cold River Rajah) 
Ganske kratig jr. tik som inte får bli større. Fint hode og 
uttrykk. Korr. bitt, ganske rund brøstkorg. Velvinklad, rør seg 
vel. OK pels. Mentalitet u.a. 
E.JK 4.JKK 
 
0043 Bergimellom's Patti NO53368/13, 22/08/13, E: Kroken, 
Anne-Katrine, 2364 Næroset O: Torp, Stig og Elin, 2340 Løten 
(Bergimellom's Abel - Shana) 
Kraftig og tyvärr for stor junior tik. Aning kraftig hode. Korr. 
bitt, temmligen rund brøstkorg. Velvinklad, rør seg vel. Utmer-
ket pelskval. Trevlig ment., men 0 for storlek 
0.JK 
 

Trahimus Niklas E.VETK 1.VETKK CK BIR-VET. Foto: Saskia van 
Es. 

Tone Beate Hansen med Zarya, E.JK 1.JKK CK R-Cert 2.BTK. Foto: 
Rikke Bergendahl. 
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0044 Zarya NO46069/13, 12/05/13, E: Hansen, Tone Beate O: 
Borgen, Irene, 1482 Nittedal (Nay-La-Chee's Lava Goshe - Ul-
veheia's Nusse) 
Herlig jr. tik av utm. typ. Mycket vakkert hode. Korr. bitt, fina 
øron. Korr. brøstkorg. Mycket velvinklad. Rør seg bal. med 
utmerket steg. Utm. pels. trevlig ment. 
E.JK 1.JKK CK R-Cert 2.BTK 
 
UNGHUND KLASSE TISPE 
 
0045 Huskyville's Skjelbreia Birchcoulee NO45681/12, 
07/06/12, E/O:Løw, Line Marie, 1404 Siggerud (Finnemarka's 
Jarvi 2 - Mel) 
Fem. jr. tik av utm. typ. Velskåret hode. Korr. bitt, velbårne 
ører. Bra brøstkorg. Velvinkl., rør seg vel. Mycket bra pels. 
Ment. u.a. 
E.UK 1.UKK CK 
 
0046 NJV-13 Sweet Hot Chocolate Dwie Korony PKRV18906, 
10/10/12, Sjokoladebrun/Hvit E: Ratajczak, Joanna Krystyna, 
2412 Sørskogbygda O:Sweklej, Edyta, Polen (Legend Continues 
Baby-Winter-Breeze - PL CH One In A Million Dwie Krony) 
Ikke møtt 
 
0047 Kefeus Iridium FI52838/12, 15/08/12, Viltfarget E: Hope, 
Kari Solvang og Ulf V R, 3656 Atrå O: Hasa, Jenni, Finland (FI 
TCH JOH-08 Icesmile's Iknek - Taiga Quest Crow) 
Ungtik av utm. typ. Mycket vakkert hode. Korr. bitt, bra øron. 
Velformad brøstkorg. Tilstr. vinklar. Nogot vid i fronten. Bra 
pels. Rør seg med bra steg. 
E.UK 2.UKK 
 
0048 Run Roy's I Can Play Mon Ami NO50214/12, 
578097809145979, 31/07/12, E: Farstad, Anita Holm O: 
Tømmerås, Mari Schjelderup/Bergeng, Roy Arne, 2318 
Hamar (Candyman's Malte - Run Roy's After Midnight 
Oprah) 
Ungtik av mycket god typ Vakkert hode, fina øron, korr. bitt, 
velformad brøstkorg. Nogot øppna vinklar. For glatt buren 
svans. Tenderar at skjuta upp lendpartiet. Bra pels. Kunne hatt 
friare steg. 
VG.UK 
 
0049 Huskyville's Skjelbreia Mustang NO45682/12, 07/06/12, 
E/O: Løw, Line M., 1404 Siggerud (Finnemarka's Jarvi 2 - Mel) 
Ungtik av mycket god typ, elegant hode som dog burde ha 
mer stopp for att gje korrekt uttrykk. En aning rundad brøst-
korg. Tilstr. vinklat Rør seg bal. Bra pels. Trevlig ment. korr. bitt 
VG.UK 4.UKK 
 
0050 Jotneheimens Idunn NO30613/13, 19/08/12, Grå/Hvit 
E/O: Lereng, Kristin Heltberg, 2740 Roa (S UCH S (POLAR)CH N 
UCH Dante - N TCH Libby Av Vargevass) 
Ungtik av utm. typ. Renskåret hode. Korr. bitt, velpl. øron. velf. 
brøstkorg. Nogot støtande kors. Rør seg balanserad. Bra pels. 
Ment. u.a. 
E.UK 3.UKK 
 
ÅPEN KLASSE TISPE 
 
0051 Snöstormens Husky's London SE52740/2012, 
10/04/12, Vitbrun/Svart E: Eriksson, Niklas, 71231 Hällefors, 
Sverige O: Öhrström, Torbjörn, 83695 Ås, Sverige 
(Snöstormens Husky's Koda - Snöstormens Husky's Rasta) 
Fem. tik av utm. typ. vakkert hode, korr. bitt. Bra brøstkorg. 
Velvijnklad. Rør seg vel. Bra pels. Ment. u.a. 
E.AK 3.AKK 
 

0052 Carillo Sansa NO31837/12, 26/12/11, Grå/Hvit E: Kolpus, 
Jan O: Hansen, Kari Granaas, 1820 Spydeberg (Carillo Speedy 
Blue - N UCH Carillo Shooting Star) 
Kraftig fem. tik. kunne hatt noe mer elegans i hodet. Korr. bitt, 
ganske rund brøstkorg. Velvinklad. Underbara rørelser. 
Ganske runda tasser. OK pels som dock kunde vora fetare. 
Ment. ua. Mycket snygt visad 
E.AK 
 
0053 Gelido Vento Candy Girl NO37254/12, 20/03/12, Sort/
Hvit E:Kolbu, Anett Pedersveen O: Ratajczak Joanna Krystyna, 
2412 Sørskogbygda (Zorro Eskimoski Domek - Arnika Eskimo-
ski Domek) 
Teml. stor og even kraftig tik. Hodet burde være mer feminint. 
Korr. bitt. Rund i brøstkorgen. Unødig kraftig benstamme. Rør seg 
balanserad, men kunne ha et lettare steg. Bra pels. Ment. u.a. 
G.AK 
 
0054 Vikerkollen's Bba Dåbraji-Muna NO47690/09, 19/06/09, 
Gul/Hvit E: Moum, Anne Guri/Harby, Jon, 2365 Åsmarka O: 
Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Vikerkollen's Ms Blade - 
Bambi Av Vargevass) 
Stor tik av mycket god typ. Vakkert feminint hode. Korr. bitt og 
øron. En aning rundad brøstkorg. Tilstr. vinklar. Rør seg balan-
serad. Bra pels og temperament. 
G.AK 
 
0055 Huskyville's Apache Honey Dew NO38513/10, 16/03/10, 
Gylden E/O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Tipp - Pippi) 
Fem. tik, elegant hode. Korr. bitt og øron. Bra brøstkorg. Tilstr. 
vinklar. Korr. pels. Rør seg balanserad, men vil inte visa seg 
från sin besta side i dag. 
VG.AK 
 
0056 Fifi Av Viddashusky NO45592/12, 08/05/12, E: Stabbe-
torp, Lina O: Herleiksplass, Leif, 9840 Varangerbotn (Robert Av 
Vargevass - Arktisk Storm Fjun) 
Tiltalande tik av utmerket typ. Velf. hode, korr. bitt, bra øron. 
Lagom brøstkorg, fin benstamme. Tilstr. vinklar, bra pels. Rør 
seg vel. Trevlig ment. 
E.AK 
 
0057 Vänervind Ajaja S53512/2009, 19/07/09, Grå & Vit E/O: 
Hörnlund, Agneta og Anders, 54291 Torsø, Sverige (SE UCH, N 
UCH, S(POLAR)CH Koryak - S(POLAR)CH Fröken-Smilla) 
Fem. tik av utm. typ. Vakkert hode, kunne hatt mer markerad 
stopp. OK brøstkorg, velvinklad. Bra tasser. Rør eg mycket vel. 
Utm.pels. 
E.AK 4.AKK 
 
0058 Vintervisa's Höst Sol S64684/2008, 10/10/08, Grå og 
Hvit E/O: West, Pernilla, 83335 Strömsund, Sverige (Robert Av 
Vargevass - Vintervisa's Bris Sujozdotter) 
Ikke møtt 
 
0059 Little Nena 21031/08, 07/05/08, Brun/Hvit/Grå E/O: 
Johnsen, Rigmor og Jon Bjarne, 4950 Risør (White Eagle - 
Snow Kajsa Helen) 
Fem. tik av utm. typ vakkert hode, korrr. bitt, kunne bære ør-
orna nogot tettare. Bra brøstkorg. Velvinklad. Rør seg med fint 
steg. Korr. pels, bra tassar som hun dog vrider ut nogot. 
E.AK 
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0060 Run Roy's Make My Day Sol NO59114/09, 18/10/09, 
Grå/Hvit E: Larsen, Marianne og Lasse T., 3748 Siljan O: 
Tømmerås, Mari Schjelderup/ Bergeng, Roy Arne, 2318 Hamar 
(Run Roy's Light'n Thunder Frost - Run Roy's Sunshine Cinder-
ella) 
Vakker tik av utm. typ. vakkert fem. hode. korr. bitt, bra øron. 
Velf. brøstkorg. mycket velvinklad. Rør seg bal., med utm. 
Letta steg. Mycket bra pelskval. Trevlig ment. 
E.AK 2.AKK CK 4.BTK 
 
0061 Carillo Stina NO57435/12, 17/10/12, E:Dyhre, Bodil Mar-
grethe, 1592 Våler i Østfold O: Hansen, Kari Granaas, 1820 
Spydeberg (Carillo Speedy Blue – N UCH JWW-10 Carillo Sing A 
Long) 
Kraftig tik. Kunde vært lite mer fem. i hodet. Korr. bitt og øron. 
Noe rundat brøstkorg. Velvinklad. Rør seg vel. Bra pels. Trevl. 
ment. runda tasser 
VG.AK 
 
0062 Nay-La-Chee's Vyla Nayak 11892/08, 29/04/08, Grå/
Gylden/ Hvit E/O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner (Arctic Soul 
Vytok - N UCH Lure Larka) 
Stor, men endå fem. tik. vakkert hode. Korr. øron, bra bitt. No-
got rund brøstkorg. Tilstr. vinklar. Rør seg korrekt, men kunde 
hatt et lettare steg. Visad i onødigt høgt hold. Trevlig ment. 
VG.AK 
 
0063 Vänervind Sikta SE49067/2012, 17/07/12, Grå/Hvit E: 
Eriksson, Niklas, 71231 Hällefors, Sverige O: Hörnlund, Anders 
og Agneta, 54291 Torsö, Sverige (SE UCH NO UCH SE (POLAR)
CH Vänervind Koryak - SE (POLAR)CH Vänervind Fröken-Smilla) 
Herlig tik av utm. typ. Vakkert fem. hode. Korr. bitt. OK brøst-
korg. Mycket velvinklad. Herliga rørelser med lett steg. Bra 
tasser. Utm.pels. Trevl. ment. 
E.AK 1.AKK CK 3.BTK 
 
0064 Rodeløkka's Jekaterina NO33480/10, 28/10/08, Hvit/Brun 
E/O: Jørgensen, Ingvild, Torbjørn og Kari, 1408 Kråkstad 
(Rodeløkka's Octavianus - Helinkaja's Tamaya Tora) 
Ikke møtt 
 
0065 Libesol Black Swan NO44921/12, 02/01/12, E: Sundsdal, 
Terje O: Hanssen Linn/ Pedersen, Arild, 7633 Frosta (Kristari's 
Chip And Dip - Kristari's Sesame) 
Alldeles for kratig tik. Nogot tungt hode. Korr. bitt, fina øron. 
Før mycket brøstkorg. Velvinklad. Rør seg vel. Gir et lågstelt 
inntrykk. Pelsen kunne væra mer åtliggande. Trevlig ment. 
G.AK 
 
0078 Tundra Av Nairebis NO47668/11, 09/07/11, Brun/hvit E/
O: Kerler-Günther, Camilla, 1892 Degernes (Vargteam's Ole - Lilo) 
Altfor stor, nogot kraftig tik. Kunne hatt mer elegans i hodet. 
Stora øron som hun bærer nogot især, hvilket stør helhetsinn-
trykket. Ganske bra brøstkorgsform. Tilstr. vinklar. Kunne hatt 
mycket mer lettet i steget. Bra pels. Trevling ment. 0 grunnet 
storleken. 
0.AK 
 
BRUKSHUNDKLASSE TISPE 
 
0066 N TCH Heidiburghs Ghost Luna S69245/2006, 04/11/06, 
Grå/Hvit E: Kleven, Tora, 2323 Ingeberg O: Gustafsson, Lars og 
Kerstin, Sverige (S (POLAR)CH Trahimus Sudden - Unisak's To-
wa) 
Fem. tik av utm. typ. Mycket vakkert hode. Fina øron. Korr. 
bitt. lagom brøstkorg velvinklad. Rør seg bal. med utm. steg, 
fina tasser. Utm. kort pels, mycket bra ment. 
E.BK 1.BKK CK CERT 1.BTK BIR 

0067 N TCH Rossevangens Dina 28187/08, 26/11/08, Grå/Hvit 
E: Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, 2323 Ingeberg O: Kleven, 
Tora/ Jørgensen, Viggo, 2323 Ingeberg (N UCH N TCH SE 
(POLAR)CH Heidiburghs Eric - Snøheimens Tanja) 
Fem. tik av utm. typ. Velskåret hode. En aning stora øgon. 
Korr. bitt, bra øron, velf. brøstkorg. Velvinklad. Rør seg med 
herlig lett steg. Korrekt pels. Herlig mentalitet. 
E.BK 3.BKK 
 
0068 Carly NO31401/11, 29/10/09, Brun/Hvit E: Monsen, Ken-
neth, 2967 Lomen O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Ivo - Kvikki) 
Fem. tik av utm. typ. Vakkert hode. Korr. bitt. Bra øron. OK 
brøstkorg. Tilstr. vinklar, nogot vid i fronten. Rør seg parallelt, 
men kunne hatt lite mer letthet i steget. Bra pels. OK mentali-
tet. Gir et nogot tungt inntrykk i rørelsen. 
VG.BK 
 
0069 Inuk-Tiluk Av Ushakiran NO49357/10, 24/05/10, Mørk-
grå E/O: Kroeze-Hoogenboom, Elisa, 2890 Etnedal (Nymånens 
Erko -Renn) 
Fem. tik av utm. typ. Mycket vakkert hode. Korr. bitt og øron. 
Velformet brøstkorg. Velvinklad, men rør seg ustabilt fram og 
trångt bak. OK från sidan. Bra pels. Behøver øvas vid handte-
ring av fremmade mennesker. 
VG.BK 
 
0070 Ylajärvis Bg Sandy SE10988/2012, 21/09/11, Brun og Grå 
E/O: Sundin, Malin, 794 92 Orsa, Sverige (Vargteam Birk - SE
(polar)Ch Ylajärvis Sm Greenhart) 
Fem. tik av utm. typ. Vakkert hode. Korr. bitt og øron. Velf. 
brøstkorg. Velvinklat. Rør seg bal. med bra steg. Mycket bra 
pels. Trevlig ment. 
E.BK 2.BKK CK 
 
0071 Nanook Av Ushakiran NO49358/10, 24/05/10, Ulvegrå/
Hvit/Beige E/O: Kroeze-Hoogenboom, Elisa, 2890 Etnedal 
(Nymånens Erko - Renn) 
Fem. tik av utm. typ. En aning bred i skallen, ellers vakkert 
hode. Korr. bitt, kunde hatt øron nogot tettere. Bra brøstkorg. 
Velvinklad. Rør seg balanserad med mycket bra steg. Korr. 
pels. Bra ment. 
E.BK 
 
0072 Isslottett's Nattiq NO38707/10, 03/07/07, Grå/Sort E: 
Monsen, Kenneth, 2967 Lomen O: Bakke, Frode, 2092 Minne-
sund (Isslottet's Kaiser Kermeter - Isslottett's Illy) 
Fem. tik av utm. typ. Vakkert hode, velbårne øron. Tyvärr un-
derbitt. Bra brøstkorg. Velvinklad. Rør seg bal. med lett steg. 
Korrekt pels. Trevlig ment. VG på grunn av bittet 
VG.BK 
 
0073 Najanin's Cold River Enja 25269/06, 08/07/06, Hvit/Grå 
E: Kerler, Camilla/Günter, Lars K O: Hauff, Hege/ Bøe, Svein-
Tore og Tonje Helene, 2330 Vallset (Ole Ulv - Najanin's Ice 
Breaker Lax) 
Fem. tik av mycket god typ. Vakkert hode. OK bitt. En aning rund 
brøstkorg. Velvinklad. Rør seg korrekt, men kunne ha lettare 
steg. Mycket bra pels. Ment. u.a. visade i nogot høgt hold. 
VG.BK 
 
0074 Mel NO49635/09, 23/02/08, Hvit E: Skarseth, Gro Britt 
O: Eikevik, Atle, 6856 Sogndal (Eik - Kamo) 
Fem. tik av mycket god typ. Vakkert hode. Bra øron. Korr.bitt. 
velformad brøstkorg. Kunne vært mer vinklad frem og bak. Vid 
i fronten. Rør seg parallelt. Bra pels, som dog burde varit feta-
re. Mentalitet u.a. 
VG.BK 
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0075 N TCH Gillian 07098/08, 28/10/07, Grå/ Hvit E: Hansen, 
Tone Beate, Simonsen, Runar Golimo O: Kroken, Anne-
Katrine/Lønning, Hans Petter, 2364 Næroset (Muddy - Nay-La-
Chee's Hejira) 
Fem. tik av utm. typ. Mycket vakkert hode. OK bitt, fine øron. 
Bra brøstkorg. Mycket velvinklad. Utm. rørelser. Bra pels. 
Trevlig ment. 
E.BK 
 
0076 SE(POLAR)CH Ylajärvis Sm Greenhart S55229/2008, 
18/07/08, Hvit E/O: Sundin, Malin, 794 92 Orsa, Sverige (SE N 
UCH Igais Tassar Canis Major Sirius – SE (POLAR)CH Ylajärvis 
Mettemarit) 
Herlig fem. tik av utm. typ. Mycket vakkert hode. Korr. bitt, 
fina øron. Velformad brøstkorg, velvinklad. Rør seg balmed 
utm. steg. bra pels. Trevlig ment. 
E.BK 4.BKK 
 
0077 Ulveheia's Filifonka NO33740/10, 13/08/09, Viltfarget E: 
Løw, Line Marie O: Kristiansen Øystein/Sund, Hanne, 1816 
Skiptvet (Stuyahok's Pluto - Ulveheia's Lille Grå) 
Fem. tik av utm. typ. Mycket vakkert hode. Korr. bitt og øron. 
Utm. brøstkorg. Velvinklad. Rør seg bal. med utmerket steg. 
Utm. pelskvalitet. Trevl. ment. 
E.BK 
 
0079 Ulveheia's Nusse NO33744/10, 06/08/09, Viltfarget E: 
Kristiansen, Øystein/Sund, Hanne O: Kristiansen, Øystein/
Sund, Hanne, 1816 Skiptvet (Snowdigger's Ac-Dc -Snehvit) 
Ganske kraftig tik. Vakkert hode. Aning kraftig skalle. Korr. bitt. 
Lite rund i brøstkorgen. Kunne være mer vinklad særskilt frem 
og dermed få et lettare steg. Visad i nogot høgt hold. 
VG.BK 
 
CHAMPIONKLASSE TISPE 
 
0080 N UCH NV-13 Snøfrost Isende Rim NO37216/12, 
29/02/12, Svart/Hvit E: Dalby, Rune Harald, 1555 Son O: Enge-
bakken, Anita Helene, 3830 Ulefoss (NV-08 N UCH Trunk Pox 
Lucas Av Kitwanga - N UCH Hightower's A Dream Comes True) 
Kraftig tik. Fem. hode som dog kunne være elegantare. Korr. 
bitt og øron. En aning runda øgon. OK brøstkorg. Velvinklad, 
rør seg vel. Vakker pels som kunne varit fetare. Mycket velvis-
ad. Trevlig ment. 
E.CHK 1.CHKK 

VETERANKLASSE TISPE 
 
0081 Awanga's Narnias Lucy S16861/2006, 01/12/05, Beige/ 
Hvit E: Moum, Anne Guri, 2365 Åsmarka O: Jönsson, Caroline 
Hoffman/Jönsson, Bo, Sverige (Vindsnabbe's Blizzard - 
Awanga's Akira) 
Temmelig kraftig tik. Fem. hode dock en aning bred over 
skallen. Korr. bitt. Temligen rund brøstkorg. Bra benstamme. 
OK vinklar, rør seg balanserat, men kunde ha enda mer lett-
het i steget. Lite ettergivende i ryggen. Bra pelskvalitet. 
Trevl. ment. 
VG.VETK 1.VETKK 
 
OPPDRETTERKLASSE 
 
0082 Huskyville E: Løw, Line Marie 
Møtte med kat.nr. 7 – 45 - 49 – 55 
En grupp elegante, rastypiske siberian husky med spenstiga 
rørelser. 
HP 3.OPPDK 
 
0083 Uten kennelnavn E: Stabbetorp, Lina 
Ikke møtt 
 
0084 Carillo E: Hansen, Kari Granaas, Ligotveien 264, 1820 
Spydeberg 
Møtte med kat.nr. 36 - 52 – 42 – 38 
Jevn grupp typmessigt. Alla med bra pels og rørelser 
HP 4.OPPDK 
 
0085 Nay-La-Chee E: Bergendahl, Rikke, Revestien 17, 2016 
Frogner 
Ikke møtt 
 
0086 Ylajärvis E: Sundin, Malin, Näset 2, 794 92 Orsa, Sverige 
Møtte med kat.nr. 32 – 76 – 70 – 77 
Mycket fin grupp typlika hunder av høg kvalitet. Et godt opp-
drettsresultat. 
HP 2.OPPDK 
 
0087 Uten kennelnavn E: Borgen, Irene, 1482 Nittedal 
Møtte med kat.nr. 39 – 41 – 44 – 1  
En mycket tiltalande grupp typlika hundar av høg kvalitet. Ett 
godt oppdrettsresultat. 
HP 1.OPPDK 

Rune Dalby var dommer for årets Barn– og hund. Foto: Stine Oppegaard. 
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Kenneth Monsen, nyvalgt leder av Sportsko-
miteen. Jobber som Arealplanlegger i Vestre 
Slidre kommune, og bodd i Valdres siden 
2003. Har drevet med hund siden 1998, da 
jeg jobbet som guide/hundekjører på Sval-
bard. Har bodd noen år på Svalbard, bl.a. 
med overvintring på Kaffiøyra som 
«fangstfolk» med min kone Anka. 
 
Vi gikk over til siberian husky i 2006 primært 
fordi den har god pels/gode poter og enger 
seg godt til lange teltturer i fjellet vinterstid. 
Pr i dag har vi 15 hunder, og bor på et gards-
bruk/støl i fjellet som muliggjør hundekjøring 
rett ut fra tunet. Målsetting er å ha 14 voksne 
hunder i trening, med evt valper/unghunder i 
tillegg. Har i senere år gått over fra turkjøring 
til konkurransekjøring, da primært langdistan-
se. Uansett er turkjøring fortsatt en av de 
viktigste drivkreftene for å ha såpass mange 
hunder, da dette muliggjør lange turer med 
hele familien på vårsnø. 

Line Løw, leder av NSHK 
Startet med siberian husky i 1995 da jeg ved 
en tilfeldighet fikk en 2 år gammel tispe, og 
forelsket meg helt i rasen (jeg skulle egentlig 
ha Airdale terrier). I dag har jeg ti voksne og 
fire valper. Driver med konkurransekjøring i 
sprint og mellomdistanse og oppdretter kull 
av og til. Jeg synes rasen vår er helt unik! Det 
har også blitt lang og tro tjeneste innen 
styreverv i Huskyklubben - 11 år 
sammenhengende og det er nok på tide å 
slippe til noen nye krefter :) men det har 
vært gøy og sosialt, og jeg har kost meg 
veldig i klubben. Ellers prøver jeg å få tid til 
litt andre interesser også selv om tiden til 
overs er minimal. Jeg er heldig som har en 
jobb som bringer meg både til Afrika og Asia 
så jeg får sett og opplevd mer enn bare 
bikkjene. 

Anne-Katrine Kroken er 46 år og nyvalgt 
redaktør. Har sittet i redaksjonskomiteen i 
flere år. Har hatt siberian husky siden 2000 
og har pt 10 stk. Samboer og bosatt på 
Næroset i Hedmark fylke. Er mye på tur og 
lite i konkurransesporet. Har et noe nerdete 
forhold til bikkjer og stamtavler. Jobber til 
daglig med behandling av rusavhengige ved 
psykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Jeg er 
utdannet psyk. sykepleier. 

Lina Stabbetorp, nestleder i NSHK. 
Jeg har for tiden 17 siberians, bor i Rakkestad 
med samboer Marius. Vi fikk vår første 
siberian for 4 år siden, og han var så super at 
vi bare måtte ha en til, og en til, og en til... 
Jeg studerer i Halden for å bli lærer, og stort 
sett går resten av tiden til en eller annen 
form for hundegreie.   

Tone Beate Hansen er leder 
av ABU-komiteen. Jeg er 33 
år gammel, og bor på 
Harestua sammen med 
mannen min Runar, samt 
våre 13 siberian huskies 
(eller som vi foretrekker å si 
det: 1 pensjonert 
pensjonist, 1 aktiv 
pensjonist, 8 voksne hunder 
i trening, og tre valper). Den 
første huskyen kom i hus i 
2005, og siden har det ballet 
på seg. Vi trener for 
mellomdistanse, og med 
jobb i Oslo, verv i to 
hundeklubber, så har vi ikke 
tid til så mye annet. Er 
utdannet etolog, og jobber 
blant annet med dyrevelferd 
og stell av fjørfe. 

Stine Oppegaard, leder av arrangements-
komiteen, medlemsansvarlig og inntil videre 
også redigerer av Huskybladet. Gift med 
Geirr, to døtre som har flyttet hjemmefra, og 
tre siberian huskyer på 10, 7 og 6 år. Hadde 
min første husky fra Brattalid i 1974, skulle 
ikke ha hund igjen, før vi bare skulle passe 
Nuna i 6 måneder i 2006. Deltar ikke selv på 
løp eller utstilling, ei heller avler vi, men 
deltar aktivt på klubbens samlinger og ikke 
minst NSHK-standene på Dogs4All og 
Villmarksmessen og turer med lokallaget. Bor 
i Oslo, og har jobbet på Norsk filminstitutt 
siden 1986 med å få norske spillefilmer ut i 
verden og reiser med filmene når de blir tatt 
ut på de største filmfestivalene. 

PRESENTASJON AV 

STYRET OG REDAKSJONEN 
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Erik Solli Teigen (26) har vært medlem av 
klubben i noen år og er en av redaksjonens 
nye medlemmer. Jeg er født og oppvokst i 
Tromsø og bor nå der med samboeren min 
Ida og vår tre år gamle huskytispe, Leia. 
 
Vi bruker Leia veldig allsidig. Fjellturer, 
snørekjøring, sykling, kickspark og joggeturer 
er alle aktiviteter vi gjør så ofte vi har mulig-
het og sesongen tillater det. Leia er en hund 
som skal opp og fram og godtar ikke å ligge 
bak noen i løypa. Når selene er på så trekker 
hun det hun har så lenge hun får lov. Ellers så 
synes Leia at lydighetstrening, søking etter 
diverse godbiter og draleker med enhver 
som orker er noe av det artigste som finnes. 
 
Planen er å utvide flokken på sikt, med i alle-
fall en SH til i nære framtidsplaner, så får vi se 
hvor god plass vi har og tid til flere etterhvert, 
men drømmen er å ha vår egen lille flokk som 
vi kanskje kan kjøre et lite spann med. 

Mari Schelderup Tømmerås, 56 år, gift med 
Roy Arne og har drevet Run Roy`s kennel 
sammen i omtrent 15 år. Vi har to gutter som 
er blitt voksne i løpet av denne tiden. Jeg selv 
er sykepleier på en indremedisinsk post og 
jobber til alle døgnets tider. Jeg har videreut-
danning i palliativ behandling, dvs. lindrende 
omsorg. 
 
Jeg har tidligere vært med i redaksjonskomi-
teen, og liker best å skrive små humoristiske, 
ufarlige kronikker. Kall det gjerne hverdags-
refleksjoner. 
 
Jeg har jo levd en stund på godt og vondt, og 
det i kombinasjon med at jeg er sykepleier 
som jobber så nære mennesker i krise og så 
nære døden, så vil nok det prege de temaer 
jeg er opptatt av. Jeg er ikke så opptatt av å 
prestere. Jeg tilhører en generasjon hvor 
skoleskirenn og idrettsstevner var obligato-
risk, og etter å ha funnet meg selv nederst på 
resultatlistene i en år rekke, -har jeg lite sans 
for konkurranser. Det fantastiske med rasen 
siberian husky er, at til og med jeg har klart å 
nå mål som tidligere har vært umulig. Mitt 
ønske for klubben er at den skal bli så roms-
lig at helt vanlige mennesker kan føle seg 
hjemme. 

Mitt navn er Bård Bakås, så vidt passert 50 og 
bor på Støren i Sør-Trøndelag. Jobber i sikker-
hetsbransjen som sikkerhetskonsulent og er 
nå i Nokas Teknikk i Trondheim. 
 
Har vært medlem i NSHK i mange år, men 
aldri hatt noe verv før nå. Er mere interessert 
i hundekjøring, enn i utstilling. Jeg har 7 sibe-
rian huskyer selv hjemme, men har også til-
gang på 12 til så håpet i vinter er et brukbart 
8-spann. Jeg har ikke kjørt noen konkurran-
ser, men har ansvaret for å trene de vi har 
tilgang på. Min datter har kjørt flere Rørosløp 
og nå sist vinter Femund jr. 
 
Som medlem i redaksjonskomiteen har jeg 
håp om å få med mere stoff fra Midt-Norge 
da det har vært mangelfullt fra før. (synes 
jeg). Jeg tar gjerne imot tips om hva dere vil 
ha som stoff. Har også egen hjemmeside: 
www.larbak.com 

Marianne Larsen er klubbens sekretær. Jeg 
er 43 år, fra Siljan i Telemark og gift med 
Lasse. Vi har hatt siberian huskyer i 5 år og 
har nå 8 stykker. Når jeg ikke kjører hund er 
jeg veterinærassistent på en smådyr klinikk i 
Skien.  

Linda Marie Monsen Vassdal, 25 år gammel 
og bor i Longyearbyen med samboer og en 
flokk med siberian huskyer. Er nyvalgt med-
lem av redaksjonskomiteen. 

Irene Borgen, klubbens kasserer, bor i Nitte-
dal med Svein Dufseth og for tiden ti hunder, 
hvorav to lånehunder fra Siv og Trond Han-
sen. Vår første siberian kjøpte vi av Rikke 
Bergendahl for ca. 6 år siden. Vi begynte som 
så mange andre med én hund og snart ble 
det flere. Vi flyttet fra rekkehuset vårt i Oslo, 
kjøpte ny bil, Dyckvogn, sleder og alt det 
andre som følger med denne ”sykdommen”. 
Vi deltar på de løpene som passer for oss 
uten at vi har så høye forventninger til plas-
sering på resultatlista. En stor glede er alle de 
hyggelige menneskene vi har blitt kjent med i 
NSHK og vi gleder oss til samlingene og løpe-
ne som blir arrangert. Målet i år er å delta på 
WSAs VM i Østerrike, så vi får se om det blir 
virkelighet. 

Mitt navn er Jeger Bjørnson, 32 år, lykkelig 
skilt og bor i Akershus. Jeg har vært medlem i 
klubben i 2 år og trives. Jeg jobber som salg 
og markedssjef i et mediebyrå, men har i dag 
permisjon. Det var engasjementet til Stine 
Oppegaard som fikk meg med i miljøet, til 
tross for noe tvil. Jeg er en av de personene 
som har holdt meg unna klubben i ganske 
mange år, grunnet mye ufin oppførsel på 
sosiale medier. 
 
Jeg er av den oppfattelsen og har fått den 
oppdragelsen, at skal man delta i et felle-
skap, nyte fruktene og gledene dette gir skal 
man bidra med å dra lasset og takket derfor 
ja til valgkomiteen om innsats i redaksjonen. 
Jeg vil også bidra i arrangementskomiteen, 
med samlinger, arrangementer og messer 
som klubben arrangerer. 
 
Jeg har to sibirske huskyer, Lord Jack Jeger-
son og Lady Misha Jegerdottir. To diamanter, 
som gir meg mye glede i live. Vi trener med 
Kickbike, Kickspark og ski. Drømmen er et 
hundespann langt inne i fjellheimen eller i de 
dype skoger. 
 
Jeg skriver en uformell blogg, primært om 
hundekjøring og villmarksliv, men litt 
”dilldall” blir det også. Bloggen finner du på 
Huskybiking.com. I klubben vil Jeg utelukken-
de jobbe for et positivt og inkluderende mil-
jø, hvor alle skal føle seg velkommen, bli 
behandlet med respekt og trives. 

http://www.larbak.com
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TEKST: ERIKA KRISTINE RIBU 

 
En annen verden 
Ul, hyl og velkjente huskyskrik høres 
vi idet vi nærmer oss. Vi er fremme. 
Etter tre forsøk klarer vi til slutt å plas-
sere bilen med hengeren foran hytta. 
Jeg blir møtt av to svarte- og hvitkled-
de idet jeg går inn, de knurrer og bjef-
fer, jeg løper ut. Merker at jeg ikke er 
helt varm i trøya for ukjente hunder 
enda. Foran nabohytta sitter det tre 
hvite og ser på meg med hodet på 
skakket og store øyne. Over veien ser 
jeg fire til. De er festet på liner mellom 
trærne. Jeg snur meg, får øye på én, to, 
tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni… Jeg 
mister tellinga, men blir nysgjerrig på 
hvor mange de egentlig er, og teller 
meg bortover til campingområdet. 
Mellom telt, hytter og hundetilhengere 
ser jeg bare huskyer. Og mennesker. 
Små og store, i alle farger og fasonger. 
Alle med sine særtrekk.  

 
”Swosh” - plutselig kommer det sik-
kert femten huskyer galopperende mot 
meg, ville i blikket og tunga hengende 
ut. De peser voldsomt med fjeset dek-
ket av hvitt slim. Jeg klarer å hoppe ut 
i gresset i tide, og betrakter dem lettet 
der de fyker avgårde. Hengende bak 
seg har de en mann på trehjuls-
sparkesykkel. Senere får jeg vite at det 
heter å kjøre vogn med spann når man 
kjører sånn med mange hunder. Og at 
sparkesykkel med to hjul heter kick 
bike, sånn som på engelsk. Eller spar-
kesykkel, på norsk.  
 
Idet spannet passerer begynner de ved 
siden av meg å ule, pipe og skrike. De 
hopper og drar alt de kan i lina. Hy-
linga smitter over på nabohundene 
som får med seg dem ved siden av og 
en dominoeffekt av huskyskrik blir til. 
Plutselig er hele campingen med og jeg 
ser noe jeg aldri kunne forestilt meg, 

to hundre hoppende, glefsende, ulen-
de, hylende og skrikende huskyer. 
”Hva i all verden?” Måpende blir jeg 
stående og betrakte spetakkelet. Det 
høres ut som noen skal slakte hele 
campingen.  
 
Når jeg etter hvert har kommet meg 
over sjokket, tar det ikke lang tid før 
jeg begynner å trives i dette snodige 
universet. På campingområdet spase-
rer smilende huskyeiere rundt i fritids-
klær med huskyene i bånd. Eller de 
”swosher ”forbi. Mange stopper for å 
prate. Blir dratt i alle retninger mens 
de forteller. Noen har vært med i 
mange år, andre er ferske. Starta med 
én hund, så ble det fire. Eller åtte. El-
ler tolv. Man kan jo ikke bare ha én, 
huskyer trekker ikke alene. Og man vil 
jo kjøre litt større spann etter hvert. Er 
jo ikke så stor forskjell på det å ha to 
eller ti, liksom. Det krever samme job-
ben, de er jo flokkdyr, men de må ha 
mer mat da. 
 
- Nå får jeg ikke lov til å ha flere, man-
nen min synes det er nok med fire, 
humrer en av ferskingene. Et lurt smil 
brer seg over leppene hennes. 
 
En ting er sikkert, det er deilig å være 
omringet av andre som også driver 
med denne uvanlige hobbyen. Nybe-
gynnerne kan få tips av veteranene og 
alle kan utveksle erfaringer. 
 
- Husk å ha stram line til hundene, og 
brems gjerne ned i starten sånn at de 
får varmet opp musklene.  
Jeg som nybegynner prøver å sanke 
tips til morgendagens kick bike 2-
spann konkurransedebut.  
 
Konkurransen 
Lørdag morgen er det klar for konkur-
ranse, og stemningen er litt spent, selv 

HØST-HUSKYSAMLING FOR NYBEGYNNEREN 

Per Olav Myrvang, nummer 2 i klassen vogn 4-spann, etter klubbens raskeste kjører; Viggo Jørgensen. Foto: S. Oppegaard. 

Varebilen smyger seg oppover dalen i maks 80 kilometer i timen, for bak i 
hengeren ligger fem ivrige som begynner å kjenne lukta av vennene sine. 
Fjellene omfavner oss med røde og gule trær, og solen pipler så vidt frem 
bak åsen. Det er første fredag i oktober, endelig har temperaturen sunket 
og sesongen kan starte.  

Erika Ribu på vei inn til mål på sitt første 
Huskyløp. Bak kommer Tim Kroeze. Foto: 
Stine Oppegaard. 
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om denne konkurransen bare er for 
gøy. Det er først på NM det gjelder. 
For undertegnede som debuterer, slår 
konkurranseinstinktet likevel inn, og 
jeg sparker som en gærning de 4,7 ki-
lometerne i klassen som heter ”Kick 
bike 2-spann C, Senior”.  
 
Den 4,7 kilometer lange løypa på grus-
vei er merket med blå og røde skilt, og 
strekker seg fra campingplassen opp 
under togbanen, rundt og tilbake. Idet 
jeg ser en annen sparkende langt foran 
meg stiger adrenalinet og jeg glemmer 
alt om uhøytidelig konkurranse og 
stram line. For sikkerhets skyld minner 
jeg meg selv på reglene i forbikjøring. 
 
Mens jeg sparker så hofta klager, gjør 
nye konkurransedeltakere seg klare til 
start. Det er ikke småtteri å skulle star-
te et løp med tolv hoppende og hylen-
de huskyer. De får hjelp av en eller to 
med gul vest som holder hundene og 
passer på at de står på rekke. Konkur-
ransen begynner med de største span-
nene, Geir Johansen og Jan Kolpus 
starter begge friskt med 12-spann og 
blir fulgt av vogner med mindre spann, 
deretter er det sykling, sparkesykling 

og jogging med hund. En etter en an-
kommer mål og blir møtt av en klapp-
ende og hoiende heiagjeng. Til og med 
tilfeldige biler som kjører inn i mål får 
heiarop. På sidelinja er det store og 
små blide fjes som gleder seg over 
oppmøtet. 
 
Det er så mange som deltar i år, kan-
skje flere enn noen gang, og i alle ald-
re! Det er jo kjempegøy, da blir det 
liksom litt mer uhøytidelig. 
 
”Yes, jeg tar han igjen, jeg tar han 
igjen!”, jubler jeg mens jeg sakte men 
sikkert nærmer meg han foran. 
”Veeenstre!”, roper jeg til bikkjene, og 
jammen meg trekker de meg til venst-
re. Smarte hunder. Idet vi passerer, 
hører jeg konkurrenten min si noe om 
lungekapasiteten som jeg ikke helt får 
med meg. ”Hiiiaaa”, fortsetter jeg. Bik-
kjene øker farta idet vi passerer. Vi må 
tilbake til høyre side og jeg prøver meg 
på ”Høøøøyre!”. Ser man det, de trek-
ker meg til høyre. Fascinerende.  
 
Nå som jeg har kjørt forbi kan jeg 
slappe av og roe litt ned på sparkinga. 
Jeg løfter blikket og ser hvor vakker 

denne dalen er, med brune trehus, rø-
de gårder og elven som renner stille. 
”Men hva i!?”… Mens jeg nyter natu-
ren, sparker han plutselig glisende for-
bi meg på venstre side, den sleipingen. 
Men kampen er ikke over, adrenalinet 
kicker inn igjen, og nå sparker jeg så 
hofta griner. Vi kan lukte målstreken. 
 
Premieutdeling 
Etter en lang og intens dag med mye 
sparking, er det endelig klart for mid-
dag. Stine, som jeg har skjønt er som 
en mor for huskygjengen, har med 
hjelperne sine ordnet i stand middag til 
over 70 mennesker. Vi pakker inn 
grillmaten vår og gjør oss klare til fest. 
 
Vi hører rykter om at det er tjåka fullt 
allerede, og ikke sikkert alle får plass. 
Vi tar med oss egne stoler og tallerke-
ner for sikkerhets skyld og får uten 
problem plass på enden av bordet ved 
siden av hyggelige og sultne damer. 
Samlingssalen er full og støynivået er 
så høyt at vi nesten må rope for å høre 
hva sidemannen sier. Vi spiser gode 
salater til grillmaten og drikker rødvin 
og solo. Etterpå blir det satt frem hau-
gevis med hjemmebakte kaker. Vi kla-

Erika Kristine Ribu, debutant på både sam-
ling, i løp og som bidragsyter til Huskybla-
det. Foto: Stine Oppegaard. 

Tora Kleven, vinner av Kickbike 1 hund. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Tidligere leder av sportskomiteen Johnny 
Blingsdalen deltar på løp igjen. Foto: Marte 
Strøm Reiersgård.  

Turid Aandalen Lindberg vant klasse 2-
spann sykkel. Foto: Stine Oppegaard. 

Stein Inge Rønning vant 2-spann Kickbike. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Josefin Skår, Kickbike 2-spann. Foto: Stine 
Oppegaard. 



24 

HUSKYBLADET 3/2014 

rer ikke å dy oss, bare ett stykke til! 
 
Kenneth Monsen innleder premieut-
delingen med det vi alle trodde, at den-
ne samlingen er en av de største, kan-
skje størst noensinne. Forsamlingen 
jubler og klapper. Konkurransedelta-
kerne får premier, stor eller liten pose 
med hundefôr i den ene hånda, diplom 
i den andre. Vent, hold diplomet opp 
og smil slik at Stine får dokumentert 
det, får de beskjed om mens Stine tar 
bilder. 
 
Noen av de som kjørte fortest var 
Svein Dufseth i 8-spannklassen med 
en gjennomsnittsfart på 23,5 kilometer 
i timen og Viggo Jørgensen med 
26,8km/t i 4-spannklassen. I min klas-
se kjørte Stein Inge Rønning fortest 
med en gjennomsnittsfart på 25,2km/
t. Selv fikk jeg en gjennomsnittsfart på 
23km/t, som selveste huskyveteran 

Dekket til fest. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Geir Johnsen, vinner av åpen klasse. Foto: Marte Strøm Reiersgård. Juniorkjører Johanne Ranem Rønsdal. 
Foto: Marte Strøm Reiersgård. 

Rune Dalby sier han er imponert over. 
Ja da må det jo være bra! 
 
Vaklende ned fra scenen med stive 
hofter, diplom og hundemat i hånda, 
nikker jeg anerkjennende til sparke-
konkurrenten min. Han blir ropt opp 
to plasser etter meg. Bildet av oss i 
løypa som sparket febrilsk for å ta 
igjen den andre popper opp, og jeg må 
le litt for meg selv. 
 
Avslappet og ujålete 
Den avslappede og uhøytidelige stem-
ninga som har preget samlingen til nå, 
fortsetter utover kvelden og resten av 
helgen. Det finnes noe for alle på slike 
huskysamlinger har jeg skjønt. Kon-
kurranse for den konkurranselystne, 
sosialt folk for den sosiale, frisk luft i 
massevis, lange turer, valpeshow og 
huskyprat. Du kan sitte rundt bålet til 
langt på natt, eller legge deg når hun-

Forberedelser til felles middag for nærmere 100 personer. Foto: Gro Britt Skarseth. 

dene legger seg kl 11. Valget er ditt. 
 
Vi gjør oss klare til hjemturen søndag 
etter valpeshowet. I møtet med trafikk 
og eksos, lengter jeg fort tilbake til 
skog, frisk luft og hunder. Jeg ankom-
mer byen med stive hofter, røde kinn 
og bagasjen stappfull av inntrykk. Min 
første huskysamling er en opplevelse 
jeg sent vil glemme. Ujålete, inklude-
rende og hyggelige folk i alle aldre gjør 
at det kan bli vanskelig å ikke bli med 
flere ganger. Og hvem vet, før jeg vet 
ordet av det begynner jeg kanskje å 
snakke om snørekjøring, kickbiking og 
4-spann som andre selvfølgeligheter, 
og blir sett på med forundrende øyne 
av de utenfor huskyverdenen. ■ 

Live Kroeze venter på premieutdelingen. 
Foto: Stine Oppegaard. 
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Resultat fra Høstsamlingen 2014 
 
Plass Navn ............................... Løpstid Diff. ... Gj.snitt 
VOGN, ÅPEN KLASSE, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Geir Johansen .................. 12:25 ...  .......... 22,7 
2 ...... Jan Kolpus ........................ 14:46 ... 02:21 . 19,1 
 
VOGN 8-SPANN C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Svein Dufseth ................... 12:00 ...  .......... 23,5 
2 ...... Runar G. Simonsen .......... 12:52 ... 00:52 . 21,9 
3 ...... Anne Katrine Kroken ........ 14:02 ... 02:02 . 20,1 
4 ...... Håvard Dille ..................... 14:25 ... 02:25 . 19,6 
5 ...... Lina Stabbetorp ............... 14:34 ... 02:34 . 19,4 
6 ...... Marianne Larsen .............. 15:33 ... 03:33 . 18,1 
 
VOGN 6-SPANN C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Elisa Kroeze ...................... 11:44 ...  .......... 24,0 
2 ...... Oda Ingstad ..................... 13:29 ... 01:45 . 20,9 
3 ...... Johnny Blingsdalen .......... 14:18 ... 02:34 . 19,7 
4 ...... Knut Helge Reiersgård ..... 14:46 ... 03:02 . 19,1 
 
VOGN 4-SPANN C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Viggo Jørgensen ............... 10:32 ...  .......... 26,8 
2 ...... Per Olav Myrvang ............ 12:26 ... 01:54 . 22,7 
3 ...... Saskia Van Es ................... 14:53 ... 04:21 . 18,9 
4 ...... Terje Sundsdal ................. 20:30 ... 09:58 . 13,8 
 
SYKKEL 2-SPANN C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Turid Aandalen Lindberg .. 13:19 ...  .......... 21,2 
2 ...... Terje Dietrichson ............. 14:09 ... 00:50 . 19,9 
3 ...... Bodil Dyhre ...................... 14:10 ... 00:51 . 19,9 
 
SYKKEL 1 HUND C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Martin Sundberg .............. 12:22 ...  .......... 22,8 
2 ...... Jean-Pierre Bussio ............ 12:56 ... 00:34 . 21,8 
3 ...... Wenche Strøm ................. 16:45 ... 04:23 . 16,8 
4 ...... Hege Nyhus...................... 19:15 ... 06:53 . 14,6 
 
KICKSBIKE 2-SPANN C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Stein Inge Rønning ........... 11:11 ...  .......... 25,2 
2 ...... Johanne Sundby............... 11:21 ... 00:10 . 24,8 
3 ...... Unni Øygard ..................... 11:58 ... 00:47 . 23,6 
4 ...... Phillip Røe ........................ 12:12 ... 01:01 . 23,1 
5 ...... Erika Ribu ......................... 12:14 ... 01:03 . 23,1 
6 ...... Jo Arne Brustugun ........... 12:16 ... 01:05 . 23,0 
7 ...... Tim Kroeze ....................... 13:17 ... 02:06 . 21,2 
8 ...... Kirsten Ribu ..................... 13:28 ... 02:17 . 20,9 
9 ...... Elisa Kroeze ...................... 13:36 ... 02:25 . 20,7 
10 .... Marius Østby ................... 14:01 ... 02:50 . 20,1 
11 .... Anne Spangen .................. 14:40 ... 03:29 . 19,2 
12 .... Jeger Bjørnson ................. 15:31 ... 04:20 . 18,2 
13 .... Bjørn Svendsen ................ 17:58 ... 06:47 . 15,7 
14 .... Anita Farstad ................... 18:12 ... 07:01 . 15,5 
 
KICKSBIKE 1 HUND C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Tora Kleven ...................... 0:16:30  .......... 17,1 
 
JOGGING 2-SPANN C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Torgeir Volden ................. 0:21:48  .......... 12,9 
 
JOGGING 1 HUND C, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Martin Sundberg .............. 24:21 ...  .......... 11,6 
2 ...... Angela Dijkman ................ 24:37 ... 00:16 . 11,5 
3 ...... Cecilie Husebø-Isaksen .... 31:29 ... 07:08 . 9,0 
 
KICKSBIKE 2-SPANN C, JUNIOR, 4,7 KM 
1 ...... Josefin Skår ...................... 16:18 ...  .......... 17,3 
 
KICKBIKE 1 HUND C, JUNIOR, 4,7 KM 
1 ...... Johanne Ranem Rønsdal .. 18:38 ...  .......... 15,1 
 
SYKKEL 2-SPANN A, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Olav Rønsdal .................... 12:11 ...  .......... 23,1 
2 ...... Linn Beate Riley ............... 15:46 ... 03:35 . 17,9 
3 ...... Martin Langholmen ......... 18:26 ... 06:15 . 15,3 
 
SYKKEL 1 HUND A, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Robin Mo ......................... 12:19 ...  .......... 22,9 
 
KICKBIKE 2-SPANN A, SENIOR, 4,7 KM 
1 ...... Gro Britt Skarseth ............ 14:52 ...  .......... 19,0 

Kenneth Monsen holder spleisekurs for medlemmene. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Elin Ingstad hjelper Bente Sofie Alhaug som skal ut og kjøre med to egne og to lånte 
hunder. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Klipping av skinnfigurer og spleisekurs. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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Fredag 
Målet for høstleiren var å få vår 10 
måneder gamle siberian husky Nilo til 
å skjønne at hun var en trekkhund. Vi 
hadde leid hytte som vi skulle bo på i 
helgen. Etter fire timers kjøretur fra 
Drammen var vi på plass på camping-
en kl. 17 på fredagen. Vi pakket ut 
tingene våre og gikk bort på camping-
en. Det var spennende å se alle de for-
skjellige hundene som stod på kjetting 
da vi gikk fra hytta og bort til cam-
pingplassen. 

Lina Stabbetorp var kjempesnill og lot 
oss låne moren til Nilo, Leeloo, slik at 
pappa og Antonie kunne kjøre en 
kickbiketur med hver sin hund. De var 
nesten kommet halvveis i rundløypa 
før Nilo skjønte poenget, og prøvde så 
godt hun kunne å komme forbi Le-
eloo, men uten særlig hell. 
 
Lørdag 
Dagen startet med en familietur i 
rundløypa – Nilo med trekksele foran 
kickbiken og vi andre til fots. Nilo 
hadde helt klart glemt fredagens erfa-

Vår første høstsamling 

med Huskyklubben 
 
TEKST OG FOTO: MIKKELINE (11), LILLIANE (12) 
OG ANTONIE (14) SEIERSTAD DALE 

ringer for alle fem kom nesten samti-
dig tilbake til campingen. På turen var 
Nilo mer opptatt av alle dyrene (døde 
og levende) som befant seg på veien 
og i grøftekantene og hadde ingen in-
tensjon om å fokusere på fremdrift. 
Da vi nærmet oss campingen hørte vi 
at hundene var klare for tur - de hylte i 
kor og stod og dro i linene. Flere av 
hundene var så ivrige at de ikke lystret 
når eierne ga beskjed om å gå til venst-
re fram til start. Heldigvis var det flere 
som hjalp til å geleide hundene frem til 
startstreken (og som også holdt dem til 
de kunne kjøre). På noen av spannene 
gikk vogna framover selv om hjulene 
sto stille. Det var morsomt å stå ute i 
løypa å se på de ulike ekvipasjene som 
deltok i løpet. Vi stod og lurte på 
hvordan det ville bli å delta neste år og 
vi diskuterte også hvem som skulle ha 
førsterett på Nilo. Da løpet var i gang 
tok det ikke lang tid før det første 
spannet var i mål. 

Det var en liten skuffelse at Nilo var 
for ung til å delta på hundeløpet (selv 
om hun mest sannsynlig ville brukt 
betydelig lengre tid på rundløypa sam-
menlignet med de andre hundene). 
Tiden etter hundeløpet ble brukt til å 
kose med, og gå tur med valpene Art-
hur, Kviten og Domino. Vi fikk også 
laget nakkeline (slik at vi nå har 
(nesten) alt vi trenger for å få en hund 
nummer 2). Også i dag fikk vi låne tre 
av søsknene til Nilo og kickbike fra 
Lina. Antonie med Nilo og Lo Lai ble 
jaktet på av mamma med Sonny og 
Maestro. Kvelden ble avsluttet med 
grillmat og hyggelige selskap. 
 
Søndag 
Søndagen var det tid for valpeshow og 
Barn & Hund. Det var gøy å se på 
valpeshowet, spesielt morsomt var det 
å se på alle valpene som ikke hadde 
lært seg oppførsel i ringen. Litt trist 
var det at Nilo var for gammel til å 
delta i valpeshowet. Lilliane var svært 
opptatt av Arthur og ble kjempeglad 
når hun fikk lov til å låne han for å 
delta på Barn & Hund. Gærne-
Mikkeline fant sin likesinnede i Gærne

-Stjerne og sammen gikk de helt til 
topps i konkurransen. 

Mens Lilliane og Mikkeline deltok i 
Barn & Hund benyttet Antonie anled-
ningen til nok en gang å kjøre kickbike 
med to hunder. Denne gangen fikk hun 
låne Oscar av hyttenaboen Johnny 
Blingsdalen. Med to hunder foran ble 
Antonie jagende etter Johnnys 5-spann. 

Vår kjære Nilo 
I løpet av oppholdet har vi innsett at 
vår Nilo er mye høyere enn en gjen-
nomsnittlig siberian husky: 67 cm for 
en 10 måneder gammel tispe er visst-
nok i høyeste laget. En overdose av 
TLC (tender loving care) kunne være 
årsaken ble vi fortalt. 
 
Oppsummering 
Vi har hatt en kjempefin helg og blitt 
kjent med mange mennesker og hun-
der. Vi har lært mye om siberian husky 
og gleder oss allerede til neste samling. 
Vi har allerede begynt å mase om å få 
en husky nummer 2 - det var jo tross 
alt mye morsommere med to enn med 
en hund foran kickbiken. ■ 

Lilliane og Arthur. 
Mikkeline (11), Antonie (14), Nilo (10 måne-
der) og Lilliane (12). 

Antonie på kickbike med Nilo og Oscar 
jager Johnnys 5-spann. 

Noen av deltagerne i hundeløpet på høst-
samlingen 2014. 

Vinnere av Barn & Hund konkurransen 
Mikkeline og Piperbakkens Alnitak Stjerne. 

Noen av de flotte siberian huskyene som 
deltok på høstsamlingen. 
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Fra venstre, Saskia van Es med BIR Piperbakkens Alnitak Ain, dommer Marianne Lund og 
Tone Beate Hansen med BIM Piperbakkens Alnitak Umi fra NSHKs valpeshow på Høst-
samlingen. Foto: Marte Strøm Reiersgård. 

Kirsten Ribu på valpeutstilling. Foto: Erika 
Kristine Ribu. 

RESULTATER FRA NSHKS VALPESHOW 

Høstsamling på Sataslåtten, Ål, 5.10.2014 

Mikkeline Seierstad Dale og Piperbakkens 
Alnitak Stjerne vant av Barn og hund. Foto: 
Lina Stabbetorp. 

Tre søstre på "småttisvalpeshowet" Foto: 
Jean-Pierre Bussio. 

Philemon Arthur kulern hos Lilliane Seier-
stad Dale og Johanne Ranem Rønsdal. 
Foto: Lina Stabbetorp. 

 
 
9519 Piperbakkens Alnitak Eri NO449601/14, 
05/06/14 E: Willoch, Ellen Isachsen O:Hansen, 
Tone Beate/Simonsen, Runar Golimo (N TCH NVV-
13 Nay-La-Chee's Hexov Runner - Vargteam's Dol-
ly). Ikke møtt. 
 
9511 Breaking Ice NO45322/14, 13/04/14 E: Dyre, 
Bodil Margrethe O: Pedersen, Bjørn Ove (Isslottet’s 
Mateo - Nävervikens Snow Af Ice-Bella)(w) Nr 4 
 
9512 Piperbakkens Alnitak Stjerne NO44962/14, 
05/06/14, E/O: Hansen, Tone Beate/Simonsen, 
Runar Golimo (N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's Hexov 
Runner - Vargteam's Dolly)(w) Nr. 2 
 
9513 Ylajärvis Ls Little Sally SE37934/2014, 
01/06/14 E: Blingsdalen, Johnny, O: Sundin, Malin 
(Ylajärvis Bg Leonhard - Jally)(w) Deltatt. 
 
9514 Piperbakkens Altnitak Ceti NO44964/14, 
05/06/14 E: Husebø-Isaksen, Cecilie/Husebø-
Isaksen, Eirin, O: Hansen, Tone Beate/Simonsen, 
Runar Golimo (N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's Hexov 
Runner - Vargteam's Dolly)(w) Nr. 3 
 
6-9 MÅNEDER TISPE 
9515 Kasakan Elisabeth Swann FI21207/14, 
23/02/14, E: Halvorsen, Lene O: Saastamonen, 
Kati, Finland (SE UCH SE(POLAR)CH Nordvikens 
Tigeröga – Taiga Quesst Cheetah)(w) Nr. 1 2BTK 

DOMMER: Marianne Lund 
 
4 -6 MÅNEDER HANNHUND 
9500 Snøfrost Ymer Den Digre Orca NO443501/4, 
10/5/14, E/O: Engebakken, Anita Helene (N UCH 
NJV-1 NORDJV-1 Hightower's Freke Winter Spirit -
N UCH Takoda Delilah)(w). Deltatt. 
 
9501 Balto NO45321/4, 13/04/14, E/O: Pedersen, 
Bjørn Ove (Isslottet's Mateo -Nävervikens Snow Af 
Ice-Bella)(w) Nr 3. 
 
9502 Scott Av Ulvhild NO42251/14, 24/04/14, E: 
Brustugun, Jo Arne O: Monsen, Kenneth (Savik Av 
Ulvhild -Pippi)(w) Deltatt. 
 
9503 Piperbakkens Alnitak Sirus NO44957/14, 
05/06/14, E: Willoch, Ellen Isachsen O: Hansen 
Tone Beate/Simonsen, Runar Golimo (N TCH NVV-
13 Nay-La-Chee's Hexov Runner - Vargteam's Dol-
ly) Ikke møtt. 
 
9504 Vargteam's Echo uregw-01, 2/04/14, Brun/
Hvit E: Halvorsen O: Ole-Dag Løvold (Vargteam's 
Junior Vargteam's Sandra)(w) Nr 2 
 
9505 Bon Av Ulvhild NO42252/14, 24/04/14, E: 
Brustugun, Jo Arne O: Monsen, Kenneth (Savik Av 
Ulvhild -Pippi)(w) Nr 4 
 
9506 Piperbakkens Alnitak Ain NO4495/14, 
05/06/14, E/O: Hansen, Tone Beate/Simonsen, 
Runar Golimo (N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's Hexov 
Runner - Vargteam's Dolly)(w) Nr 1, 1BHK, BIR valp 
 
4 -6 MÅNEDER TISPE 
9507 Piperbakkens Alnitak Umi NO44963/14, 
05/06/14, E/O: Hansen, Tone Beate/Simonsen, 
Runar Golimo (N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's Hexov 
Runner - Vargteam's Dolly)(w) Nr 1, 1 BTK, BIM 
Valp 
 
9508 Mika NO45324/14, 13/04/14, E: Kristansen, 
Tina O: Pedersen, Bjørn Ove (Isslottet’s Matei - 
Nävervikens Snow Af Ice-Bela)(W) Deltatt. 
 
9509 Snøfrost Såga Den Vise NO43505/14, 
10/5/14, E/O: Engebakken, Anita Helene (N UCH 
NJV-1 NORDJV-1 Hightower’s Freke Winter Spirit N 
UCH Takoda Delilah)(w) Deltatt. 

Sliten valp (Domino) sloknet i fanget til 
Josefin Skar. Foto: Lina Stabbetorp. 
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TEKST: LINDA MARIE MONSEN VASSDAL, SILJE 

MARI ERIKSEN OG MONICA A. SUNDSET. 

FOTO: MONICA A. SUNDSET, SILJE MARI ERIKSEN, 

HANA KECIC, SUSANNE SEIFERT OG ERIK SOLLI 

TEIGEN. 

Vi skulle veldig tidlig i ringen begge 
dager – og mange hadde reist langt og 
sovet lite! For når likesinnede møtes, 

går ofte skravletøyet i høygir og natte-
timene med søvn må vike for dette. 
Flere nye bekjentskap ble opprettet og 
gamle bekjentskap ble vedlikeholdt. 
 
Nasjonal utstilling lørdag 14. juni 
På utstillingen lørdag 14. juni i regi av 
Tromsø Hundeklubb, var det 15 sibe-

rian huskyer påmeldt. Vi hadde opp-
møte 12.30, og regnet høljet ned. Itali-
ensk dommer Claudio De Giuliani var 
vel like fornøyd med været som alle 
andre, og stilte opp i en fotsid, bur-
gunderrød regnfrakk. Vær fikk være 
vær, for hundene skulle vises frem. 
Takk og lov for dobbeltpelsede sibe-
rians, hvor vannet stort sett preller av. 
Noen av de andre rasene var ikke fullt 
så heldige, og så passelig druknede ut 
der de svømte rundt omkring i de 
respektive utstillingsringene. Selv om 
utstillingen lørdag kun var en nasjonal 
utstilling, var det hunder fra både Nor-
ge, Sverige og også et par hunder som 
hadde tatt turen helt fra Svalbard! 
 
BIR lørdag ble tispa Snöfrost Svale 
Dis, stilt av Ida-Helene Sivertsen og 
eid av Anki Lindgren. BIM ble hann-
hunden til Børge Johansen, Bachwi 
Like Nothing Else aka Sarek. 
 
Internasjonal utstilling på søndagen 
Søndag 15. juni var det NKK utstilling 
i Tromsø, og det var eksepsjonelt 
mange siberian huskyer påmeldt, hele 
33 stykker inklusiv en valp. Siberian 
husky hadde grytidlig oppmøte kl. 8.00 
og dommer var Rodi Hübenthal fra 
Norge. 
 
Siberian valpen var først i ringen, og 
selv om vanndammene lå rundt om-
kring på betongen, viste sola seg frem 
og ga både utstillere og hunder noen 
etterlengtede, varme stråler som tinte 
opp gårdagens frosne kropper. Det var 
mange flotte hunder i ringen fra Norge 
(fra Svalbard også denne dagen), Sveri-

Snykovet´s Bella ble BIR-valp både lørdag 
og søndag, og 4. best i sin gruppe søndag. 
Her avbildet sammen med eier Silje Mari 
Eriksen og oppdretter Monica A. Sundset. 

UTSTILLING TROMSØ JUNI 2014 

Vinnerne søndag 15. juni: Til venstre, finske Hanna Tuppi med 
Liekki Mirthmaker Dragon Attach som ble BIM, og fikk CAC og 
CACIB. Til høyre, svenske Mats Lyngmark med sin Wolfmark Ce-
lebrity of the Year aka Calle, som ble BIR og International Cham-
pion denne dagen. 

Vinnerne lørdag 14. juni: BIR Snöfrost Svale Dis til høyre (eier: 
Anki Lindgren) stilt av Ida-Helene Sivertsen og BIM Bachwi Like 
Nothing Else til venstre stilt av eier Børge Johansen. 

Det var ei sjeldent våt og hustrig helg i Tromsø med snøbyger langt nedi 
fjellene og plaskregn store deler av lørdagen og søndagen, da hundeutstil-
lingen gikk av stabelen 14. og 15. juni. Plaskregnet gjorde det ikke helt 
enkelt å holde hundene presentable, og handlerne ble også nokså vass-
trukne etterhvert. Hvitt kalkvann fra betongen på “Kunstisen i Tromsda-
len” skvettet oppover både hunder, utstillere og dommere, men humøret 
var på topp likevel. «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.» 
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ge og Finland, og tilslutt ble BIR og 
BIM kåret. Finske Hanna Tuppi sin 
tispe Liekki Mirthmaker Dragon At-
tach ble BIM, og fikk CAC og CACIB. 
Svenske Mats Lyngmark sin Wolfmark 
Celebrity of the Year aka Calle, ble 
BIR og kunne også krone seg med 
tittelen International Champion denne 
dagen. 
 
Valpeshowet 
Snykovet´s Bella deltok på sin første 
utstilling i en alder av 7 måneder, og 
ble stilt av eier Silje Mari Eriksen. Lør-
dag gikk Bella i valpeklassen 6-9 mnd. 
for dommer Vigdis Nymark sammen 
med flere andre valper i gruppen spiss-
hund. Denne gruppen var først ut lør-
dag morgen og hadde oppmøte kl. 
09.00. Regnet høljet ned, som nevnt 
tidligere, men dommer Vigdis Nymark 
var en så positiv og hyggelig dame å 
stille for, slik at været nesten ble glemt. 
Hun kom med positive kommentarer 
underveis i ringen og var veldig støtt-
ende. Bella fikk bare gode tilbakemel-
dinger og meget god kritikk, ble BIR-
valp og fikk gode lykkeønskninger 
videre. 
 
Søndag gikk Bella i valpeklassen for 
Rodi Hübendthal, samme dommer 
som de andre siberians på NKK-
utstillingen. Også her fikk Bella veldig 
bra kritikk og ble BIR-valp. Senere på 
dagen ble hun nr. 4 i sin gruppe i grup-
pefinalen. 
 
Begge dagene var det mange timer 
mellom første runde i ringen, og grup-
pefinalene, så det ble mange timer å 
vente for en liten valp. Dette taklet 
Bella fantastisk, og hun tok hele utstil-
lingskaoset med forbausende stor ro. ■ 

Hana Kekic, Silje Mari Eriksen og Bella 
venter på gruppefinalen søndag. 

Juniorklasse hannhund: Linda Marie Mon-
sen Vassdal med TT Zoot Siku. 

Åpen klasse tispe, Edel Marit Nerdrum med 
Libesol Rock Solid (Ninja). 

Komplett resultatliste er på sidene 71. 

Eagel Eye Bruse av ulveblikk og Linda 
Vassdal fra Svalbard. 

Vinnerne lørdag. 

Noen av excellent-tispene søndag. 

Ida-Helene Sivertsen ble beste juniorhand-
ler denne helgen, hennes siste juniorkon-
kurranse. 
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seg var Gorm, Run Roy`s Black Magic 
Tanja og Run Roy`s After Eight Iza. 
 
Det som var moro, var at her fikk 
Gorm treffe 2 av sine kullsøsken. For 
fra Stjørdal kom Lill Monica Frisk og 
Tore Morten Remman som hadde 
med seg Lucky og Eiki. Vi kan vel ikke 
si at det var søskenkjærlighet fra første 
stund, men moro var det at de kunne 
treffes. Lucky var kun på lån og flytter 
nå opp til Alta. En langbeint nydelig 
hund som med litt muskeltrening så ut 
til å bli en bra spannhund. 
 
Lill og Tore hadde også med seg Varga 
som stammer fra Ulveblikk.  Vi prøv-
de så godt det lot seg gjøre å få bilde 
av de 3 sammen, men ikke så enkelt 
når søskenkjærligheten er så som så. 
Lill og Tore samarbeider litt med 
andre på Stjørdal og kunne fortelle at 
de prøver å få i gang et miljø som kan-
skje ender med et spann for konkur-
ransekjøring. ■ 

Norsk polarhundklubb avd. Midt-
Norge ønsket velkommen til utstil-
ling på Orkanger lørdag 27. septem-
ber. Samme dag hadde været be-
stemt seg for at den første høststor-
men også skulle arrangeres. 
 
Det var et ufyselig vær på Orkdal trav-
park men likevel var det en god del 
hunder som var klar for utstilling. Den 
klart største klasse var Samojed, men 
også Malamute og Grønlandshund var 
representert. Når det gjelder klasse for 
Siberian Husky var det kun 12 påmeld-
te hunder. Vi fikk treffe noen av dem 
og deres eiere. 
 
Atle Kulbotn og Ingvild Juland fra 
Ålen, har tatt seg noen timer fri fra sine 
4 mnd gamle tvillinger, og hadde med 
seg 3 av sine hunder. Det er moro med 
utstilling sier Atle, men mest er vi her 
for sosialisering av hundene. De er ikke 
vant med så mange fremmede hunder 
så derfor benytter vi anledningen. 
Hundene som Ålbyggene hadde med 

Lill Monica Frisk med Lucky, Tore Morten Remman med Eiki og Atle Kulbotten med Gorm. 

Linn Monica Frisk med Varga.  

Utstilling på Orkanger 

27. september 2014 

TEKST OG FOTO: BÅRD BAKÅS 

UTSTILLINGEN PÅ FAGERNES 
 
TEKST OG FOTO: LINDA HAUGEN. 

Jeg er en ivrig amatør- og hobbyfoto-

graf fra Valdres som liker svært godt 

å fotografere dyr, natur, landskap og 

portretter av både mennesker og dyr 

og tar små fotooppdrag rundt om 

kring. Jeg var på polarhundutstilling-

en på Fagernes den 26. april og her er 

noen av bildene jeg tok der. 

BIR Brukshund: Trahimus Nicklas. 

NTCH NVV`13 Nay-La-Chee`s Hexov 
Runner Bis 2. 

Lina Stabbetorp med Constanze (Connie). 

NTCH NTCH Nay-La-Chee`s Hexov Runner 
BIS Veteran. 

FLERE BILDER PÅ: 
AMATØRFOTOGRAF LINDA HAUGEN 
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NSHKs første utdelte BIR brukshund-
sløyfe. I år gikk den til Heidiburghs 
Ghost Luna. Denne flotte sløyfen er 
det verdt å jobbe for å få, så kjør løp 
med hundene, og still opp på neste års 
NSHK-utstilling. Norges første sibe-
rian husky med brukshundtitler i utstil-
lingsringen ble Trahimus Nicklas som 
ble BIR brukshund og Snørokks Libby 
Riddles som ble BIM brukshund på 
Polarhundklubbens utstilling en måned 
før. På NSHKs utstilling ble Heidi-
burghs Ghost Echo BIM brukshund. 
Foto: Tora Kleven. 

SIBERIAN HUSKYER MED TREKKHUNDCHAMPIONAT 
Regnr Navn Presentert i Huskybladet 
17391/06 Cobby Lillefot 
19629/07 Freia 
07098/08 Gillan 
S50901/2005 Heidiburghs Eric 3/2014 
S69244/2006 Heidiburghs Ghost Echo 
S69244/2006 Heidiburghs Ghost Luna 3/2014 
NO42184/09 Juluss 
15789/03 Lupo Tipp Nirvana av Brattalid 
11645/05 Nay-la-chee's Hexov Runner 
NO44135/10 Nay-la-chee's Lava Zima 
NO42185/09 Nenana 
NO33481/10 Rodeløkka's Petruscka 
28187/08 Rossevangens Dina 
28188/08 Rossevangens Ylva 
NO55070/10 Sapian Glomma 
17553/03 Snilla av Vargevass 
NO49634/09 Snøgg 
12139/04 Snøheimens Ross 
NO41934/12 Snørokks Libby Riddles 
26597/07 Snørokks Tanana 
05855/08 Varghaugens Cosak 
27064/07 Vikerkollen's Bb Emira 
25803/05 Vikerkollen's Ms Borriz 
22564/04 Libby av Vargevass 3/2014 
17392/06 Korbuq Kjappfot 
NO52277/11 Storm av Vargevass 
NO49041/10 Viking av Vargevass 3/2014 

Fra og med 1.1. 2014 kan Siberian 
Husky få tittelen Norsk Trekk-
hundchampion (NTCH). Kravene 
for å oppnå siberian husky cham-
pionatet er som følger: 
 
Hunden skal ha minst tre 1. premier 
fra trekkhundprøver for polare raser 
(se egne regler for trekkhundprøver 
for Siberian Husky). 1. premiene kan 
være en blanding av KD (sprint), MD 
(mellomdistanse), og LD 
(langdistanse). 
 
I tillegg skal hunden ha minst én gang 
Very Good på utstilling i et av de nor-
diske landene etter fylte 15 måneder. 
 
Jeg vil i bladene fremover presentere 
de hundene som har fått godkjent tittel 
NTCH. For å oppnå tittel skal hunde-
ne ha dokumentert funksjonell anato-
mi, slik den beskrives i rasestandarden. 
I tillegg være observert og bedømt i 
utstillingsringen, MEN ikke minst, vist 
evne til å kunne utføre sin funksjon 
som trekkhund i konkurranse med 
andre trekkhunder. På den måten er 
det mulig å så objektivt som mulig få 
vurdert om den innehar de egenskape-

ne beskrevet i rasestandard som ikke 
kan bedømmes i utstillingsringen. 
 
Bakgrunnen for trekkhundprøven 
Dette regelverket for trekkhundprøver 
av Siberian Husky er utarbeidet og 
vedlikeholdes av  Norsk Siberian Hus-
ky Klubb (NSHK) som samarbeiden-
de klubb med NKK. 
 
Følgende utdrag fra rasestandarden 
står sentralt ved bedømmelse av bruks
- og trekkegenskapene for hunder av 
rasen Siberian Husky: 
 
”Karakteristisk for rasen er flytende og 
ledige, tilsynelatende uanstrengte beve-
gelser. Den utfører sin opprinnelige 
funksjon i selen med å trekke en lett 
last i moderat tempo over store av-
stander.” 
 
Disse egenskapene er det meget vans-
kelig eller umulig å vurdere i utstil-
lingsringen. Det er også viktig at vur-
dering av den enkelte hund gjøres på 
et så bredt grunnlag som mulig. Det vil 
si at hunden må sammenlignes med et 
nivå satt av de beste representantene 
for rasen og andre trekkhunder. Det er 

NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT 
PRESENTASJON AV HUNDER MED NTCH TITTEL 

også viktig at vurderingen gjøres på et 
grunnlag som er samlet inn over tid. 
 
Den beste måten å bedømme en trekk-
hund på er i trekkhundprøver som 
passer med det rasestandarden beskri-
ver. Trekkhundprøvene inngår i ut-
valgte løp arrangert av raseklubbene 
for de polare rasene eller av klubber 
tilsluttet Norges Hundekjørerforbund. 
I disse løpene møter man sledehund-
spann bestående av Sibirsk Husky, 
andre raser og uregistrerte hunder. 
 

Anne-Katrine Kroken 
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FOTO: TORA KLEVEN OG VIGGO JØRGENSEN. 
 

 Tispe Hannhund 
Høyde 52 cm 58 cm 
Vekt 15,5 kg 23 kg 
Født 04.11.2006 01.07.2005 
 
Oppdretter: Lars og Kerstin Gustafs-
son, Kennel Heidiburgh, Insjön, Sverige 
Eiere: Tora Kleven og Viggo Jørgensen 
 
Tora Kleven og Viggo Jørgensen har 
gitt opplysningene om Luna og Eric. 
 
Litt om hundene bak 
Luna og Eric kommer fra en av Sveri-
ges eldste Siberian huskykenneler, ken-
nel Heidiburgh som har drevet med 
løp og utstilling siden 1971. 
 
Bak dem ligger mange godt meritterte 
hunder. Det er hunder fra løpskenne-
lene Unisak, Fenrisulven, Axia og 
Snowtrail. Videre bakover er import-
hunder fra Zero, Igloo Pak, Arctic 
Trail, Anadyr og en og annen norsk og 
finsk hund. 
 
Luna og Erics far, farfar og morfar 
samt to oldemødre og to oldefedre har 
tittelen SE (POLAR)CH. Den svenske 
trekkhundchampiontittelen henger 
høyt fordi det er stor deltakelse på 
meritteringsløp i Sverige. Deres far, 

Trahimus Sudden, ble trekkhund-
champion bare 2 1/2 år gammel og 
utstillingschampion da han var 10 år. 
 
Gemytt 
Både Luna og Eric er enkle å ha med å 
gjøre. De er i likhet med alle sine 10 
søsken (to kull) glade i folk. Luna vil 
gjerne opp i fanget, men Eric er for 
stor og tung til det. De elsker opp-
merksomhet og det er derfor morsomt 
å ha dem med på utstilling.  
 
De er svært sosiale overfor andre hun-
der og begge er antikranglete av natur. 
De har en egen evne til å avvæpne 
andre hunder og lar seg ikke provosere. 
 
Begge er svært selvsikre og rolige, men 
ikke dominante. Terskelen for å knurre 
er svært høy. Eric kan gå løs, noe som 
er ganske uvanlig til siberian å være. 
Han eier ikke jaktinstinkt, men blant 
hans avkom er det både de med og 
uten jaktinstinkt. Luna derimot har 
jaktinstinkt. 
 
Pels og kroppsbygning 
Luna har relativt kort pels, men den er 
tett med mye underull. Hun den av 
våre hunder som trives best i kulde om 
vinteren. 
 
Med sine 52 cm og 15,5 kg har hun 

mindre trekkraft enn en større hund, 
men Luna tar det igjen med en enorm 
arbeidsvilje. Proporsjonene er perfekte. 
 
Eric har mye pels, og lengre pels enn 
Luna, og han har en flott løvemanke. 
Han er middels høy, og er ganske kraf-
tig og solid uten å få et tungt trav. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Både Luna og Eric har godt utviklet 
”trekkhode”, kanskje fordi de er avlet 
på trekkegenskaper i generasjoner. De 
jobber alltid godt, og har aldri vært 
skadet, verken i løp eller på trening. 
 
Både Luna og Eric kan gå som leder-
hunder. Luna har vært lånt ut til 
mange andre spann, og fungert fint 
både som leder og lengre bak i span-
net. Eric går som leder på halvparten 
av treningsturene. I løp går han som 
leder dersom det er krevende løype 
med mange hunder og distraksjoner i 
løypa. Men på grunn av at han er vår 
sterkeste hund blir han som oftest satt 
bak i spannet på løp. 
 
Begge elsker høy fart. Luna har vært 
oppe i maxhastighet 38 km/t under løp 
om vinteren mens Eric har vært oppe i 
45 km/t i barmarksløp. Vi kjører sprint 
slede og barmark. Hvordan de vil fung-
ere på langdistanse vet vi ikke, men de 
har slektninger som fungerer meget 
godt som langdistansehunder. 
 
Forskjellen på Luna og Eric er at Eric 
helst vil løpe i flokk, mens Luna ikke 
er avhengig av flokken og gjerne løper 
alene foran sykkel og kickbike. Om 
vinteren er de med på å brøyte løyper 
opp bakkene fra huset vårt og inn på 
hundeløypene til Hamar trekkhund-
klubb. 
 

NTCH 
Heidiburghs Ghost Luna 
 
NUCH NTCH SUCH 
S(POLAR)CH  
Heidinburghs Eric 

SUCH S(POLAR)CH 
Trahimus Sudden 

S(POLAR)CH 
Unisak´s Brimer 

S(POLAR)CH Unisak´s Jehu 

Unisak´s Ottey 

Fenrisulven Akela 
S(POLAR)CH Axias Qurry 

S(POLAR)CH Fenrisulven Freja 

Unisak´s Towa 

S(POLAR)CH 
Unisak´s Jehu 

Unisak´s Waqo 

Unisak´s Iwa 

Unisak´s Savoy 
Igloo Pak´s Snow Bandit 

Unisak´s Steja 

NTCH Heidiburghs Ghost Luna. NTCH Heidiburghs Ghost Luna. 

NTCH HEIDIBURGHS GHOST LUNA 
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Viggo Jørgensen på Dørstokkmila 2014 på Hamar. Foto: Stine Oppegaard. 

seg ikke riktig så mye ut nå som da han 
var ung og uerfaren. Likevel kom han 
på bronseplass i Polarhundmästerska-
pet i Sverige sist vinter.  
 
Eric er i tillegg Norsk og Svensk Ut-
stillingschampion. Han ble beste sibe-
rian på NSHKs spesialutstilling i 2007 
og tredje beste hanhund på Rasspecia-
len i Sverige samme år. Han er en av 
ganske få siberians som har oppnådd å 
bli firedobbelt champion. 
 
Avkom 
Vi har ikke hatt kull på Luna, men Eric 
har ett kull etter seg. Av de fem valpe-
ne er tre aktivt med i løp og gjør det 
veldig bra. To av hans døtre har deltatt 
i EM og VM barmark og ett VM slede. 
De er begge norsk trekkhundcham-
pions, og den ene har flere certifikater 
på utstilling. 
 
En historie 
I fjor høst deltok vi i VM barmark i 
Italia og bodde på campingplassen like 
ved løpsarenaen. Jeg tok hundene på 
en daglig luftetur ut den ene enden av 
campingen, over et jorde og inn i mot-
satt ende av campingen. Der bodde det 
et team fra Sør-Afrika, og de sto og så 
på meg da jeg kom forbi. Jeg smilte og 

Negative sider 
Luna er svært sosial og liker ikke å bli 
plassert for langt borte fra resten av 
flokken. Hvis hun plasseres for langt 
borte fra huset så klager hun. Eric tri-
ves over alt hvor han blir plassert. 
 
Meritter 
Luna er Norsk Trekkhundchampion 
og har to 1.priser i trekkhundmeritte-
ring i Sverige (mangler en 1.pris for på 
bli Svensk Polarhundchampion). Hun 
har deltatt to VM slede og ett VM bar-
mark. Siden Viggo bare kjører 4-spann 
sommer og vinter og de andre to tispe-
ne er større enn henne så blir Luna ”til 
overs”. På grunn av hennes allsidighet 
og at hun tilpasser seg alle situasjoner 
så har hun vært mye utlånt. Hun fung-
erer i det meste. Hun har vært utlånt 
flere ganger i kickbike 2-spann og 4-
spann slede, i 8-spann slede på Hamar 
hundekjørerfestival (gjennomsnittfart 
28 km/t), i vognløp og i en-spann syk-
kel i Skånedraget. Det største var like-
vel da det svenske landslaget lånte 
henne til stafettens sisteetappe i VM 
barmark i Italia. Da syklet Sveriges 
beste B-kjører Anna-Carin Lönn i mål 
med Luna til full jubel og applaus fra 
tilskuerne. 
 
Luna har tre certifikater på norske ut-
stillinger, CK på Rasspecialen i Sveri-
ge, og hun vant i år på NSHKs spesial-
utstilling på Sataslåtten. Hun gjør det 
jevnt bra hos de fleste dommerne. 
 
Eric er Norsk og Svensk Trekkhund-
champion og har vært med på samtlige 
løp som Viggo har deltatt i fra vinteren 
2007 og fram til i dag. Det har så langt 
blitt 68 slede- og barmarksløp på 7,5 
år. Han har deltatt i EM og VM bar-
mark, samt to VM slede. Han er fort-
satt like ivrig på startstreken, men tar 

hilste, men det var liten respons. 
 
Så kom jeg med Eric og da kom smilet 
fram og de kom bort for å slå av en 
prat. De mente han var en flott type 
og at han måtte være show- og ikke 
racinglinje. Jeg var selvfølgelig enig i at 
han var flott, men han var nok av 
løpslinjer. Uansett, Eric nøt oppmerk-
somheten. Siste hund var Luna, og 
hun var heldigvis også av akseptabel 
type etter deres målestokk. To av våre 
åtte hunder ble altså ”godkjent”. De 
hadde to siberians av show-linjer, og 
var nok ikke vant til å se så mange si-
berians av lettere type med lengre bein.  
 
Jeg må si jeg ble ganske imponert over 
at de hadde tatt turen helt fra Sør-
Afrika til Italia. De fortalte om hunde-
kjøring med siberians der de kjørte om 
natta da det var kaldest. De hadde det 
sosialt med samlinger og løp, akkurat 
som hos oss. Noen måneder etter inn-
førte myndighetene i Sør-Afrika for-
bud mot hundekjøring og jeg synes 
først og fremst synd på hundene, men 
også eierne. 
 
www.rossevangen.net 
www.heidinburgh.com 

Heidiburghs Eric. NUCH NTCH SUCH S(POLAR)CH Heidiburghs Eric. 

NUCH NTCH SUCH S(POLAR)CH HEIDIBURGHS ERIC 

http://www.rossevangen.net
http://www.heidinburgh.com
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FOTO: KRISTIN OG TROND LERENG. 

 
Hannhund 
Høyde: 60 cm 
Vekt: 24 kg 
Født  18.05.2010 
 
Oppdretter: Karsten Grønås, Kennel 
Vargevass. 
Eier: Kristin og Trond Lereng, Ken-
nel Jotneheimen. 
 
Kristin og Trond Lereng har gitt opp-
lysningene om Viking. 
 
Litt om hundene bak 
NTCH Viking av Vargevass er en 
gjennomavlet Siberian Husky med 
fokus på sledehundkvalitet i mange 
generasjoner. Dette er Siberians som 
har utmerket seg innen sledehunds-
porten. Fakta er at ingen annen Sibe-
rian kjører kan vise til en lignende me-
rittliste som Karsten Grønås med sitt 
Vargevass-oppdrett. 
 
NTCH Viking er sønn av SUCH S 
(Polar) CH NUCH Dante. Dante har 
gått på Karsten Grønås sitt 
hovedspann i mange år, og har gjen-
nomført mange langdistanseløp. Blant 
annet Femunden 600, Polardistanse 
300 og Amundsen Race med 
Sølvmedalje i Open Swedish Champi-
onship Long Distanse i 2011. Dante 
har også gått flere andre løp, og har 
alltid gått til mål. 
 
Dante er også en hund som har utmer-
ket seg på utstilling. Han er både 
Svensk og Norsk Utstillingschampion, 
og ble BIR på spesialutstillingen i 2010. 
Vikings bestefar på farssiden er S 

(Polar) CH Putin av Vargevass som 
fører linjer fra ca. 50% Anadyr, og 
50% New England / Igloo Pak med 
noe Seppala. Putin gjennomførte også 
mange langdistanseløp. Blant annet 
Femunden 600, og ikke minst Finn-
mark 1000 km til en sterk 13. plass. 
Putin har også vist seg som en god 
avlshanhund. 
 
Vikings mor er NTCH Libby av Var-
gevass. Libby gikk også på Karstens 
hovedspann før vi overtok henne, og 
har gått mange løp. Blant annet Polar-
distanse 300 til 1. plass, WSA 8 – 
spann sprint, og flere mellomdistanse 
løp. Libby er en hardtarbeidende, og 
seriøs sledehund som egner seg meget 
godt i lead.  
Libby har hatt 4 kull, og hun har vist 
seg som en god avlstispe. Hun har 
Exc, AK, 2 AKK, CK, RES. CERT, 2 
BTK, og HP i oppdretterklasse på 
utstilling. 
 
Vi er veldig godt fornøyd med våre 
Vargevass – hunder da de er svært 
trekkvillige, og de er omgjengelige 
hunder med et vennlig og godt gemytt.  
Karsten har også lykkes i å kombinere 
utmerkede bruksegenskaper med et 
godt, rasetypisk eksteriør. Noe som er 
viktig når man har valgt å holde på 
med en rase. 
 
Gemytt 
Viking er en godlynt hund som er vel-
dig sosial, og glad i folk. Han går også 
fint sammen med andre hunder. Om 
han kan betegnes som dominant eller 
subdominant kommer jo an på hvem 
som møtes da dette er et relativt be-
grep. Han dominerer naturlig nok sine 

yngre brødre, men underkaster seg fint 
eldre hanner i flokken slik som en 
hund i mental balanse skal gjøre. 
 
Pels og kroppsbygning 
Viking er en rasetypisk Siberian med 
utmerket, polar pels av normal lengde. 
Han er en sterkt bygget, kraftig hund 
med god over – og underlinje, gode 
vinkler og gode poter. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Viking er en ærlig hund som alltid gjør 
sitt beste i selen. Han er rask, og driver 
gjerne opp farten. Særlig i motbakker 
hvor han «kaster» seg fram i selen hvis 
han synes det går for sakte. Han har et 
fint trav med gode bevegelser, men 
kan slå litt tidlig over i galopp. Viking 
kan gå hvor som helst i spannet, og 
har gått flere løp som leder. Han pas-
serer andre spann uten problemer. 
Han spiser og drikker veldig godt, også 
på løp. Han roer seg fort på skjekk-
punkt, og slapper godt av. Han er lett-
lært, og adlyder greit alle kommandoer. 
Viking er konsentrert om arbeidsopp-
gaven, og er som sin mor en seriøs 
sledehund. Som leder er han oppmerk-
som på kjøreren, og har alltid «et øre 
bakover». 
 
Meritter 
Viking har gått flere mellomdistanse-
løp. Blant annet 3 x Rørosløpet - 40 
km x 2, 2 ganger til 1. plass, 2 x 
Seppalaløpet - 37 km x 2, Vikerfjellø-
pet - 70 km, og 2 x Vildmarksracet - 
60 km x 2, 3. plass i 2014. 
 
På utstilling har han VG, JK i 2011, og 
Exc, AK, 2 AKK, CK, Res. CERT og 
2 BHK på klubbens spesialutstilling i 
2012. 
 
Avkom 
Viking har ingen avkom. 
 
www.jotneheimen.net 
www.vargevass.com  

Viking av Vargevass 

SUCH (Polar) CH NUCH 
Dante 

S(Polar) CH  
Putin av Vargevass 

Alaskan`s Ping Ping of Anadyr 
Tellervo av Vargevass 

Luna 
Pablo av Vargevass 

Curly 

Libby av Vargevass 

Ukko av Vargevass 
Spassky 
Tellervo av Vargevass 

Evita 
Houston av Vargevass 

Spotty 

NTCH Viking av Vargevass. Foto: Jørgen D. Næss. NTCH Viking av Vargevass. 

NTCH VIKING AV VARGEVASS 

http://www.jotneheimen.net
http://www.vargevass.com
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FOTO: KRISTIN OG TROND LERENG. 

 
Tispe 
Høyde: 52 cm 
Vekt: 19 kg 
Født  28.08.2004 
 
Oppdretter: Karsten Grønås, Kennel 
Vargevass. 
Eier: Kristin og Trond Lereng, Ken-
nel Jotneheimen. 
 
Det er Kristin og Trond Lereng som 
har gitt opplysningene om Libby. 
 
Litt om hundene bak 
Det generelle som står skrevet om 
NTCH Viking av Vargevass kan også 
sies om NTCH Libby. NTCH Libby 
av Vargevass er en gjennomavlet Sibe-
rian Husky med fokus på sledehund-
kvaliteter i mange generasjoner. Dette 
er Siberians som har utmerket seg in-
nen sledehundsporten. Fakta er at ing-
en annen Siberian kjører kan vise til en 
lignende merittliste som Karsten 
Grønås med sitt Vargevassoppdrett. 
 
Vi er veldig godt fornøyd med våre 
Vargevasshunder da de er svært trekk-
villige, og de er omgjengelige hunder 
med et vennlig og godt gemytt. Kar-
sten har også lykkes i å kombinere 
utmerkede bruksegenskaper med et 
godt og rasetypisk eksteriør. Noe som 
er viktig når man har valgt å holde på 
med en rase. 
 
Libbys bestemor på farssiden er Tel-
lervo av Vargevass som fører mye 
New Englandblod. Tellervo var Kar-
stens hovedleder fra 1994-2000, og 
gikk som leder da Karsten vant i Pire-
na i 1998. Telle var en svært snill hund, 
og en ansvarsfull leder. Hun var også 
godt bygd med en spesielt god front, 
og hun var utholdende og rask. 
 
Libbys far, Ukko av Vargevass var en 
rask, og hardtarbeidende leder; rolig i 
gemyttet, men veldig intens og seriøs i 
selen. Han var med på vinnerspannet 

på Polardistanse 300 i 2003 og 2004, 
samt på det beste Siberianspannet på 
Femunden 500 i 2001 og 2002. Han er 
også far til Karstens hovedleder gjen-
nom mange år, Nathan av Vargevass. 
Libbys bestefar på morssiden er Hous-
ton av Vargevass. Han var en veldig 
glad og dedikert lederhund, og var 
med på Femundløpet i 2001 når Kar-
sten og teamet ble nummer 3 foran 
Robert Sørlie. 
 
Libbys mor, Evita, har meritter fra 
korte Femunden i 2002, hun var leder 
på spannet til Nisse Uppstrøm på kor-
te Femunden i 2005, og var med på 
Karstens vinnerspann på Polardistanse 
300 i 2003. 
 
Gemytt 
Libby er en godlynt hund som er re-
servert mot fremmede, men er veldig 
hengiven mot folk hun kjenner. Hun 
går fint sammen med andre hunder, og 
selv om hun har inntatt lederrollen 
blant tispene, så unngår hun bråk. Men 
hun har sørget for å sette seg i respekt 
innad i flokken. Hun har også vært en 
kjærlig, og bestemt mor, og derfor en 
god oppdrager for sine avkom. 
 
Pels og kroppsbygning 
Libby er en rasetypisk Siberian med 
god, tett, polar pels.  Hun er oppsikts-
vekkende godt muskelsatt med utmer-
ket over- og underlinje, og gode vink-
ler. Hun har en utmerket front. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Libby er en seriøs, og hardtarbeidende 
Siberian som alltid gjør sitt ytterste i 
selen. Hun egner seg veldig godt i lead 
da hun ikke er interessert i verken 
andre hunder eller folk. Hun passerer 
derfor alt av forstyrrelser uten proble-
mer, og er god på kommandoer. Der-
for har hun gått flere løp som leder på 
spannet. Hun har et godt løpesett med 
veldig gode, uanstrengte bevegelser.  
Hun er glad i mat, og spiser og drikker 
godt på både trening og løp. Ettersom 
hun ikke er så stor så har hun ikke 
vært førstevalget på lange løp, men 
hun har hatt stor betydning for oss når 
vi har bygd opp kennelen.  Hun har 
vært en utmerket læremester for yngre 
hunder. 
 

Meritter 
Libby hadde allerede meritter på løp 
da vi overtok henne. Hun gikk på 
spannet til 1. plass på Polardistanse 
300 i 2007, og som lederhund til en 5. 
plass på WSA i 8-spannklassen sprint, 
og bare noen dager senere til en 5. 
plass på Polardistanse 160. Selv har vi 
kjørt flere mellomdistanse løp med 
henne. Blant annet 2 x Rørosløpet - 40 
km x 2 til en 2. og 1. plass, Seppalalø-
pet - 37 km x 2, Vikerfjelløpet - 70 km, 
og Vildmarksracet - 60 km x 2. 
 
På utstilling har hun Exc, AK, 2 AKK, 
CK, Res. CERT og 2 BTK, og HP i 
oppdretterklasse på klubbens spesial-
utstilling. 
 
Avkom 
Libby har 4 kull, 1 kull med Grubian 
av Vargevass, 1 med Peikon av V, og 2 
kull med SUCH S (Polar) CH NUCH 
Dante.  
 
Hun har vist seg som en god avlstispe 
da hun har nedarvet både sine gode 
trekkhundegenskaper, og sitt rasety-
piske eksteriør. 
 
Blant annet går SE (Polar) CH Thor av 
Vargevass (x Ch. Dante) som leder på 
Vargevass kennelen, og han har også 
utmerket seg på utstilling med følgende 
resultater: Exc, AK, 1 AKK, CK, 
CERT, 1 BHK og BIR. Hennes sønner 
SUCH NUCH (Polar) CH Frekkis av 
Vargevass, og Tjalling av Vargevass (x 
Peikon) har gjennomført Femunden 
600 i 2010, og har vært med på det 
vinnende spannet på Polardistanse 
2012, samt flere Amundsen Race. 
 
Det er også flere av hennes avkom 
som har utmerket seg som gode trekk-
hunder for andre kjørere, blant annet 
gikk hennes sønner Sverre og Hulk 
Haakon av Vargevass (x Grubian) Fe-
munden 400 for Nina Mutka, og året 
etter for Kim Dulk.  Kim Dulk hadde 
også Tjalling av Vargevass (x Peikon) 
på spannet under Amundsen Race 
2014, hvor teamet ble beste Siberian 
spann. 
 
www.jotneheimen.net  
www.vargevass.com  

NTCH Libby av 
Vargevass 

Ukko av Vargevass 

Spassky 
Kermit av Vargevass 
Lekta av Vargevass 

Tellervo av Varge-
vass 

Kermit av Vargevass 

Finnemarkas Hippu 

Evita 

Houston av Varge-
vass 

Lobo av Vargevass 
Sahti av Vargevass 

Spotty 
Esso Extra av Vargevass 

Vera av Vargevass 

NTCH Libby av Vargevass. 

NTCH LIBBY AV VARGEVASS 
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30. august 2014 
DEN STORE DAGEN! 
 
13 spente ungdom i alder 12 - 
16 år møtte opp, med og uten 
hund. Det ble en fantastisk dag. 
 
Alle var vi litt spente i starten, 
alle litt ukjente for hverandre, 
men alle med EN STOR FEL-
LES INTERESSE Hunder og 

Det var en gang….. en svenske, en nordmann og en ….. nordmann til! Sam-
men mekket de i hop en ide, om barn og ung ungdom, med eller uten egen 
siberian husky, kunne tenke seg og møtes og ha det gøy? 

TEKST OG FOTO: JOSEFIN OG MARI SKÅR, JOHANNE OG KRISTIN 
RANEM RØNSDAL. 

spesielt SIBERIAN HUSKY! Vi 
måtte bli kjent, så en "ice-
breaker", en gruppeoppgave 
måtte til: Finn ting på stedet 
hvor forbokstavene blir til Sibe-
rian Husky. 
 
Det var litt tynt med premier, så 
om noen har noen give aways til 
de flotte ungdommene blir vi 
veldig veldig glad. 
 
Deretter var det besøk i hunde-
gården, og spesielt valpene til 
Lina gjorde stor suksess. Lina 

Første møte…………. 
 
 
 
Til venstre: Og slik ble invitasjonen som ble offentliggjort på klubbens nettsi-
der og diverse facebookgrupper: 

TEEN-SIBERIAN HUSKY ØSTLANDET 
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fortalte ivrig og vi koste lenge med de 
utrolig fine valpene 
Nå begynte ungdommen å bli rastløse 
- de ville kjøre med hundene. 
 
De ble delt i to. En gruppe skulle star-
te med å kjøre med hund og den andre 
skulle lære å flette bånd. 
 
For et spetakkel, for et leven, så gøy! 
Olav dro i forveien og skulle være ven-
depåle. Lina, Mari og Kristin hjalp til 
med å koble til og fra sykkel, kickbike 
og trehjuling. 
 
Vi sikret med hjelm, vanter og fikk de 
av gårde, mer eller mindre kontrollert!. 
Noen usikre ved start, MEN når de 
kom tilbake, for noen fornøyde smil! 
 
Deretter byttet vi - ALLE fikk kjøre, 
noen flere ganger. 
 
Tilbake på bålplassen ble det grilling 
av pølser, latter og moro og fornøyde 
ansikter. Oda hadde bakt en fantastisk 
Siberian Husky sjokolade kake. Den 
var god den! 
 
Har vi hatt det bra i dag? JA! 
Vil dere gjøre dette igjen? JA! 
 
Vi ønsker å takke alle som bidro til at 
denne dagen ble utrolig fin, og spesielt 
takk til Johanne Sundby som sporty 

Kos med Linas valper ble det også tid til. 

Det ble raskt et god samarbeid mellom ungdommen. 

overlot gård og grunn til oss. Hun tok 
med alle sine egne hunder og lot oss 
regjere en hel lørdag på "Inn i Grans-
kauen kennel". En stor takk til Oda og 
Lina for innlegg om hundekjøring og 
valpehold og Gro Britt fortjener ros 
for sitt linebinderkurs. 
 
Og til sist men ikke minst - en Stor 
takk til all ungdommen for en flott 
dag. Dette gjør vi gjerne igjen. 
 
OG det skal vi! 
 
Med Huskyhilsen, 
Oda, Mari og Kristin 

Spesiallaget siberian husky-kake. 

Josefin Skår med noen av hundene. 

Marte Strøm Reiersgård  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005729381772
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var det på idrettsplassen ved Gamle 
Såner Ungdomsskole denne dagen. 
 
Rune startet treningen med et kort 
innføringskurs om utstillingstitler, og 
vi fikk vite hva de ulike sløyfefargene 
betydde. Deretter ble vi delt inn i 
puljer på fire om gangen og fikk trene 
på å løpe med hundene som skulle 
trave pent ved siden av oss rundt i 
ringen. Det var viktig å utnytte hele 
ringen i følge Rune, og også ha hun-
den på venstre side, slik at dommeren 
kunne se hunden godt og ikke ei-
eren/handleren. Hundene skulle også 
trave frem og tilbake på linje. 
 
Noen hadde tydeligvis vært med på 
dette mange ganger tidligere og førte 
hunden sin med den største eleganse. 
Noen av oss var ikke fullt så drevne, 
og hundene hoppet og danset i vei 
med eierne på slep. Enkelte hadde 
stort utviklingspotensiale med andre 
ord….. 
 
Det var en stor fordel for dem som 
hadde trent hunden sin på å gå pent i 
bånd, og også om man kunne bestikke 
hunden med godbiter for å få kontakt. 
 
Det ble stilt spørsmål om det ikke er 
dumt å lære en trekkhund å gå pent i 
bånd, men de fleste mente at hunde-
ne skjønte forskjellen på de ulike job-

Godt oppmøte på utstillingskurs i Son. Foto: Bodil Margrethe Dyhre 

Søndag 18. mai var alle NSHK-
medlemmer som hadde anledning 
og lyst invitert til Son til kl 12.00. 
Rune Dalby skulle lede ring-
treningen som skulle være i for-
kant av NSHK sin spesialutstilling 
på Ål lørdagen etter. 
 
Det møtte opp folk fra fjern og nær. 
Helt fra Telemark kom det noen, og 
ellers var de fleste fylkene på det 
sentrale Østlandet representert. Utro-
lig mange blide mennesker og hunder 

bene. Trekksele betyr trekking, og 
utstillingsbånd betyr trave pent og stå 
pent etc. Men dette må trenes på. 
 
Rune hadde også en avdeling hvor 
han snakket litt om pelsstell. Han 
advarte sterkt mot bruk av furmina-
tor som han mener ødelegger/kapper 
dekkhårene på huskyen. Dekkhårene 
bruker dessuten mye lenger tid på å 
reparere seg enn underullen. Stålkam, 
for å få bort den løse underullen, og 
deretter karde, først MOT hårene, og 
deretter løst MED hårene var tydelig-
vis tingen. Da får en bort død ull uten 
å skade pelsen, og så får en børstet 
luft inn i pelsen etterpå. 
 
Stor munterhet ble det da han de-
monstrerte bruk av hundesolkrem på 
Rim. Solkrem er kanskje fra nå av fast 
på pakkelisten til Femund og Finn-
mark (dersom det er plass i sleden). 
 
Og så sjampo da….. Uten å være 
sponset tillot han seg å nevne nettbu-
tikken til Waggytail på Økernsenteret. 
De har det meste som trengs i forbin-
delse med utstilling. Og ja; hundene 
bør være badet før utstillingen. 
 
Til slutt trente vi på å løpe frem og 
tilbake på linje med hundene, og Ru-
ne tok også en runde med målestaven 
og litt oppstillingstrening med hånd-

UTSTILLINGSTRENING I SON 

Ringens herre, Rune Dalby. Foto: Bodil 
Margrethe Dyhre. 

Tone Beate Hansen og Runar Golimo 
Simonsen. Foto: Bodil Margrethe Dyhre. 
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tering for dem som ønsket det. Han 
minnet oss stadig på å stille opp hun-
den slik at den skulle vise seg fra sin 
beste side overfor dommeren. 
 
Det var hyggelig at så mange deltok 
på treningen, og det var morsomt at 
vi var flere som ikke hadde hunder 
som var veltrente på utstilling. Da ble 
det ikke fullt så pinlig for oss. Det var 
også kjekt å se på dem som virkelig 
var flinke til å håndtere hundene sine 
i ringen. Trening gjør tydeligvis mes-
ter her og! 
 
Takk til Rune for et kjempefint kurs 
og til alle som deltok for en hyggelig 

Grilling på Sonstranda etter trening. Jan Kolpus. Foto: Bodil Margrethe Dyhre. 

Gro Britt Skarseth trener med Mel. Foto: 
Bodil Margrethe Dyhre 

dag i solen. 
Noen av oss fortsatte da-
gen på Sonstranda hvor 
de firbente fikk øvd seg 
på å oppføre seg pent på 
stranden, mens de tobente 
nøt solen og sjøutsikten. 
Enkelte av hundene syn-
tes også det var herlig å 
finne skikkelige gjørme-
hull mellom trærne de 
kunne grave seg ned i, og 
nå var det enda større 
grunn til å gå hjem og 
finne frem sjam-
poen……… ■ 

TEKST OG FOTO: GRO BRITT SKARSETH. 
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De av oss som kjørte aktivt med sibe-
rians i Norge på 70- og 80-tallet hadde 
ingen norske guruer. Eller hadde vi 
noen i det hele tatt. Jeg vil si nei, fordi 
vi lyttet til flere av proffene som kjørte 
åpen klasse sprintløp i Nord Amerika 
den gang. De var alle vinnere og de 
kunne virkelig vise til prestasjoner. Jeg 
tenker selvsagt på Doc Lombard, Earl 
Norris, Art Allen, Lloyd Slocum og 
Harris Dunlap. Når det gjaldt trening 
og avlsfilosofi så lyttet vi selvfølgelig til 
George Attla selv om han kjørte kun 
med Alaskans. Likeledes var Gareth 
Wright og den gang hans svigersønn 
Charlie Champaine også bra å lytte til. 
Ingen av disse kjørene synset, men 
kom med harde facts. 
 
Formelen K= mv2 angir den kinetis-
ke energien før et sammenstøt. Det vil 
si før hundens pote treffer bakken. 
For at dette sammenstøtet skal være 
mest mulig skånsomt for hunden må 
hundens forpart være godt sammen-
satt. Det vil si tilstrekkelig vinklet. Po-
tens hastighet må være raskere enn 
kroppens for å kunne bevege seg fra 
sin bakre posisjon til posisjonen foran 
kroppen for å ta støtet mot bakken i 
tide. Vi snakker om frampoten fordi 
den må ta imot frasparket bakparten 
inklusive lend, kryss og lår/underlår/
leggben/bakpote gir. I det frampoten 
har kommet maksimalt fram har den 
samme hastighet som kroppen. I det 
øyeblikket forkroppen løftes ved hjelp 
av bakkropp og løfting av hode og 
hals, så føres hundens tyngdepunkt 
bakover med overføring av vekt på 
bakkropp. Frambeina mister bakke-
kontakt, og frambeina som nå har be-
veget seg mot fartsretningen relativt 
sett må nå føres fremover med større 
hastighet enn selve kroppen. Så enkelt 
er det. 
 
Det har ofte vært en diskusjonen om 
vinkling av skulderblad, 45 eller 60 
grader til en horisontal linje. Men rea-
listisk sett er en vinkling nærmere 60 
grader mulig og mest fordelaktig både 
for bevegelse i trav og galopp. Ideen er 
at når en frampote treffer bakken så 
skal belastningen være minst mulig. 
Hva menes med en dårlig vinklet 
front. Det vil si at hunden har relativt 
kort overarm og dertil kort skulder-
blad. Dersom bakparten er «over-
vinklet» i forhold til fronten vil hun-

den forsøke å kompensere for denne 
ubalansen ved samtidig å løfte for-
kroppen. Derved forsinkes landingen 
av frampoten til et tidspunkt i hundens 
bevegelse der den kinetiske energien 
ikke er fullt så stor. Ved at hunden 
hever seg med forkroppen så følger 
bakkroppen etter tilnærmingsvis i den 
samme banen som forkroppen har 
beskrevet. Dette resulterer i at når en 
frampote får kontakt med underlaget 
så er bakparten høyt over det nivå den 
ville holdt seg innenfor om hunden 
hadde hatt mer horisontal bevegelse. 
Igjen resulterer dette en øket belast-
ning på forparten ettersom hundens 
tyngdepunkt er flyttet forover. Dette 
er i lengden en trettende bevegelse for 
hunden og den må sette ned sin has-
tighet. Hunder som kompenserer har 
en «gyngehest» bevegelse. Å løpe raskt 
utforbakke for en «gyngehest» kan 
være fatalt. Den må bremse ned has-
tigheten. 
 
En god traver har lang overarm og 
langt skulderblad som gjør at den kan 
strekke ut mer effektivt enn om under-
arm/skulderblad hadde vært korte. 
Har en hund lange overarmer relativt 
til brystdybden så er skulderbladene 
tilsvarende lange. Hosliggende knokler 
følger hverandres størrelse. 
 
Jeg skal kommentere to grove på-
stander pluss diskutere og foreslå 
et sledehundbegrep. 
 
Når Ørjestad påstår at «det har vært 
bevisst avl på feil anatomi, fordi noen 
som har liten innsikt i løpsdynamikk/
bevegelsesdynamikk har styrt avlen» så 
er dette en direkte feil påstand. 
 
Det som har styrt avlen av siberian 
husky i Norge har vært de initiativ fo-
retatt av aktive siberian huskykjørere 
og deres strategiske valg av importer 
for deres oppdrett. For den perioden 
av siberian huskyavl i Norge som jeg 
har best kjennskap til, nemlig mellom 
1958 og 1991, ble det importert hun-
der fra følgende racingkenneler: 
 
1 hund fra Bowlake Kennels ved Earl 
Snodie og Leonhard Seppala, USA 
3 hunder fra Bryar’s Kennels/Norvik 
Kennels ved Keith og Jean Bryar, USA 
12 hunder fra Anadyr Kennels ved 
Earl og Natalie Norris, USA 

4 hunder fra Kolyma Kennels ved Lau 
og Els van Leeuven, Holland 
4 hunder fra Natomah Kennels ved 
Art og Judy Allen, USA 
3 hunder fra Arctic Trail Kennels ved 
Lloyd og Winnie Slocum, USA 
1 hund fra Markovo Kennels den gang 
ved Stuckey, USA 
1 hund fra Tofy’s Kennels (husker 
ikke oppdretter), USA 
1 hund fra Uelens Kennels ved Bruce 
Morrow, USA 
1 hund fra Chatanga’s Kennel ved 
Ernst Schmid, USA 
9 hunder fra Zero Kennels ved Harris 
Dunlap, USA 
1 hund fra Igloo Pac Kennels ved Doc 
Lombard, USA 
 
Bortsett fra Tofty og Chatanga var alle 
kjente løpskenneler på den tiden. Ko-
lyma Kennels var aktive i Europa med 
hele siberian spann. De øvrige 8 ken-
neler baserte sin avl av siberians på 
prestasjoner i åpen klasse sprint og 
mellom distanse løp i USA (inkludert 
Alaska) og Canada. Kjørerne fra disse 
kennelene var vinnere og de avlet ikke 
på hunder som ikke bidro i spannet 
om de var siberians eller alaskans. 
Hundene var suverene løpere og de 
passet rasens standard. Ørjestad må 
ikke blande sammen siberian husky 
materialet som kom til Norge i den 
nevnte tidsperiode med avl av «Show» 
siberians i USA i samme periode. 
Showhunder ble ikke tatt inn til Norge 
i den perioden. De som importerte 
hundene var alle aktive kjørere i Nor-
ge. De var idealister som nedla store 
resurser i rasen fordi de hadde tro på 
en fremtid for siberian husky gjennom 
et kollektivt samarbeid om bevaring 
gjennom forbedring. Fordi de var ivri-
ge etter å bidra med å forbedre hunde-
materialet så var de også villige til å ta 
en risk. Man valgte å stole på oppdret-
teren. Det kunne imidlertid hende at 
importen ikke svarte helt til forvent-
ningene. 
 
I 90 årene ble det importert ytterligere 
hunder fra racing kennels i Nord Ame-
rika. De siste årene har igjen norske 
kjørere importert racing Siberians fra 
Nord Amerika. Dessverre finnes det i 
dag ingen topp kjørere i Nord Ameri-
ka som i det minste har en eller to sibi-
rian huskyer på sine spann. Derfor har 
man fra og med 90-årene i Norge måt-
tet nøye seg med importer fra dediker-
te siberian husky kjørere som hovedsa-
kelig deltar i mer lokale sprint-, mel-
lom- og langdistanseløp. Gevinsten 
ved disse importer kan sies å være den 
tilføringen av litt nytt blod til den 

DEBATTSIDE: Svar på Hans Christian Ørjestads innlegg i Huskybladet nummer 4/2013-1/2014 

Jeg vil få kommentere det Ørjestad har skrevet i sine to innlegg i Husky-
bladet nummer 4/2013-1/2014. Først vil jeg ta for meg hans funderinger 
omkring hvor fort bikkjer kan løpe. Dernest kommenterer jeg det han har 
skrevet om fremtiden for den sibirske sledehund. Dette er også delvis et 
svar på Johanne Sundbys innlegg over det samme tema. 
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skandinaviske gen-poolen. I perioden 
er det blitt importert hunder fra føl-
gende racingkenneler: 
 
Anadyr Kennels ved familien Norris, 
USA 
Jedey Kennels ved Jennifer og Blake 
Freking, USA 
Loufranc Kennels ved Francois Ha-
mel, Canada 
Northome Kennels ved Al og Ann 
Stead, USA 
Willowrun Kennels ved Tim Wallace 
og Amie Loiselle, USA 
 
Hva med import av hunder fra Sibir i 
vår tid? I 1934 inndelte Sovjetstaten 
sine nordiske hunder i fire hovedtyper. 
Chuckihundene ble ekskludert fordi de 
var for små til å tilfredsstille kravene til 
trekkegenskaper for den fremtidige 
Sovjetarktiske økonomien. Innen 1967 
hadde alle naturlig utviklede sledehun-
der blitt erstattet med den nye store 
nordøst sibirske trekkhund (Demidoff 
og Jennings, 1978). Dessuten er sibe-
rian husky i praksis en Amerikansk 
rase. Det vil si alle registrerte siberians 
skal være basert på de hunder som 
opprinnelig ble tatt inn i AKC registe-
ret. De danner stamboken for siberian 
husky. Hunder fra Sibir har altså ikke 
vært aktuelle. 
 
For meg er det altfor lettvint å skylde 
på hundematerialet når vi vet at de 
fleste som velger siberian husky langt 
fra nedlegger det arbeidet som skal til 
for å plassere seg som Ørjestad kaller i 
den øvre fjerdedel av resultatlisten (i 
åpne løp). Med få unntak velger folk i 
utgangspunkt siberian husky av rent 
romantiske grunner. Etter hvert får 
noen lyst til å kjøre bedre med sine 
siberians. Jeg tror siberian husky har 
mer løpspotensiale enn hva Ørjestad 
og Sundby hevder. Andre Nadeau ble 
nummer to i Yukon Quest med et rent 
siberian spann i 1998. Hundene var 
Kodiak hunder. Det vil si de var basert 
på de hunder Debbie Fogarty avlet. 
Nadeau kjørte ikke fort, men kjørte 
jamt, tok korte pauser og kjørte lenger 
av gangen enn de andre kjørene. Han 
var en mellom distanse kjører fra Que-
bec. Doc Lombard som var like dyktig 
som hovedkonkurrenten sin George 
Attla. Han hadde til det siste noen si-
berians på spannet. Delta, en siberian-
tispe, var en av lederhundene. Gjen-
nomsnittshastigheten på spannene til 
Attla og Lombard i North American 
Championship i Fairbanks var i 80-
årene på ca 30 km/time. Distansene 
var på 30 km for hver av de to første 
dagene og 43 km den tredje dagen. 
 
Når Ørjestad påstår at «dagens rase-

standard inneholder feil som beviser 
det» så er dette også en direkte feil 
påstand. 
 
Skal man diskutere fremtiden til sibe-
rian husky så kan det kan vel forventes 
at man har satt seg grundig inn i rasens 
historie, typologi med bruksmessig 
funksjon. Dernest bør man ha satt seg 
inn den nødvendige strategi som har 
vært nødvendig i tidens løp, og som 
det er nødvendig å arbeide etter. Det 
finnes ingen lettvinte løsninger for 
bevaring og utvikling av siberian hus-
ky. Som vel alle vet så ble siberian hus-
ky anerkjent som rase i The American 
Kennel Club i 1930. Rasestandarden 
ble publisert i American Kennel Club 
Gasette i 1932. Den ble senere revidert 
i 1938, 1941, 1962 og 1971. Flere de-
taljer ble trukket inn i teksten for hver 
revidering. Standarden beskriver frem-
deles en «stayer» type hund. Den besk-
river en hund som skal kunne trekke 
moderat last, relativt hurtig, over 
lengre distanser. I tillegg er der gitt 
rasekarakteristikk og det er nødvendig. 
Det dommer, utstiller og oppdretter 
skal se etter er en typisk polarhund, 
middels av størrelse (innenfor standar-
dens mål/vekt ramme) og bygget for 
relativt stor hastighet over lange dis-
tanser. Det er nemlig dette som karak-
teriserte de første importene fra Sibir 
til Alaska. Et enkelt resyme: Standar-
den beskriver en vel vinklet front. 
Hunden skal være litt lengre enn den 
er høy, hvilket beskriver så langt en 
stayer. Mere spesifikt så skal overlinjen 
være horisontalt. Lenden skal være 
stram, og hunden skal ha litt «tuck-
up» (dette kjennetegner en løper) i 
lende området. Bakparten skal være 
velvinklet. For stayeren siberian husky 
vil krysset ha en vinkling tilnærmet 30 
grader til horisontal planet. Potene er 
ovale av middels størrelse. De skal 
være faste. 
 
Importerer man hunder fra USA/
Canada fra de rette kennelene også i 
dag så tilfredsstiller de standarden 
samtidig som de er veldig «racy», 
 
Fremtiden for den Sibirske sledehund 
Ørjestad unngår å bruke betegnelsen 
siberian husky. Han bruker et tilnær-
met låneord fra Doug Willetts Seppala 
Siberian Sled Dog. Der er imidlertid en 
vesentlig forskjell her. Doug brukte 
betegnelsen Siberian Husky i Siberian 
Husky Club of America eller American 
Kennel Club (AKC) sammenheng. 
Han baserte sin avl på et litt snevert 
genmateriale, strengt basert på de 10 
hundene til Harry Wheeler’s Seppala 
Kennels; nemlig Kreevanka, Tserko, 
Harry, Smokey, Togio, Kolyma, No-

me, Pearl, Duska og Sonia. Dette er 
avlsfundamentet til de hunder som i 
Nord Amerika betegnes som Seppalas. 
Seppalas har i siberian huskyhistorien 
vært kjennetegnet som tøft arbeidene 
og utholdende hunder. Noen ganger 
har de manglet den kroppsbygning 
som skal til for å bli en gode løpere. 
Hunder fra Leonhard Seppala og Earl 
Snodie’s Bow Lake Kennels karakteri-
seres ikke som Seppalas da de er basert 
på flere ulike siberian huskylinjer. 
 
Doug, som hevdet seg godt med sine 
Seppalas både i USA og i Canada, syn-
tes etter hvert at han ikke kom lenger 
med avlen. Han var ikke villig til å ta 
inn hunder fra andre siberian huskyra-
cinglinjer i sin avl og dermed fortsette å 
registrere hunder i AKC. Han ville ta 
inn et par polare typer racing Alaskans i 
sin Seppalaavl. Dernest ville han avle 
tilbake til ren Seppala for derved grad-
vis å oppnå renraset prosenten. Conti-
nental Kennel Club godkjente denne 
avlspraksisen ettersom det hele skulle 
foregå i organiserte former. Men som 
sagt, Doug Willett er en ordentlig kar 
og kalte disse hundene Seppala Siberian 
Sled Dogs. De skulle ikke kunne for-
veksles med siberian husky. Doug valg-
te å gjøre «bastardiseringen» helt åpent 
for å få folk til å se. 
 
Ørjestad og Sundby kan følge Doug 
Willets fremgangsmåte eller velge å 
drive med rasehundavl innenfor 
NSHK og NKK, og da følge reglene 
satt av NKK. Innenfor NSHK og 
NKK krever det et litt idealistisk tan-
kesett med et fokus på å bidra i en 
kollektiv og kreativ utfordring. Den 
slags avlsaktivitet handler om noe som 
er langt større enn en selv. 
 

Christen Rose-Anderssen 

Finnemarka's Guy var basert på fire impor-
ter; Zero's Rue-Hoe, Zero's Sparkey, Zero's 
Milk og Zero's Cider. Zero's Milk x Zero's 
Cider = Frøya. Zero's Rue-Hoe x Frøya = 
Louise + Rypa. Zero's Sparkey x Louise = 
Vesle Sparkey. Vesle Sparkey x Rypa = 
Guy + Molly + Swift. Foto fra Cristen Rose-
Anderssens Facebook.  
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met som et resultat av en kombinasjon 
av ulike orientalske hester (araber, ber-
ber, akalteke osv) og lokale britiske 
galopphester. Hestene ble etterhvert 
ekstremt gjennomavlet 
(Thoroughbred) med hensyn på ga-
lopp egenskaper og de ble tidlig regi-
strert i en stambok. Dette er verdens 
raskeste hesterase og har dessuten vært 
mye brukt til å oppgradere andre 
sportshest raser. Med Engelsk Full-
blodshest er rasebegrepet absolutt ikke 
foreldet. 
 
«Mange av de ‘rasene’ som nå er 
registrert i kennelklubbene stam-
mer fra ulike funksjonelle hundety-
per som egnet seg til forskjellige 
bruksformål. Setterne er gode fug-
lehunder, ….» De ulike setter rasene 
ble befestet i egenskaper og registrert 
da rasetypen ble mer homogen. Ed-
ward Laverack foretok tett innavl på 
de beste av sine Engelsk Settere i 
mange generasjoner gjennom beinhard 
seleksjon basert på jakthund egenska-
per for å befeste disse egenskaper. Det 
vil si at Laverack intervenerte sterk i 
avlen av sine hunder. Purcel Llewellin 
fortsatte Laveracks arbeidet. Disse 
herrers seriøse arbeidet er basis for de 
beste Engelsk Setter på prøver og 
praktisk jakt i verden i dag. Darwin 
(1859, The Origin of Species) kaller 
denne manipulationen av avl for 
«variation under domestication». For-

målet er å få raskere avlsframgang ved 
manipulering av ulike varianter enn 
den seleksjon naturen klarer. Engelsk 
Setter rasen er såledees en «meget» 
renraset hund. Den kunne holdes ren 
fordi seleksjonen var meget streng. 
Med Engelsk Setter er rasebegrepet 
absolutt ikke foreldet. Likevel finnes 
det variasjon innenfor den kjempesto-
re bestanden av jakt Engelsk Settere. 
Muligheten er derfor inne til å manipu-
lerer og korrigere avlen innenfor be-
standen av Engelsk Settere. Basisen 
for setter rasene er ulike spaniels som 
ble brakt inn fra det Europeiske konti-
nent. For meg er da Engelsk Setter en 
sterkt gjennomavlet bastard der formå-

let har vært å øke forutsigbarhet i av-
kommet. Genetisk vil den imidlertid 
vise slektskap til en del andre Euro-
peiske raser. Man kunne la den forbli 
ren fordi både den menneske influerte 
og naturens seleksjon hadde vært eks-
tremt streng. 
 
«Denne hundetypen utviklet det 
man kan kalle funksjonell anatomi 
gjennom darwinistisk seleksjon...» 
Hundene til chuchiene var resultat av 
en kombinasjon av Darwins (1859) 
«variation under domestication» og 
«variation under nature». Det vil si at 
chuchiene intervenerte i avlen ved sta-
dig å selektere hunder i avlen basert på 
kjørbarhet. Naturen økonomiserte ved 
å selekterte de varianter som hadde 
overlevelses evne i det polare miljø – 
«variation under nature». Siberian Hus-
ky er en natur rase og er så renraset 
som noen hunderase kan bli. 
 
I sin artikkel Genetic Structure of the Pure-
bred Domestic Dog (Vol. 304, Science) 
har Heidi G. Parker og kollegaene 
hennes basert på Mitochondria DNA 
analysert slektskaps forhold mellom 85 
raser. På samme vis som Darwin 
(1859) forklarer naturlig seleksjon og 
evolusjon ved hjelp av et ”livstre” har 
Parker og kollegaene presentert slekt-
skaper i diagrammet under (et clado-
gram). 9 av de 85 rasene de undersøkte 
er distinkte entiteter. 

I cladogramet er ulven «ut-gruppen» 
som de andre rasene blir sammenlignet 
med basert på genetisk slektskap. Ul-
ven har de primitive genetiske karakte-
rer som er basis for de senere utvikle-
de karakterer som de 85 hunderasene i 
den studerte gruppen har. De spesielle 
9 rasene har altså ingen spor av noen 
av de 76 rasene i sitt genmateriale. De 
tilhører eldre og mer primitive varian-
ter innen hundefamilien. Derfor er 
Siberian Husky spesielt rent genetisk. 
 
Chuckines hunder, som dannet grunn-
laget for Siberian Husky, ble benyttet 
som transport middel over lange dis-
tanser og trekkende moderat last. «I en 

Jeg må få besvare Johanne Sund-
by’s innlegg om avl i siste nummer 
av Huskybladet. Jeg finner teksten 
full av uriktigheter samt at jeg er 
helt uenig med Johanne Sundby 
angående hennes forslag til å åpne 
registeret til Siberian Husky. Jeg 
synes dertil at teksten inneholder 
tydelige motsetninger som jeg vil 
imøtegå. 
 
La det være sagt at jeg er tilhenger av 
stort mangfold i sledehundbestanden. 
Det betyr også at jeg er svært begeist-
ret for alle ulike varianter av hundety-
pen Alaskan Husky. Der strekker 
spekteret seg fra de mer polare eller 
typisk Alaskan village dogs til de mer 
ekstremt «houndy» varianter. Folk kan 
derved finne typer som passer for 
langdistanse, mellomdistanse, åpen 
klasse sprint eller begrenset klasse 
sprint løp respektive. 
 
Jeg hadde selv et godt Alaska spann av 
village dog typen i slutten av 80 årene 
inntil jeg måtte slutte pga øket fokus 
på jobb. Village dog typen representer 
de hunder som opprinnelig ble kalt 
Alaskans. De hadde litt polart preg. De 
uten polart preg er hounds. Det finnes 
mange flotte Alaskans av den mer po-
lare typen som lett kunne forveksles 
med Siberians. Disse typer Alaskans 
bør passe for dem som ikke er villige 
til å «styres» av de begrensninger en 
må rette seg etter ved rase hund avl. 
Har man tatt disse valg så vet man 
imidlertid at det ikke lenger er noen 
unskyldning for å kjøre dårlig. 
 
«Å operere med rasebegrepet innen 
en art mener jeg er foreldet og dis-
kriminerende. Ingen hundetyper er 
renere (og dermed bedre) enn 
andre…» Dette er helt misforstått. 
Man har opprinnelig valgt å utvikle 
raser gjennom sterk innavl og linje avl 
på bestemte egenskaper for å oppnå 
større forutsigbarhet hos avkommet. 
Man er ikke ute etter «renhet» for ren-
hetens skyld. 
 
Dette gjelder generelt i all husdyr avl. 
Et eksempel fra heste verden kan være 
relevant å nevne da det går på en sam-
mensatt egenskap det å kunne løpe 
fort og lenge. Araberne var fram i frå 
hesteoppdrettere. Araberhesten er 
gjernnom århundre bitt perfeksjonert 
med hensyn på å «foredle» en ridehest 
som kombinerte hurtighet og uthol-
denhet. På verdensbasis kan kun hes-
ter som er registrert i godkjente stam-
bøker kalles fullblods arabere. Den 
engelske fullblodshesten er fremkom-

Kommentarer til Johanne Sundbys innlegg: MALEN FOR EN HUSKY 
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konkurranse mellom Baramigin og 
Anatorsky på Nedre Kolyma tilbakela 
Baramigans hunder distansen mellom 
markedsplassen i Anui og Nishne-
Kolyms (240 km) på femten timer« 
Borgoras, 1904, The Chukchee). Med 
andre ord hadde spannet en gjennom-
snitts hastighet på 16 km/time. 
 
I All Alaskan Sweepstakes med hensyn 
på Siberians var det egentlig ikke snakk 
om gullgravere, men om menn som 
hadde økonomiske resurser. William 
Goosak, en russisk pelshandler fra 
Nordøstre Sibir hadde med et 10 
spann Siberian Huskies i det andre All 
Alaskan Sweepstakes. Kjøreren het 
Thusrup og han kjørte spannet inn på 
en tredje plass i 1902. Denne uventede 
plassering med disse små og raske 
«sibirske rottene» tente interessen for 
dem. I 1909 importerte Charles Fox 
Maule Ramsey (sønn av den skotske 
Jarlen av Dalhouise) i to omganger fra 
37 til 60 hunder fra Nord Østre Sibir. I 
1910 hadde han med 3 spann i Swe-
epstaken. Ramseys spann tok første, 
andre og fjerde plass. I 1913 vant le-
genden Leonhard Seppala sitt første 
løp, the Moose Burden Handicap, med 
Jafet Lindbergs Siberian Huskies. I 
1914 ble Seppala nummer 2 og i 1915, 
1916 og 1917 vant han All Alaskan 
Sweepstakes. 
 
Det er riktig at Linnes arbeid har hatt 
stor betydning for klassifisering innen 
biologien, men også i relasjon til Dar-
wins lære har den hatt betydning innen 
samfunnsvitenskap (Rose-Anderssen 
et al, 2012, Cladistic Classification of 
Ancient Manufacturing Forms and 
Technologies). Apartheid og Holo-
caust skyldes ikke vitenskapelig klassi-
fisering av mennesker. Disse forferde-
lige hendelser kunne skje på grunn av 
ignoranter og selviske menneskers 
intoleranse til de grupper av mennes-
ker som var annerledes enn dem selv.  
 
Som alle som er seriøst opptatt av avl 
av Siberian Husky vet så ble Siberian 
Husky anerkjent som rase i the Ameri-
can Kennel Club i 1930. Rasestan-
daren ble publisert I American Kennel 
Club Gasette i 1932. Den ble senere 
revidert i 1938, 1941, 1962 og 1971. 
Flere detaljer ble trukket inn i teksten 
for hver revidering. Standarden beskri-
ver fremdeles en «stayer» type hund. 
Den beskriver en hund som skal kun-
ne trekke moderat last, relativt hurtig, 
over lengre distanser. I tillegg er der 
gitt rase karakteristikk og det er nød-
vendig. Det dommer, utstiller og opp-
dretter skal se etter er en typisk polar-
hund, middels av størrelse (innenfor 
standardens mål/vekt ramme) og byg-

get for relativt stor hastighet over 
lange distanser. Det er nemlig dette 
som karakteriserte de første importene 
fra Sibir til Alaska. Et enkelt resyme: 
Standarden beskriver en vel vinklet 
front. Hunden skal være litt lengre enn 
den er høy, hvilket beskriver så langt 
en stayer. Mere spesifikt så skal over-
linjen være horisontal. Lenden skal 
være stram, og hunden skal ha litt 
«tuck-up» (dette kjennetegner en løper) 
i lende området. Bakparten skal være 
velvinklet. For stayeren Siberian Hus-
ky skal krysset ha en vinkling på tilnær-
met 30 grader til horisontal planet. 
Potene skal være ovale og av middels 
størrelse. Slike poter har også alltid 
vært generelt foretrukket av hundekjø-
rere i Alaska. De hevdet at de var ute 
etter «a harefoot and not a short and 
broad catfoot». Potene skal være faste.  
 
Sundby blander sammen en Nord 
Amerikansk virkelighet med en norsk 
virkelighet. I Nord Amerika ble det 
ganske tidlig type konflikt mellom det 
som etter hvert ble typiske showhun-
der og det som forble løpshunder. 
Lenge kunne begge typer forstås under 
den gjeldene rase standard. I dag har 
mange show Siberians utviklet seg dit 
hen at dersom man tyder standarden 
strengt så tilfredsstiller ikke show hus-
kies standarden. «Racing» Siberians, 
dersom de er renraset uten innblan-
ding av hounds gjør det. 
 
Fra de første Siberians ble importert 
av Ingstads i 1958 og mange år frem-
over hadde vi ingen show Siberians i 
Norge. I Sverige og Finland hadde 
man imidlertid show Siberians. Fra 
staren av NSHK i 1972 var vi nøye 
med å forklare disse forskjeller overfor 
medlemmene. Jeg skrev blant annet et 
bok kapitel og mange artikler om Sibe-
rian Husky eksteriør og forklarte hvor-
for. Jeg presiserte de viktige funksjo-
nelle egenskaper med og nedprioriterte 
de kosmetiske. NSHK sendte meg 
land og strand rundt for å holde fore-
drag om Siberian Husky. 
 
«Da avl på trekkhunder som ikke 
var kennel klubb registert kom for 
fullt på sytti- og åttitallet, også i 
Norge, hadde den sibirske huskyen 
for lengst møtt sin skjebne. For-
fengelige mennesker hadde tatt 
over avlen, og tvunget denne hun-
detypen inn i utstillingsringen…» 
Dette stemmer overhodet ikke. Hvilke 
var disse forfengelige menneskene 
som hadde overtatt Siberian Husky 
avlen i Norge? Var de hele gjengen av 
medlemmer i NSHK? Var det Roger 
Leegaard som kjørte Siberians til mit-
ten av 70 tallet? Var det Karsten 

Grønås som har stilt ut og kjørt Sibe-
rians inntil forrige sesong? Er han en 
mer useriøs kjører og oppdretter enn 
Sundby og Ørjestad? Styrer han avlen 
med show Siberians? 
 
«Noen forsøkte å skaffe nytt blod 
av typen Siberian Husky fra utlan-
det, for å få tilbake de gode trekk-
egenskapene som dels var avlet 
vekk. Andre beskylde disse for å 
blande inn «ureint blod» og ville 
ikke anerkjenne at avkom av disse 
importhundene er «ekte» sibirske 
huskyer, selv om de ser akkurat 
likedan ut som de individene de 
har selv...» Trekkegenskapene var 
ikke dels avlet vekk. Jeg var den som 
importerte de første Zero-hunder til 
Skandinavia. Jeg hadde den gang vært i 
god kontakt med Harris Dunlap i noen 
år angående trening og ernæring/
metabolisme hos slede hunder benyt-
tet i åpen klasse sprint spann. Da jeg 
plutselig trengte et par nye hunder så 
kontaktet jeg Harris igjen. Jeg var altså 
ute etter to Siberians. Og det tilbød 
han meg med lange forklaring angåen-
de hundene som lå bak. Hunder som 
jeg ikke hadde noen aning om selv om 
jeg hadde god kjennskap til alle de 
kjente Siberians i Nord Amerika som 
gikk på proffe Alaskan spann. Ole 
Bjørkheim hev seg med og fikk kjøpt 
en fin «Siberian». Hundene fra Dunlap 
ble ikke tatt inn til Norge for å få mer 
rå hunder, men de ble tatt inn fordi jeg 
ønsket å bidra i å øke det genetiske 
mangfold av racing Siberians. 
 
Litt senere kjøpte jeg nok en 
«Siberian», Zero’s Rue-Hoe. Rue had-
de for få Siberian eksteriør karakteris-
tikker. Hanhunden jeg kjøpte av ham 
første gangen, Zero’s Sparkey hadde et 
par «houndy» eksteriør elementer. 
Zero’s Bumper til Ole kunne gi uty-
piske avkom, men han så selv ut som 
en helt strøken Siberian. Da jeg linje-
avlet på Zero’s Rue-Hoe fikk jeg blant 
annet Finnemarka’s Guy, Finne-
marka’s Molly og Finnemarka’s Swift. 
De var de beste i kullet, så de beholdt 
jeg. De tre hadde ikke mye Siberian 
over seg. Molly og Guy var eksepsjo-
nelt gode sledehunder. I samme perio-
den besøkte jeg Dunlap en sommer og 
oppdaget at han hadde ingen Siberians 
bortsett fra Rory. Professor David 
Kronfeldt (samarbeidspartner av Dun-
lap), ernærings eksperten, som også ble 
en god venn av meg, bekreftet da han 
var i Norge at Alskans fra Zero kennel 
ble forsynt med AKC papirer og sent 
til Europa. Det var et stort marked for 
disse hundene i Europa på den tiden. 
De var gode hunder for Alaskan avlen, 
men trist for Siberian avlen.             ► 
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Lokallag Hordaland på Syningen. Lokallag Hordaland på Syningen. 

Det arrangeres turer på flere av de lokale 
fjellene. Turer som passer for både hunder 
og mennesker i alle aldre. 

Lokallag Hordaland på Villmarksmessen i 
Bergen. 

Lokallag Hordaland på tur i Jotunheimen. Villmarksmessen i Bergen. 

Fortsettelse fra side 43 

Heldigvis for siberian avlen gikk de 
fleste av Zero-hundene ikke inn i sibe-
rian avlen, men i alaskan avlen. Der 
var de et bra bidrag til den genpoolen. 
 
For å bringe inn litt personlig, så tok 
jeg konsekvensen av den feilen som 
var gjort i USA ved at jeg lot Guy og 
Molly inngå i min Alaskan avl. Alle 
disse Zero importene var ikke Sibe-
rians med litt Alaskan blod, men rene 
«village dogs» etter hunder fra de beste 
familiedynastiene av hundekjørere i 
Alaska. Dunlap var nemlig dyktig til å 
skaffe seg Alaskans fra de beste kenne-
ler i Alaska. Mange av de registrerte 
Zero-hundene var kun i slekt på papi-
ret. Det som ble feil ved å registrere 
valper etter disse hundene var at frem-
tidige kjøpere av avkom etter disse 
importene fikk en Alaskan når de var 
ute etter polarhunden Siberian Husky. 
12 spannet Alaskans jeg solgte i 1991 
var mitt beste spann til dato. Fordi de 
var Alaskans? Nei, fordi jeg hadde se-
lektert mye hardere enn noen ganger 
tidligere. Jeg skulle ha kun et 12 spann. 
Jeg beholdt hvert år hele valpekull og 
selekterte fra disse. Kom det opp en 
valp som viste seg bedre enn en av 
hundene i spannet så ble den spann-
hunden solgt. Og valpen gikk inn 
spannet. Jeg solgte gode hunder som 
manglet kun litt for å være topp. Og 
dette var nødvendig for å komme vi-
dere i forsøket på å forbedre spannet. 
 
De fleste Siberiankjørere er for dårlig 
til å selektere. De kjøper en tilfeldig 
valp her og en tilfeldig valp der og 
håper de skal få et supert spann. De 
greier ikke å se bevegelse hos hund, og 
de nedlegger altfor lite arbeid med 
hundene både kvantitetsmessig og ikke 
minst kvalitetsmessig. Da har man ikke 
gitt hundene sjansen til å vise seg for 
dermed kunne foreta en bedre selek-
sjon av fremtidige avlshunder. Mitt råd 
til Siberiankjørere som ønsker frem-
gang med spannet sitt er møysomme-
lig å avle, selektere og avle. For å kun-
ne forstå avl så må man selv ha erfart 
disse møysommelige prosessene. 

 
Christen Rose-Anderssen 

Les også Huskybladet nummer 3 og 4/2012 om 
Genetikk til besvær, nummer 4/2013-1/2014 om 
Fremtiden for den sibirske sledehund og Funde-
ringer over hvor fort bikkjer kan løpe, og num-
mer 2/2014 om Malen for en husky. Bladene kan 
lastes ned som lavoppløselige PDF-er fra klub-
bens nettsider: www.siberian-husky.net. 

LOKALLAG HORDALAND OG ROGALAND 

TEKST: TORIL WIIK JOHANSEN. FOTO FRA MEDLEMMER AV LOKALLAGET 

Med en stadig økende interesse for 
Siberian Husky på Vestlandet, kom 
vi frem til at det var på sin plass 
med et lokallag på denne siden av 
landet og. Lokallaget kommer til å 
ha en del samarbeid med Bergen 
Trekkhundklubb, som deler ildsje-
ler med lokallaget til NSHK. 
Det er planer om dagsturer på fjell i 
nærområdet, overnattingsturer i telt, 
hytteturer gjerne litt lenger bort så vi 
får anledning til å kose oss med noe 
snø og ellers sosiale samlinger og tre-
ninger som vil bli annonsert på lokalla-
gets egen Facebookgruppe,- "NSHK 
Hordaland & Rogaland". 

Vi har allerede vært på flere lokale turer 
og reiser gjerne i samlet flokk på sam-
lingene til NSHK når de arrangeres. Vi 
håper mange vil være med å skape et 
hyggelig, lærerikt og sosialt lokallag her 
vest, her er alle velkommen! Vi gleder 
oss til en hunderik fremtid sammen! 
 
KONTAKTPERSONER 
Toril Wiik Johansen 
shtolla@gmail.com 
Mobil: 90283977 
 
Geir Johansen 
shgeir@gmail.com 
Mobil: 90415365  
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Toril og Geir Johansen med flokken. 

DEBUTANT PÅ VIDDA 
 
TEKST OG FOTO: MARTIN LANGHOLMEN 

Jeg var på Hardangervidda med 
Geir Johansen og hundene hans 1.-
4. mai og hadde en fantastisk fin 
tur, første gang på vidda, og har 
noen tatt noen fine bilder på veien. 
 
Jeg var så heldig å få være med Geir 
Johansen 1-4 Mai på Hardangervidda. 
Geir kjørte 8-spann mens jeg fikk låne 
en hund slik at jeg kunne holde følge 
med 2-spann på ski. 
 
Dette var min første tur på Hardang-
ervidda Det var en fantastisk god opp-
levelse og er blitt ett minne for livet. ■ 

Geir Johansen på vei mot Rauhelleren over 
Langesjøen med 8-spann etter en tur innom 
Muran og tilbake igjen. 

Siste natt overnattet vi i Sæltjørnnslæger, 
en enkel steinbu, med selskap fra Kenneth 
Monsen og hans barn Jan og Marta. 

Fremme ved Sikringshytten ved Rauhelle-
ren turisthytte. 10 fornøyde hunder hviler 
etter turen ut fra Fagerheim. 

Til venstre: Flott oppslag på trykk i Ber-
gens Tidende og nettutgaven deres om 
siberian husky-eierne Toril Wiik Johansen 
og Geir Johansen. 

 

Foto: Natasja Hemelsoef. 
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TEKST OG FOTO: SASKIA VAN ES 

 

Det var full harmoni og det var utrolig 
stille blant hundene. Hunder som brå-
ker dagn lang, avler de bevisst ikke på. 
Tålmodighet, mye trening og gjenta-
kelse av for eksempel fôr-rutiner, har 
ført til omtrent helt stille hunder når 
det fores. Etter at hundene hadde spist 
opp derimot, så fikk alle synge takk for 
maten, når kommandoen ble gitt. 
Hundene begynte å ule og synge alle 
sammen. Det var nydelig å høre på! 
Yvonne fortalte at ved å gi hundene 
lov til dette 1-2 ganger daglig, så har de 
redusert støynivået betraktelig. 
 
Etter mye kos og klapping, ble vi invi-
tert inn på norske vafler med brunost. 
Det sa vi ikke nei til og ble raskt med 
inn i den lille hytten. Det var koselig 
med rosa vegger og her hadde de alt 
de trengte. Alt virket strategisk plas-
sert, for å få mest mulig plass til ting. 
Oki, deres Shiba, ble også med inn 
sammen med oss og krøllet seg sam-
men i korgen sin. Han var en skikkelig 
sjarmerende kar som såg fornøyd ut 
med litt besøk. Vaflene ble stekt to 

ganger, for vaffeljernet var visst ikke så 
veldig bra. 
 
Yvonne fortalte at hun hadde bestilt et 
nytt og forhåpentligvis bedre vaffel-
jern. Alle hev i seg maten, det var godt! 
Med tilbehør som brunost, hjemmela-
get blåbærsyltetøy og tysk Milka sjoko-
lade måtte det bare bli godt! 
 
Vi ble fortalt mye om løpene Yvonne 
har deltatt på i den siste tiden, som 
feks Iditarod og Nadezhda Hope løpet 
i Chukotka. Hun fortalte om sponso-
rer, de nærmeste naboene, hvilket ut-
styr de anbefalte osv. Kjempe lærerikt 
og nyttig for en rookie hundekjører 
slik som meg selv. 
 
Jeg var så heldig å få være med på to 
treninger sammen med Yvonne, i de 
tidlige morgentimene. Opp klokken 
fire midt på natten for å trene var litt 
nytt for meg, men da vi først kom oss 
ut så var det deilig. Hundene ble delt 
opp i to spann begge gangene, og da vi 
kom tilbake med det første spannet 
kunne man se antydninger til solopp-
gang. I løpet av andre turen ble det 
lyst. Det var nydelig. Utrolig kjekt å få 
sitte på og snakke enda mer om hun-
dekjøring, men samtidig også nyte still-
heten i ny og ne og se hundene jobbe. 
Høydepunktet var på andre trenings-
dagen, da jeg fikk prøvekjøre et 12-
spann helt alene. ■ 

Alene på 12-spann tidlig om morgenen. 

Yvonne og meg. 

Jeg kjører 12-spann helt alene. 

Flotte Snuppa. 

Besøk hos Yvonne og Kenneth Dåbakk, SIBERIAN SLEDDOGS 

Etter en nøye veibeskrivelse, fant vi enkelt frem til innkjørselen til Yvonne 
og Kenneth Dåbakk. Utenfor hytta deres satt de og ventet på oss, alle 
sammen. Vi fikk en varm velkomst og deretter fulgte en rundtur i kenne-
len. De fortalte hvem som hadde løpt hvilke løp, hvem som var søsken og 
familie, og om de spennende nye linjene de hadde anskaffet fra Canada. 
Vi fikk hilse på valpene etter Najak og Shaytaan's Psycho Killer. De var 
supersøte og jeg vurderte å kidnappe en med meg hjem. 

Grizzly og jeg. Mor Najak. Valpene i valpegården. 
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Mens vi tok runden blant hundene, 
fortalte hun om deres alder, hvem som 
hadde deltatt i Iditarod med henne, 
hvem som var fra samme kull, osv. 
Det var en god del piebald hunder her, 
og da skjønte jeg plutselig hvor flekke-
ne til min piebald valp fra i fjor kom 
fra. Han hadde sklidd rett inn i gjeng-
en her. 
 
Etter runden ble vi invitert inn på litt 
te og kjeks. Vi fikk hilse på Natalie 
Norris, som nå er en gammel dame på 
over 90 år. Hele huset var fylt med 
bilder, malerier og andre hundeting. 
Mye vakkert og fint. Lisbet slapp inn 
hennes inne-siberians, som het Mygga 
og Pea. De kom løpende bort for å 
snuse på ullgenseren min, som jeg 
hadde brukt som hundegenser hos 
Yvonne og Kenneth. 
 
Lisbet fortalte om livet sitt og at hun 
hadde studert i Norge, at hun hadde 
vært handler der, om hennes bestefar 
Earl og hennes far JP og mor Kari. 
Hun kommer fra en hundekjørerfami-
lie rett og slett. Hun er et skikkelig 
utemenneske og elsker å være ute med 
hundene. Denne sommeren hadde 
hun jobbet hardt, slik at hun kan bruke 
all sin tid på hundene denne sesongen. 
 
Vi gleder oss til å følge med på henne 
og kennel Anadyr. Om noen år kom-

mer hun nok til å overta denne vel-
kjente og unike kennelen, som utrolig 
nok kjører både sprint og langdistanse 
på høgt nivå. ■ 

På besøk hos Lisbeth Norris, Kennel Anadyr. 

Besøk hos Lisbeth Norris, 

KENNEL ANADYR 

Fine Nils. Frigg og jeg. Nils, Major, jeg og Lisbeth. 

Etter litt frem og tilbake i Willow 
klarte vi å gjette oss frem til riktig 
hus, som bestemoren Natalie Nor-
ris eide. Idet vi parkerte, såg vi at 
Lisbet gikk blant hundene. Her var 
det en god blanding av alder og 
farger. Med sommerfugler i magen 
gikk jeg henne imøte og hilste. Lis-
bet var veldig imøtekommende og 
tilbydde oss jakker samt støvler, da 
det hadde regnet en god del de sis-
te dagene og det var ganske bløtt 
rundt hundene. 

TEKST OG FOTO: SASKIA VAN ES 
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ORIGINALTEKST OG FOTO: YVONNE DÅBAKK. 
OVERSATT AV: ANNE-KATRINE KROKEN. 

Bare en og en halv uke etter at vi var 
kommet hjem fra Nome og vårt første 
Iditarod, var vi allerede på vei tilbake, 
skjønt denne gangen for å reise enda 
lenger øst. Ni av Iditarodhundene var 
med oss til Chukotka i Sibir, Russland 
for å kjøre Nadezhda Hope Interna-
sjonal Sled dog race, 2014, som gjeste-
kjørere for Team Racing Beringia. 
 
The Nadezhda Hope Internasjonal 
Sled dog race er 650 km langt og fin-
ner sted i Chukotka hvor hundekjøring 
startet for 7-8000 år siden. Lokale je-
gere fra ulike landsbyer i Chukotka 
deltok med hundespannene sine. For 
første gang i løpets historie, ble det, i 
tillegg til den vanlige konkurransen, 
arrangert en konkurranse spesielt for 
kjørerne som brukte den tradisjonelle 
Chukchisleden. De fleste 
"Chukchikjørere" bruker den gamle 
sittesleden (kolyma stil), som favorise-
res i områder med mye og sterk vind, 
som i Chukotka. Mens alle spannene 

konkurrerer om mesterskapstittelen, er 
det kun de som har kvalifisert seg til 
den tradisjonelle delen av konkurransen, 
som konkurrerer om pengepremien. 
 
Fra Team Racing Beringia, Alaska, del-
tok: Mille Porsild fra Danmark, som 
gjorde denne turen mulig. Mille kjørte 
snøscooter gjennom løpet og tok noen 
helt fantastiske bilder underveis. Ken-
neth Dåbakk fra Norge kjørte også 
løpet med snøscooter, trekkende på 
sleden med hundekasse for de hunde-
ne som ble satt ut underveis. Joar Leif-
seth Ulsom fra Norge deltok med sitt 
alaska husky spann. Han kom inn som 
nr 4 i årets Iditarod. Timofei Gynunte-
gin fra Lorina, Chukotka, kjørte Joar 
sine unghunder. Chuck Scheaffer, den 
første hundekjøreren fra Alaskas urbe-
folkning som noen gang har startet i 
Nadezhda Hope race, kjørte sitt spann 
med alaska huskier. Chuck er å regne 
som veteran i de fleste løp i Alaska, 
inkludert Iditarod. Miriam Osredkar 
fra USA kjørte noen av Milles polare 
huskyer, med lederhunden Rips, en 

liten alaska husky tispe. Yvonne 
Dåbakk, opprinnelig fra Tyskland, stil-
te med sine siberian huskyer fra Norge. 
Yvonne er den første tysker noensinne 
til å starte i Nadezhda Hope Race. 
 
Sleder og utstyr, snøscootere og fem 9-
spann, til sammen 45 hunder, ble plas-
sert i to fly og vi fløy så over Bering-
stredet fra Alaska til Chukotka. Etter 
landing på flyplassen i Provideniya 
selte vi opp hundene og kjørte spanne-
ne over sundet og inn til byen, og etter 
en dag med papirarbeid var vi endelig 
klare til å starte på de 175 km nord-
over til starten i byen Lorino - med 
hunder og slede selvfølgelig. 
 
Den første dagen kjørte vi 75 km fra 
Provideniya via den lille landsbyen No-
vo Chaplino og til Michael Telpins 
hjemby Yanrakynnot. Det ble en lang 
og varm dag for hundene på løse spor, 
men i et landskap som tok pusten fra 
en. Neste morgen fortsatte vi på nye 
100 km fra Yarakynnot til Lorino, Ti-
mofeis hjemsted, I sterk vind. Halveis 
på distansen, ble vi “fanget” I en bak-
kestorm, og det ble enda en tøff dag 
for både oss og hundene før vi nådde 
frem i kveldingen. Vi hadde håpet på et 
døgns hvile før løpet startet, men etter 
forsinkelser både i Nome og Provi-
deniya, var det bare å hente startnum-
mer og gjøre seg klar til start påfølgen-
de morgen. Vi fikk startnummer 26. 
 
Løpet startet kl 08.00 og første løps-
dag kjørte vi de 100 km tilbake til Yan-
rakynnot. Været var fint og sporet 
godt. Siden alle hundene i spannet 
hadde løpserfaring, bestemte jeg meg 
for å ikke holde dem tilbake så mye 
som jeg så langt hadde gjort under løp, 
men heller la de konkurrere. 
 

NADEZHDA HOPE RACE 2014, Chukotka, Siberia/Russia 

Nadezhda Hope Race banner . 

Spannet vårt flyr langsmed Beringhavkys-
ten på det første strekket fra Lorino til Yan-
rakynnot. 

Kenneth og Yvonne Dåbakk er for tiden på et to års utenlandsopphold i 
Fairbanks, Alaska. Med seg fra Norge tok de sine 21 sibirske huskyer og 
en Shiba Inu. 
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værvarslet, ble vi sendt direkte til Pro-
videniya (73km). 
 
Det ble derimot igjen en vakker dag. 
Joar, Timofei, Chuck, Miriam og jeg 
startet sist av alle spannene. Vi brukte 
omtrent 30 km på sjøisen, før vi kom 
oss forbi de 22 Chukchispannene. Pas-
seringer i Chukotka er forbundet med 
mye moro – hundene øker tempoet 
med en gang du forsøker å komme 
forbi, motivert av kjørernes heiarop. 
En kan bruke mye tid og distanse i et 
forsøk på å passere et annet spann, og 
lett bli liggende inneklemt mellom to 
eller tre andre spann. Passere og/eller 
kjøre sammen med de andre var ikke 
noe problem, det var bare en hyggelig 
form for sosialisering. 
 
Etter Novo Chaplino stiger løypa opp 
i høyden, en kort tur gjennom kupert 
terreng, før nedstigning til kysten av 
Provideniya. Vi ankom Provideniya 
etter 5 timer og 40 minutter, på tredje 
beste tid og bare 28 sekunder etter 
Timofei på andreplass. Dette holdt til 
en 4. plass totalt i konkurransen! Hun-
dene gjorde det bra på denne etappen. 
Vi fikk servert varm te ved ankomst, 

Vi kjørte på en smal stripe land over 
en stor bukt, passerte rester av gamle 
bosettinger, hvalrossbein som stakk 
opp av bakken langs stranden. De 
eldste spor av sledekjøring finnes i 
regionen Øst Beringia, datert mer enn 
7000 år tilbake i tid. Chukchiene bru-
ker hundene sine omtrent på samme 
måte den dag i dag. Man regner 
Chukchihundene som en av de 8 basa-
le hunderasene som eksisterer i dag. 
 
Da vi slapp oss ned på havisen, etter å 
ha kjørt over en høyde, var det fullt av 
scooterspor og merkingen var sparsom 
eller fraværende. Det var lett å ta feil 
spor for en “ikke-lokal” kjører og vi 
gjorde nettopp det da vi fulgte etter et 
spann som valgte feil og ledet oss inn 
på en 30 minutters omvei. Heldigvis 
kom en av scooterkjørerne som fulgte 
løpet av sikkerhetsgrunner og fortalte 
oss at vi var langt ut av kurs og viste 
oss rett vei. 
 
Dette var ikke den eneste gangen un-
der løpet det var utfordrende å finne 
frem, men det ble den lengste omkjø-
ringen. Vi fortsatte over havisen i en 
stor bukt og så spor etter isbjørn, før 
vi dro inn mot fastlandet oppover et 
kupert tundraterreng, for å unngå 
åpent vann skapt av sterke strømmer. 
Omtrent 15 km fra Yanrakynnot, 
slapp vi oss ned på havisen igjen. 
 
Vi ankom Yanrakynnot etter 8 timer 
og 34 minutter, den 12 raskeste tiden 
av de 27 startende, dette til tross for 
feilkjøringen. Vinneren av første etap-
pe var Victor Achivantin og hans tra-
disjonelle Chukchihunder. Victor 
Achivantin er fra Neskhan, som ligger 
ved kysten av Nordishavet. Vi fikk 
parkert hundene og startet prosessen 
med forberedelse av hundematen: 
Hakke opp frossen hvalross i store 
biter, så dele det hele i mindre stykker, 
for så å koke kjøtt og spekk sammen 
til en deilig hvalrosssuppe. Det er om-
trent 80 kalorier i 28 gram hvalross-
kjøtt og spekk. 
 
Etter at hundene var ferdig foret, dro 
vi hjem til Misha, der vi ble servert et 
fantastisk måltid. Hans kone Soya er 
en fantastisk kokk og vertinne! Om 
kvelden dro vi til den lokale skolen. 
Der ble både, kjørere og hunder feiret 
med tradisjonell fortelling og dans. 
 
Traséen til neste dags etappe var end-
ret. Opprinnelig var planen at vi skulle 
til Novo Chaplino (50km), bli der over 
natten for så å fortsette til Provideniya 
(25km), noe som ville gitt oss 2 korte 
dagsetapper. Imidlertid, på grunn av 

parkerte sleden og gjorde opp bål på 
stranden, hogde opp hvalross og gjor-
de klar hvlarossuppe, mens de lokale 
fremførte en dans på isen. 
 
Dag 3 av løpet, bragte oss 75 km tilba-
ke til Yanrakynnot. Spannet vårt var i 
kjempeform og igjen hadde vi tredje 
raskeste tid. Mot slutten av etappen, 
viste Krutt tegn til sår skulder, så jeg 
bestemte med for å ta ham ut i Yanra-
kynnot, tatt i betraktning at neste dags-
etappe, ville bli en lang tøff tur via 
Lorino til Lavrentiya (130km). Bak 
scooteren dro Kenneth på en trekasse 
for transport av hunder som ble satt ut 
underveis, og det var i denne Krutt 
skulle få nyte resten av turen. 
 
Siden vi dag 4 skulle kjøre den lengste 
etappen i løpet, forbi Lorino (100km) 
og hele veien til Lavrentiya (130km), 
skulle vi starte kl 04 istedet for kl 08 
om morgenen som vi pleide. Dette er 
en svært utfordrende etappe i løpet, 
uansett værforhold, med tundra, lange 
flate strekk med blank havis og bratte 
stigninger i områder uten snø. 
 
Etter ca 60 km var Mini sliten. Han 

I kø over isen på vei mot Provideniya. 

Her kjører vi langs iskanten av Beringstredet forbi årtusen gamle hvalbein som stikker 
opp av bakken og er restene av bosettingene for mange tusen år siden. Veldig spesielt å 
ta med sibirske huskyer tilbake til røttene. Foto: Mille Porsild. 
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hadde ikke klart å innta nok kalorier 
pga den bråe endring av kosthold fra 
kjøtt og tørrfor til kun frossen, gjæret 
hvalross og aktivitetsnivå og hadde 
mistet mer vekt enn de andre. Han fikk 
sitte i sleden frem til Torino, der jeg 
bestemte meg for å sette igjen både 
ham og broren Jesper, som viste lik-
nende tegn, før vi fortsatte med et 
seksspann frem til Lavrentiya. 
 
Vi moret oss mens vi forsøkte å finne 
den rette og korteste veien, det gikk 
ok, med kun noen mindre feilkjøringer. 
Vi ankom Lavrentiya med igjen den 
tredje beste etappetiden og hadde nå 
passert Chuck opp til en sammenlagt 
3. plass! 
 
Både Mini og Jesper la raskt på seg i 
løpet av de neste dagene, der de fikk 
sitte i hengeren sammen med sin bror 
Krutt. De fikk hvalross suppe 2 ganger 
daglig. 
 
Dag 5 førte oss fra Lavrentiya 100 km 
til Uelen. Spannet vårt klarte seg bra 

og så ut til å bare bli bedre og bedre. 
På denne etappen hadde vi 2. beste tid, 
40 minutter raskere enn Chuck og Ti-
mofei. Uelen er det østligste samfunn 
på jorden, stedet der hver ny dag be-
gynner. Stedet har omtrent 400 inn-
byggere, bosatt på en smal landtunge, 
med en lagune på ene siden og polar-
havets strand på den andre. En stor 
folkemengde ventet på oss ved mål-
gang, vi ble servert te og en matbit. 
 
Ungene hadde allerede fyrt opp bålet 
til koking av hvalrossuppe og vi fikk 
ferdig oppdelt hvalross av lokalbefolk-
ningen. Ungene hjalp til med å dele 
opp enda mer hvalrosskjøtt og siden vi 
morgenen etter hadde en fridag, holdt 
de liv i bålet gjennom dagen og til sent 
på kveld, til mer koking av hvalross, og 
de koste med hundene i alle spannene. 
 
Uelen er kjent for sin fremragende 
utskjæringstradisjon og historie. Vi 
brukte deler av dagen til et besøk på 
det spektakulære Kunstmuseet i Uelen 
og utstillingen av utskjæringer. Rett og 

slett fantastisk! Vi besøkte også skolen 
der selv barn ned i 10 års alder lærer 
håndtverkskunsten. Lærerne viste oss 
rundt og demonstrerte bruken av mo-
derne verktøy, sammen med bruken 
gamle teknikker til å skjære ut de mest 
fantastiske arbeider av ben fra hvalros-
sens støttenner. Chukotkas arbeider er 
unike, med svært detaljerte og presise 
utskjæringer. I tillegg forteller de mør-
ke arrene på benet sin egen historie. På 
kvelden dro vi til Kulturhuset for tra-
disjonell dans. Vi var alle kledd opp og 
fikk også vist frem våre danse «moves»! 
 
Etter hviledagen kjørte vi dag 7 av 
løpet de 30 km til Inchoun. Et barne-
løp gikk i samme spor og de startet 
foran oss og skal si de løp! Vårt 6-
spann ble bedre og bedre for hver dag 
som gikk. Hundene formelig fløy gjen-
nom denne korte distansen og vi vant 
denne etappen, 57 sekunder foran 
Joar. Vi lå nå sammenlagt 2 minutter 
etter Timofei på en 2. plass. Barnas 
kjøretider var bare minutter saktere 
enn Joar og min tid… 

Denne gutten hugget opp hele stykket med hvalross i Lavrentiya med en øks nesten på størrelse med ham selv. Han fortalte meg høflig 
at jeg måtte holde meg i bakgrunnen og la ham gjøre jobben. Til høyre: Tradisjonell dans- og eventyrforestilling utenfor Provideniya. 

En lokal gutt forer et av chuchispannene i Uelen. Kenneth og Svolvær. Foto: Jana Henychova. 
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Inchoun var et herlig lite samfunn. 
Som i Uelen ble vi ønsket velkommen 
og det ble fyrt opp bål for tilbereding 
av mat til hundene, unger løp mellom 
spannene og lokale hunder sørget for 
at ingen mat gikk til spille. Etter at 
hundene hadde fått sitt, dro vi for å 
feire de unge hundekjørerne, vi ble 
møtt med tradisjonell dans, fortellinger 
og ble invitert på te. Vi ble invitert inn 
i det lille huset til et ungt par som laget 
helt nydelig middag til oss. 
 
Vi var ikke i tvil om at vi kunne klare å 
kjøre innpå Timofeis spann med 3 mi-
nutter på de siste 100 km av løpet tilba-
ke til Lavrentiya, og med det komme i 
mål på en 2. plass. Vi var klare for ut-
fordringen! Spannet hadde bare gått 
bedre og bedre og hadde hatt høyere 
fart enn Timofeis spann på de siste 
etappene. Det ble derfor en kjempestor 
skuffelse da Timofei ble syk og måtte 
bryte løpet i Inchoun. Joar tok Timofeis 
6 hunder i sitt spann, og kjørte siste 
etappe med 14 i stedet for 8 hunder. 
 
Det ble en vakker morgen, og for at vi 
alle skulle rekke banketten i Lavrentiya, 
startet vi igjen kl 04.00. En lang perio-
de var jeg usikker på om vi var på rett 
vei. Det var ingen løypemerker, kun 
scooterspor. Jeg var først i sporet og så 
ingenting til Chuck som var bak meg. 
Etter to timer hørte jeg lyden av en 
scooter og tenkte: Å flott, nå kommer 
de enten for å be meg snu eller så er 
det scooteren med rennleder Nikolay 
som vil være først i sporet. Heldigvis 
var det Nikolay. 
 
Det var en vakker morgen, men utover 
dagen ble lyset flatt og det skyet over. 
Jeg kunne ikke sporet lenger enn frem 
til mine lederhunder (i et 6-spann…) 
og det var ingen mulighet til se ujevn-
heter i løypa eller vurdere om det gikk 
nedover eller oppover. Jeg ble derfor 
overrasket da vi nådde til kanten av 
havisen og så Lavrentiya. Jeg trodde vi 
beveget oss sakte og hadde ikke lagt 
merke til all stigningen før den siste 
nedfarten mot havet. 
 
Chukchikjøreren Victor Achivantin fra 
Inchoun vinner den tradisjonelle kon-
kurransen. Vi kom på andre plass av 
27 startende spann, mindre enn 2,5 
timer etter vinneren Joar Leifseth Ul-
som, og mer enn 2 timer før 3. plassen 
Chuck Schaeffer! Hundene gjorde en 
helt fantastisk innsats under hele løpet 
samt de til sammen 380 km til og fra 
starten, og vi kunne ikke vært mer stol-
te av dem. Fjorårsvinner Peter Poya-
girgin blir nr 2 i den tradisjonelle kon-

kurransen og nr 5 samlet sett. Nr 3 i 
det tradisjonelle oppgjøret og 6. plass 
samlet ble Egor Atchitagin. Alle topp 
tre kjørerene i den tradisjonelle kon-
kurranse kom fra det lille lokalsamfun-
net Inchoun på kysten av polhavet, 
kjent for sin nærliggende og enorme 
hvalrosskoloni. Kanskje deres domi-
nans kan forklares med deres In-
chounhunder som løper mange harde 
mil i forbindelse med hvalrossjakten? 
 
Miriam og hennes spann med polare 
huskyer hadde dårligst tid av alle de 16 
som fullførte, men de hadde gode 
etappetider underveis og Miriam var et 
stort smil! De vant manges hjerter un-
derveis også, og fikk kjørt mye sam-
men med Chukchispannene. Tyne-
skitegin fra Neskan var med sine 77 år 
løpets eldste deltager. 
 
Vi lot hundene hvile en dag, før vi 
startet på de 205 km tilbake til Provi-
deniya og flyplassen. Vi hadde en natt i 
Lorino på veien, der vi tok farvel med 
Timofei før vi fortsatte mot Yanra-
kynnot. Vi fikk oss en natt til hos 
Misha, der Soya som vanlig, skjemte 
oss bort med middag. På den tredje 
dagen dro vi til Provideniya, og ankom 
på kvelden. Dagen etter kjørte vi hun-
dene over til flyplassen og steg om 
bord i de 2 flyene som var kommet for 
å hente oss tilbake til Nome, Alaska. 
 
Det var fredag da vi forlot Russland, 
og da vi krysset tidsgrensen igjen, 
spøkte vi med at vi så frem til pizza i 
Nome i går – da det ville være torsdag 
når vi landet. 
 
For et eventyr vi var på! Da Chuck 
fikk spørsmål om det minneverdige 
med løpet, svarte han: «De fantastiske 
menneskene!» Vi kunne ikke annet enn 

å samtykke. Menneskene var så vennli-
ge, hjelpsomme og imøtekommende. 
 
Vi var blendet av utholdenheten, far-
ten og mangfoldet hos de vakre 
Chukchihundene, opphavet til våre 
egne hunder. Det fremsto klart hvor-
for de ble så populære i Alaska, som 
raske konkurransehunder tidlig 1900 
tall. De blir i dag brukt på mye av den 
samme måten som dengang. Chukchi-
hundene jobber ekstremt hardt og 
godt, er raske og utholdende, kaster 
seg over maten, har et sunt og godt 
språk og er godt tilpasset det tøffe po-
lare klimaet. Noen er store, andre små, 
noen rektangulære, andre med lange 
ben. Noen har lang pels, andre kortere, 
de kommer i alle farger og med stor 
variasjon i tegninger. De er grunnleg-
gende akseptert for sine to viktigste og 
felles egenskaper. De er alle formet av 
og tilpasset det arbeidet de er avlet til å 
utføre i det værharde arktiske klimaet 
de lever i. Dette er de to styrende fak-
torene som bestemmer utseende og 
atferd. Ikke noe annet er nødvendig! ■ 

Har du lyst å se flere bilde av løpet, Iditarod eller 
lurer på hvem vi og hundene er? Sjekk ut vår hjem-
meside www.siberiansleddogs.com. Daglige opp-
dateringer av livet i Alaska og forberedelsene til 
Iditarod 2015 finner du på https://
www.facebook.com/SiberianSleddogs 

Vakre hunder til start i Lavrentiya. 

Yvonne Dåbakk på Nadezhda Hope 2014. 
Foto: Mille Porsild. 
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Jeg forstår raskt at mine høyst urbane 
tanker om å spasere opp til familien 
Teslo med en fersk kopp kaffe fra 
Narvesen slår sprekker. Jeg har kom-
met til et øde sted, med naturskjønne 
omgivelse og med god utsikt over den 
mektige Mjøsa. Her må man nok ta 
med kaffen sin selv, konstaterer jeg, da 
Narvesen ikke kaster bort kapitalen sin 
på den nedslitte stasjonsbygningen på 
Tangen. Det er 25 minutter fra Tangen 
til Strandlykkja, så jeg er glad for at jeg 
allikevel avtalte å møte Gro på stasjo-
nens parkeringsplass. Etter noen mi-
nutters beundring av landskapet kom-
mer en eldre firehjulstrekket trillende 
inn på stasjonen. Uten tvil, noterer jeg 
meg at i denne familien er det ikke 
automobiler som har høyeste prioritet. 
 
Gro Teslo, en sterk kvinne 
Allerede før Gro kommer ut av bilen 
legger jeg merke til det varme smilet 
som møter meg i glassruten. Til min 
glede har jeg møtt henne før! Gro har 
et fast håndtrykk, et varmt og betryg-
gende vesen, som for meg var lett å 
like. Hun hadde en beroligende effekt 
på de ildsprutende dragene i magen, 
som fort landet. Jeg får en følelse som 
minner om den første vintersnøen, på 
en høstvarm mark. Dette skal nok gå 

bra! På veien opp til Strandlykkja går 
samtalen lett og ledig i fremsetet. Jeg 
forstår raskt at Gro er en dame med 
mye livserfaring. Hun er en sterk kvin-
ne med et lidenskapelig forhold til livet 
og sine omgivelser. Jeg kan ikke unngå 
å legge merke til hvordan hun fører 
bilen oppover fjellsiden med trygghet, 
selvtillit og med den aller største selv-
følge. Da hun unngår to store groper 
som er vesentlig større enn selve veien 
og samtidig konstaterer at det viktigste 
med en bil er at den trekker på alle 4 
hjul, skjønner jeg at mine antagelser er 
riktige. Nysgjerrigheten overtar og jeg 
glemmer helt at jeg er her for å gjøre et 
intervju. 
 
Gro kommer rett fra jobb. Hun jobber 
som IT-konsulent på fulltid for Hed-
mark IKT. Hun har tidligere drevet 
med alpint, både utfor og slalåm. Hun 
er lykkelig gift med Svein Erik som 
også deler den samme lidenskapen for 
hundesporten. De konkurrer blant de 
aller beste sprintkjørerne i Norge og 
Europa. I vinter tok Gro med seg den 
imponerende tittelen World Cup mes-
ter i 6-spann sprint for sibirsk husky 
hjem til Norge. 
 
Gro og Sven Eirik har 31 hunder i sin 

konkurransestall. 15 sibirske huskyer, 
hvorav 6 er unghunder som Gro har 
ansvaret for og 11 Alaska huskyer som 
Svein Erik har ansvaret for. De har 
også 5 små valper. Noen skal selges, 
men de fleste skal de beholde selv. 
 
Når jeg ankommer gården viser det seg 
at det ikke bare er Huskybladet som 
viser interesse for paret denne dagen. 
De har besøk av en potensiell hunde-
kjøper som er i oppbyggingsfasen av 
sitt eget konkurransespann. Sven Erik 
er høyst engasjert der han står på 
gårdstunet og gestikulerer med arme-
ne, mens han med stor entusiasme 
deler sine erfaringer med hundekjøpe-
ren om hundehold, løpserfaringer og 
blodslinjer. Han vil gjerne vise hunde-
kjøperen hvordan gemytt det er på 
hundene, å skal slippe alle hundene fri 
i løpegården. Gro trekker meg til si-
den. Hun lurer på om ikke jeg også har 
lyst å bli med på det? Hun forteller 
meg at det ikke farlig, men at for noen 
kan det bli litt voldsomt, så dette kan 
jeg få velge helt selv. Jeg takket selvføl-
gelig ja! Dette var et av dagens store 
høydepunkt. Det å få oppleve hvordan 
det er å ha 26 løpshunder i fri aktivitet, 
med meg som midtpunkt, på et stort 
inngjerdet område, var for meg en stor 

TEKST: JEGER BJØRNSON. 

Jeg sitter konsentrert, spent og be-
tenkt på et av NSB sine regiontog i 
retning Lillehammer. I et siste de-
sperat forsøk sitter jeg og finpusser 
spørsmålene jeg skal stille til regje-
rende World Cup mester Gro Teslo 
på Strandlykkja i Hedmark. Jeg vet 
knapt hva et hundeløp er og har 
aldri deltatt på et selv. Jeg har mest 
lyst å hoppe av toget på Eidsvoll og 
ta en taxi tilbake til den trygge le-
nestolen i stua, men det kan jeg 
ikke. Ikke denne gangen! Hva i all 
verden har jeg begitt meg ut på? 
Jeg har ikke intervjuet noen siden 
et middelmådig gruppeprosjekt på 
ungdomskolen og sommerfuglene 
flyr kappgang i magen. De minner 
mer om ildsprutende drager enn 
sommerfugler. Jeg har aldri vært 
den utpregede nervøse typen, men 
dette er virkelig utenfor min kom-
fortsone. Jeg tenker at jeg burde 
tatt en jobb i arrangementskomi-
teen, fremfor redaksjonen, da det 
hadde passet meg bedre. Med den 
tanken i hodet, stopper toget. Jeg 
har ankommet Tangen stasjon, 
min endestasjon og denne histori-
ens begynnelse. 

Gro Teslo i farta. Foto: Per Sverre Simonsen. 

GRO TESLO OM LIVET SOM HUNDEKJØRER 
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opplevelse. Jeg har aldri har hatt så 
mange hunder på nært hold tidligere 
og hundene møtte meg med stor iver 
og glede. Det er ikke annet å gjøre enn 
å konstatere at disse hundene må ha 
det veldig bra og at neste intervju ikke 
blir i grå dress og nystrøket skjorte. 
 
Jeg sitter ikke i bilen og venter på deg 
I 1996 begynner denne historien, da 
Gro og Svein Erik treffer hverandre. 
Svein Erik har lang fartstid med løps-
hunder og som ildsjel i hundesports-
miljøet både lokalt og nasjonalt. Han 
har bred bakgrunn med sibirske hus-
kyer, men da han møtte Gro hadde 
han sluttet med siberian huskyer og 
startet med alaska huskyer. Fremdeles 
liker han alaska huskyer best, mens for 
Gro er hjerterasen siberian husky. 
 
Det tok ikke mange ukene etter deres 
første møte før Gro bestemte seg for 
at hun ikke ville vente i bilen mens 
hennes fremtidige ektemann kjørte 
hunder i villmarken. Dette ville også 
hun bli en del av. Kort tid etter kjøpte 
Gro sin første OT-slede fra Karsten 
Grønås. I en alder av 49 år deltok hun 
på sitt første løp. Etter dette var liden-
skapen et faktum, nå var det ingen vei 
tilbake. 
 
I 1999 flytter Gro og Svein Erik til 
Strandlykkja i Hedmark. Her ble det 
nedlagt mange dugnadstimer for Ha-
mar Trekkhundklubb. Det ble oppsatt 
klubbhus, løypenett ble oppkjørt og 
miljøet begynte å blomstre. Trenings-
forholdene ble optimale og store deler 
av vinteren tilbringer de i en camping-
vogn på Ormsetermyra for trening av 
hundene. På noen få år ble Hamar 
Trekkhundklubb en viktig arena for 
mange løp og arrangementer i Norge. 
Dette har uten tvil lagt noe av grunnla-
get for Gro og Svein Eriks felles suk-
sess som hundekjørere. 
 
18 år etter sitt første møte med Svein 
Erik angrer ikke Gro et minutt på at 
hun startet med hundekjøring. Når jeg 
lurer på hvorfor hun startet med hun-
dekjøring er Gro tydelig på at dette 
hadde mye å gjøre med Sven Erik og 
hans allerede lidenskap for hundespor-
ten, men at hun alltid har hatt en liden-
skap for hunder. Hund har vært en 
stor del av hennes barndom og opp-
vekst. I tiden før hun møtte Svein Erik 
drev hun mye med brukshundtrening 
og hadde en flat coated retriever som 
hun trente i spor, rundering, redning- 
og feltsøk. Gro og faren gikk mye i 
fjellet, noe hun satte stor pris på. De 
hadde alltid med seg kløvhund, så 
hundehold har hun måttet forholde 
seg til fra tidlig alder. 

I de påfølgende årene kjørte Gro 
mange små og store konkurranseløp, 
både i Norge og Sverige. Hun kjørte 
fortrinnsvis alaska huskyer i 8 spann. 
Jeg spør om det er noen løp hun hus-
ker spesielt godt? Gro virker ikke så 
interessert i å snakke om løpspresta-
sjoner, men jeg får lirket ut litt. Hun 
nevner NM i 2006, der hun kom på 4. 
plass og EM i 2007 der hun ble num-
mer 5. Dette synes jeg var to svært 
gode prestasjoner og jeg skjønte at 
hennes lyst for hundesport ikke ble 
noe mindre etter dette. 
 
Fra Alaska til Sibir 
Gro følte etterhvert at de hundene 
hun benyttet hadde et stritt gemytt og 
til tider kunne være vanskelige å hånd-
tere, spesielt aleine. Da var veien kort 
til rasen siberian husky. Hun kjøpte en 
lederhund fra Terje Frode Bakke, i 
Isslottes Kennel på Minnesund og 
hadde en parring med en hund fra 
Karsten Grønås i Vargevass Siberian 
Husky Kennel. 
 
Gro har kun kjøpt to hunder i sin kar-
riere. Resten har hun selv avlet frem 
og har bygget sitt oppdrett på rasens 
gode bruksegenskaper og gemytt. Hun 
har sjeldent solgt en valp, men har 
beholdt de fleste selv. Gro synes at det 
å drive salg av valper er en vanskelig 
oppgave. Hun forteller at mange er 
mer opptatt av hundenes utseende, 
enn de er av bruksegenskapene, og at 
de ikke forstår hva som kreves ved å 
anskaffe seg en siberian husky. 
 
”Folk som ringer å spør meg om jeg har en 
svart og hvit hund, med blå øyne, får ofte en 
skarp melding tilbake. Det er bruksegenska-
pene og hvordan vi mennesker skal bruke 

hunden som er viktig, ikke utseende. Jeg vil 
at hunden skal ha et godt liv! Da holder det 
ikke å lufte hunden noen runder rundt kvart-
alet, før eier skal tilbake for å lese dagens 
aviser.” 
 
Gro forteller at det var Terje Frode 
Bakke som fikk henne til å starte med 
siberian husky. Det rolige og balanser-
te gemyttet og den store arbeidskapasi-
teten fikk øyeblikkelig Gro sin interes-
se. På den tiden var det ikke normalt å 
bruke siberians til sprint. Sprint hand-
ler mer om fart og kortere distanser 
enn langdistanse eller mellomdistanse. 
Det er viktig at hunden klarer å sette et 
høyt energinivå fra start. Hundene skal 
galoppere nesten hele tiden, trav er 
ikke så mye brukt i sprint. Mange har 
vært skeptiske til sprint som konkur-
ranse form i huskymiljøet, men Gro 
har bevist at det er fult mulig å bruke 
siberians også til dette. 
 
”Dette er en utrolig tilpasningsdyktig og flek-
sibel rase, med stor arbeidskapasitet.” 
 
Opp igjennom årene har Gro hatt flere 
gode løpsopplevelser med siberian 
huskyer. Gro har førsteplass fra Dørs-
tokkmila 6-spann og med 5 hunder tok 
hun 3. plass på Hamar hundekjørings-
festival. Hun deltok på VM i 2008, 
hvor hun kom på 25. plass av 32 kjøre-
re og samme året fikk hun en 3. plass 
på klubbens vintersamling. På dag to 
av samlingen hadde hun den aller bes-
te tiden av alle kjørerne. Dette er noen 
av de løpene Gro husker, i tillegg 
kommer også mange andre gode pre-
stasjoner. 
 
”Jeg bryr meg ikke så mye om plassering, men 
når det er løp, er det jo gøy å gjøre det bra.” 

Svein Erik Teslo. Foto: Facebook.Svein Erik Teslo. Foto: Facebook.  
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-spannet. Det var god arbeidslyst hos hunde-
ne. Da vi hadde kommet halvveis med det 
siste huskyspannet, begynte lykta å blinke og 
det ble mørkt. Jeg spurte Svein Erik om han 
hadde husket ekstra batteri, men det hadde 
han glemt. Det er en stjerneklar himmel og 
frostrim i grøftekanten. Vi forsøker å snu 
spannet i mørket. Når Svein Erik har sjek-
ket alle linene og vi har fått snudd, bestemmer 
lederhundene seg for at de ikke vil tilbake 
riktig enda og bråvender spannet for deretter å 
fullføre på den ruten de var vant til og snu når 
de hadde kommet dit. Vi kom oss heldigvis 
til bilen, i stummende mørke. Det var litt 
skummelt, men stjernen lyst litt opp, sammen 
med frostrimet.” 
 
Samhold og samarbeid 
Jeg skjønte tidlig i intervjuet at det ikke 
er alt man kan forberede seg på. Det 
gikk fort opp for meg at det disse to 
menneskene i samarbeid har bygget 
opp, over mange år, er noe helt unikt. 

Trening og planlegging 
Treningen av hundene er det beste 
Gro vet. Det er dette hun bruker mes-
teparten av fritiden sin på. Hele høs-
ten, vinteren og våren trener hun hun-
dene sammen med Svein Erik, annen-
hver dag og veksler mellom intervall 
og styrke. Om sommeren er det lite 
trening. Da får hundene løpe fritt i 
løpegården. Gro legger mye fokus på 
treningsplanlegging, det føres med stor 
nøyaktighet dagbøker, om føre, distan-
se, forhold, underlag og hundenes akti-
vitet. Hun tar med glede opp en tre-
ningsdagbok og forteller meg detaljrikt 
om en treningsøkt fra vinteren 2012.  
 
Gro leser fra dagboken 
”I desember det året kom det ikke snø. Det 
var 5 minus. Da kjørte vi 9 km på Gran-
sjøen med vogn. Vi kjørte 3 spann. Først 2 
spann mix, deretter tok vi huskyene og ung-
hunder. De beste huskyene ble kjørt med mix

Gro Teslo på Hamar Hundekjørerarena. Foto: Viggo Jørgensen. 

Dette er en livstil og alt arbeidet som er 
nedlagt har de gjort sammen. Når jeg 
spør Gro om hvor mye av æren hun 
kan ta for denne bragden, smiler hun, 
og ser mot stuen der Svein Erik sitter. 
Det aner meg at hun har lyst å sende et 
humoristisk stikk til sin ektemann, men 
hun faller ikke for fristelsen. 
 
”Dette har vært og er et felles prosjekt, hvor 
vi utfyller hverandre så godt vi kan. Jeg er 
kanskje den mest ”pushete” av oss, og det 
hender jeg må dra Svein Erik opp av sofaen, 
spesielt i barmarksesongen. Svein Erik sitter 
på store kunnskaper, både om trening, avl og 
sporten. Han har mye rutine og vi er sammen 
om nedturene og oppturene. Jeg tåler å få en 
skikkelig på trynet, men noen ganger blir det 
mye for meg også, og da er det en trygghet å 
ha Sven Erik.” 
 
Er det mye humor mellom dere? 
 
”Ja vi har det gøy, både på egen bekostning, 
men også noen ganger på andres. Det er en del 
av spillet. Alle er vant med at jeg kjører sibe-
rian og Svein Erik alaskan. I vinter byttet vi 
på et løp og det var mange som ble overasket 
da Svein Erik kom kjørende med sibe-
rianspannet. Det hadde de ikke forventet!” 
 
I en spøkefull tone forteller hun at 
Svein Erik er sekretæren hennes, han 
fører nemlig nøye fakturagrunnlaget 
for hennes mange arbeidstimer.  Nå er 
riktig nok Svein Erik revisor, så dette 
er i grunn ganske rimelig. Når jeg spør 
hvem som pleier og mater hundene? 
Må Gro innrømmet at det er Svein 
Erik. Men hun påpeker raskt at det er 
hun som mater han. Jeg sitter igjen 
med et inntrykk av at her samarbeides 
det i alle ledd. De gjør det som passer 
hver enkelt best og utfyller hverandre i 
alle høyeste grad. 
 
”Alle arbeidsoppgaver må gjøres, da betyr det 
lite hvem som gjør dem!” 
 
Rundt kjøkkenbordet er det god stem-
ning i det Gro får en telefon hun må 
besvare. Hun beklager seg vennlig, 
mens jeg tar litt påfyll i koppen. Jeg er 
egentlig ganske fornøyd med den tele-
fonsamtalen, for nå kan jeg ta meg en 
tur ut i stuen der Svein Erik sitter. Han 
har sikkert allerede overhørt det meste 
av vår samtale. Jeg vil likevel spørre 
ham om hva som er Gro sin beste 
egenskap i dette samarbeidet. Dette 
har Svein Erik ingen ting imot, og sva-
rer uten nevneverdig betenkningstid. 
 
”Gro er den av oss som har den kraftigste 
startmotoren. Uten henne er jeg ikke sikker 
på om jeg hadde drevet med dette i dag. Jeg 
synes ikke det er like motiverende å trene på 
barmark. Jeg har en stor kjærlighet til sleden 

Gro Teslo på Drammen Grand Prix. Foto: Odd Gulaker. 
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mannsdominert miljø, men at det ikke 
gjør henne noe. Hun trives godt i mil-
jøet og synes det har vært en positiv 
utvikling også for kvinner i hunde-
sporten. 
 
”Jeg trenger å utfordre grensene mine, leve på 
en edge, få et kick, kjenne adrenalinet pum-
pe. Fart er gøy, da føler jeg at jeg lever! Jeg 
har kjørt meg bort, falt av sleden, blitt slått 
til blods og har blitt hengende baken sleden i 
7 km. Det er alt en del av opplevelsen og 
utfordringen som gjør dette så gøy. Jeg er ikke 
så opptatt av tabellplasseringer eller pokaler, 
men å se hundenes glede og utvikling gir stor 
inspirasjon.” 
 
Jeg spør Gro om hun ikke vurderer å 
pensjonere seg, men det vil hun ikke 
høre snakk om! Et lite øyeblikk blir jeg 
nesten redd for å få kaffen i fanget, 
men hun drar fort på smilebåndet. 
 
”Dette er livet vårt og lidenskapen vår. Det 
er enormt gøy og gir mye glede. Jeg vet ikke 
hva jeg skulle funnet på da! Så lenge helsen 
holder vil vi holde på, men kanskje vi vil 
trappe ned litt om noen år. Dette er en slit-
som og tidkrevende, men gir enormt mye gle-
de, humor og diskusjoner i hverdagen.” 
 
Under hele intervjuet svarer Gro på 
mine til tider nokså uvitende spørsmål 
med en glød og iver som jeg sjeldent 
har opplevd maken til. Om målet den-
ne kvelden hadde vært å selge meg 
kulepenner, hadde jeg nok kjøpt en 
pall. Engasjementet hennes er så smit-
tende at jeg skjønner at de to har det 
ufattelig moro med disse hundene. Jeg 
har ikke møtt to mennesker som er så 
integrerte i hverandres hverdag som 
disse to er og det er med beundring jeg 

Gro forteller at da Nenana var liten, 
kom hun seg ut av hundegården og 
dro på sauejakt. For sauens sin del ble 
det en god opplevelse. Nenana ble 
bukket av en vær, og etter det hadde 
hun stor respekt for sauene. Dessverre 
gikk Nenana bort alt for tidlig. Dette 
satte Gro flere år tilbake med tanke på 
utviklingen av hennes ganske så ferske 
siberianspann. Nenana ble offer for 
dårlig sikkerhetskontroll hos en hun-
dematprodusent, og måtte avlives med 
lever og nyresvikt. 
 
Hvordan er det å måtte avlive en 
hund? Det er vel en del av hundehol-
det det også, spør jeg Gro. 
 
”Jeg gruer meg til den dagen hundene ikke 
skal være med meg lenger. Det aller tøffeste 
jeg gjør er å sende hunder til hundehimmelen. 
Det er jeg som må gjøre dette hos oss, Svein 
Erik klarer det ikke. Da må jeg klare det!” 
 
Igjen må jeg beundre styrken og motet 
til Gro. Dette er ingen lett oppgave, 
heller ikke å snakke om. Allikevel fort-
setter hun. 
 
”Jeg liker ikke å dra til dyrlegen, hundene 
merker det. De blir redde og skjønner at noe 
skal skje. Det er viktig for meg å unngå det. 
Den siste opplevelsen skal være god, ikke 
preget av frykt, og i et miljø der hunden trives 
og er lykkelig. Gjerne et sted de har gode 
minner fra. Våre hunder er lykkeligst på tur, 
derfor avslutter jeg det på tur. Hunden sovner 
inn i mitt fang, intetanende og lykkelig. På 
mange måter blir sirkelen komplett her.” 
 
Hundevelferd er viktig for Gro. At 
hundene skal ha det bra, er helt essen-
sielt. Hundene skal brukes, de skal 
være lykkelig og spise godt. Gro synes 
det er viktig at hundene har mulighe-
ten til å kunne bevege seg fritt, ikke 
bare være i hundegården og på tur. 
Gro er også overbevist om at sprint-
trening er den beste treningsformen 
for hundene, selv om hun anerkjenner 
at uenighetene er store, også her. 
 
Glede og blåveis, men ingen pen-
sjonist 
Jeg kjenner at tiden er moden for å 
bytte tema. Stemningen rundt kjøk-
kenbordet har blitt ganske melankolsk 
og dette, preger oss begge. 
 
Mange hadde nok valgt en helt annen 
hobby og jeg lurer på om det ikke kun-
ne være enklere å holde på med hek-
ling eller brodering? Gro lyser opp, 
hun synes nok spørsmålet mitt er av 
en betimelig karakter. Jeg kan ikke 
tenke meg at det var så mange kvinner 
som drev med dette, da Gro startet i 
1996. Hun konstaterer at det er et 

og snøen. Her er Gro avgjørende for meg. Gro 
er også en fantastisk kjæreste, i tillegg har 
hun egenskapen til å kunne skille ut de gode 
menneskene. Det er noe jeg setter pris på.” 
 
Jeg måtte si meg godt fornøyd med det 
svaret. Jeg fikk bekreftet at dette er et 
gjensidig samarbeid som begge verd-
setter høyt. Når Gro kommer tilbake, 
har jeg rukket tilbake til kjøkkenbordet 
og sitter klar med mitt neste spørsmål. 
 
Savnet og de tøffeste øyeblikkene 
Jeg bestemmer meg for at det er på 
tide å utfordre Gro på de vanskelige 
sidene ved hundesporten. Det kan jo 
ikke bare være gode stunder, tenker 
jeg. Som alle ting i livet, finnes det helt 
sikkert også vanskelig aspekter også 
for henne. Jeg spør Gro om hun kan 
fortelle litt om de vanskeligste opple-
velsene. Gro blir stille. Hun tar en stor 
slurk fra kaffekoppen. For første gang 
siden vi møttes på stasjonens parke-
ringsplass, ser jeg den emosjonelle 
Gro. Jeg konstaterer at det også bor 
mye følelser i henne. Hun jobber med 
stemmen og jeg skjønner at hun tenker 
på noen tøffe stunder. 
 
”Jeg savner gromgutten Raggen, han var en 
fantastisk hund. Dessverre måtte vi omplasse-
re ham da han fikk problemer med å holde 
følge i spannet. Han var utrolig snill og hadde 
stor respekt hos de andre hundene, men jeg 
måtte tilslutt innse at han ville ha det bedre i 
en familie som kunne gi han en god tilværelse, 
som passet Raggen.” 
 
Gro viser meg kaffekoppen sin hvor 
Raggen er malt inn i porselenet og jeg 
skjønner at denne hunden har betydd 
mye for henne. Gro er glad i både 
Raggen og kaffe, og da ble det en fin 
måte å minnes Raggen på. Hun vet 
iallfall at Raggen fikk det veldig godt 
og at den nye eieren tok godt vare på 
ham. 
 
Gro har utviklet er sterkt bånd til hun-
dene sine og det er mange følelser. Jeg 
lurer på om hun har hatt en hund som 
har betydd, ekstra mye? Gro blir litt 
blank i øynene. Jeg forstod fort hvor-
for Raggen var blitt en spesiell hund. 
Moren til Raggen, Nenana, var Gros 
favoritthund. Nenana var en av de 
første siberian huskyene hun hadde. 
 
”Nenana er den beste hunden jeg har hatt. 
Hun hadde et fantastisk gemytt, var snill 
med alle og jeg behøvde ikke bruke bånd på 
henne. Hun holdt seg ved min side. Nenana 
viste i tidlig alder at hun var et lederhundma-
teriale, og hadde det ikke vært for henne, 
hadde jeg ikke klart det så bra med siberian 
som har gjort.” 
 

Gro Teslo deltok i NM 2012. 
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TEKST: BÅRD BAKÅS. 

Vi som har hund som hobby og livsstil, 
har en tendens til å lete etter leverand-
ører for å finne bedre kvalitet og gode 
priser på det vi måtte trenge av hunde-
mat og utstyr. Noen kjøper kanskje et 
halsbånd og en sekk med fôr i ny og 
ned, mens andre er storforbrukere av 
alt fra for til trekkliner, potesokker, 
kickbikes, sleder, vogner etc. Da vi bor 
i et langstrakt land og slike utsalgsteder 
slett ikke ligger like tett som Remabu-
tikker, blir det til at de fleste handler 
via nettbutikker på nettet. 
 
I denne reportasjen besøker vi men-
neskene bak nettbutikkene, de som har 
sitt levebrød av å selge oss det vi 
trenger for å drive med vår livsstil. 
Første besøk går til Trondheim og 
hovedbutikken til Troll hundefor. Bu-
tikken ligger sentralt til, like ved hoved 
innkjøringen til Trondheim sentrum. 
 
I butikklokalet ligger det stabler med 
fôrsekker av forskjellige typer, store 
frysere med kjøtt og på veggene er det 
alt du måtte tenke deg av halsbånd, 
trekkliner, dekken, klær og mye mer. 
Mellom de forskjellige reoler og hyller 
henger bilder fra både Femund- og 
Finnmarksløpet, og bilder fra flere 
utøvere i norgeseliten med takk for 
sponsorstøtte. På gulvet står det utstilt 
kickbikes, hundebur og selvsagt den 
godt kjente Trollcarten. Det er som å 
komme inn i en godtebutikk som barn.  
På bakrommet ringer telefonene i ett 
sett og de som sitter her tar i mot be-
stillinger, pakker varer og svarer på alt 
mulig av spørsmål på telefon og mail. 
 
Vi har fått audiens hos daglig leder 
Roar Wolden, men må vente litt da 
han sitter i telefonen med utstyrsleve-
randør i USA. Selv om det er lenge til 
sesongen starter for fullt, ser det ut 
som det er nok å gjøre. 
 
Troll 
Etter noen minutter er Roar ledig og 
vi benker oss ned på kontoret. Vi er 
nysgjerrig på hvorfor navnet Troll? 
Troll hundefôr ble startet våren 1991 
og første levering av fôr var i septem-
ber samme år. Navnet er fordi det er 
urnorsk. Hvis noen nevner Troll så 
tenker de aller fleste på Norge. I tillegg 
så døde kong Olav dette år og hans 

Besøk hos leverandør: Troll Hundefor 

mest kjente hund, het Troll. Så det er 
noe av forklaringen. 
 
Det var min far, Jan Wolden, som star-
tet den gangen og jeg skulle kun ha 
sommerjobb. Det er nok en av de 
lengste sommerjobbene som noen har 
hatt ettersom jeg fremdeles er her etter 
23 år. Nå har stillingsinstruksen siden 
den gang blitt endret da. 
 
Hva er forskjellen på Troll hundefôr 
og Troll mushing? Troll hundefôr er 
hoved firmaet som leverer utstyr og 
mat til hverdagshunden. Firmaet Troll 
mushing er mer rettet mot de som 
driver med hundekjøring. Du kan si at 
dette er en sportsbutikk for hunder. 
 
Hva er spesialiteten fra Troll 
Hundefôret er basisen i bedriften, men 
utstyr rettet mot aktivt bruk av hunder 
har gjort at leveranse av alt mulig fra 
potesokker til treningsvogner har blitt 
en større og større del av vår leveran-
se. Dette etter forespørsel fra kunder. 
 
Netthandel 
I større og større grad handler vi nord-
menn mer og mer på nettet. Hvor stor 
del av omsetningen er dette hos dere i 
forhold til kunder i butikken? 
 
10-15 % av den totale omsetningen 
går over netthandel. Av 2500 forsen-
delser gikk 600 av disse til forhandlere 
i fjor. Men vi ser at mange sitter på 
nettet og er i nettbutikken for så å 
ringe eller komme innom for å handle 
det de er ute etter. 
 
Hva er det mest solgt produktet? 
Det vi selger klart mest av er fôr. Men 
det går også mye i andre ting. Noe av 
dette er sesongbetont. Vi ser klart øk-
ning i salg av potesokker f.eks når 
hundekjørerne starter høsttreninga. 
Det samme gjelder salg av jaktutstyr 
når jakta står for døren. 
 
Stolt av 
Hvilket produkt er du som daglig leder 
mest stolt av? Det er det nye fôret fra 
Troll Ekstrem. Det har blitt et meget 
bra fôr hvor vi også har fått veldig 
gode tilbakemelding på fra våre kun-
der. I tillegg må jeg også nevnte Troll 
Cart. Denne treningsvogna tør jeg på-

konstaterer at det er mange år til en 
pensjonisttilværelse er aktuelt. Gro 
ville nok antagelig kjørt hundeløp i 
himmelen, om hun hadde fått velge 
dette selv. 
 
Målene for 2014 – 2015 
Vi nærmer oss slutten og jeg lurer litt 
på hvilke mål hun har satt seg for se-
songen. I år er den første gangen Gro 
skal stille i 8-spann klassen. Det er noe 
hun ser frem imot, men det er også 
mye spenning knyttet til dette. Når jeg 
spør henne, er hun ikke i tvil om at 
hun aldri har hatt et bedre spann enn 
hun har i dag. Under Drammen Grand 
Prix i september, kom hun på 4. plass 
og var det eneste siberian husky span-
net som stilte i klasse A. For meg er 
dette et tydelig bevis på at siberian 
husky kan måle seg mot alle de andre 
rasene som brukes i sprint. Gro har 
hatt en meget god sesongstart. Dette 
er også det første året hun kjører med 
lett vogn. 
 
Når jeg spør Gro om hvilket løp de 
skal delta på, får hun et lurt smil om 
munnen og jeg skjønner at det er ikke 
alt en stakkars skribent fra Huskybla-
det får vite så mye om. Allikevel får jeg 
noen av høydepunktene. 
 
Det store målet deres i år er EM i 
Frankrike. Gro håper å gjøre det bra 
der. De skal delta på NM på Elverum i 
oktober, Hamar Hundekjørerfestival 
og Dørstokkmila. Gro har veldig lyst å 
delta på SOC i Kiruna og de skal på en 
treningssamling til Lilumsjøen, som 
ligger nord vest for Østersjøen i Sveri-
ge. I tillegg ser hun frem til Vintersam-
lingen til Huskyklubben. Hun føler det 
er viktig å vise seg i miljøet og ser vel-
dig fremt til den samlingen. Resten av 
aktivitetsplanen er en hemmelighet og 
det aksepterer jeg. 
 
Tilbake på Tangen 
Tilbake på Tangen stasjon 4 timer sei-
nere, kommer regiontoget trillende inn 
på stasjonen. Jeg sier adjø til Gro med 
stor respekt og annerkjennelse. Dette 
var en spennende og lærerik opplevel-
se. Jeg har sett hvor viktig samholdet 
og felleskapet er for å lykkes med et 
hundehold og ikke minst hundespor-
ten. Jeg bestemmer meg for en viktig 
ting i mitt eget liv denne kvelden på 
Tangen. Min fremtidige livspartner må 
ha den samme lidenskapen for hunde-
ne som jeg har. Dette er et absolutt 
krav, for alle de gode stundene med 
hundene må deles. Noe annet blir 
ganske utenkelig. ■ 
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høre på hva våre kunder og brukere 
kommer med tilbakemeldinger på. 
 
Siberian husky 
Hva er ditt forhold til siberian husky 
opp i alt dette? Jeg har ikke siberian 
selv, men har mange kunder som er 
innom. Jeg har faktisk flere kunder i 
Sverige enn her hjemme som driver 
kun med renrasede. Men jeg er nok av 
den oppfatning at det er ekstremt vik-
tig å ta vare på siberian huskyen sine 
bruksegenskaper. Det skulle vært 
moro å sett flere renrasede kjørere på 
både Femund og Finnmarksløpet fra 
Norge. De som kjører siberian nå er 
stort sett fra Mellom-Europa. 
 
Ansatte 
Roar: daglig leder som tilsier at det 
jobbes utover vanlig arbeidstid til tider. 
Har startet og fullført Femundløpet i 
1997. Har vært TD i mange år, senest 
på siste Finnmarksløpet. Jeg kommer 
nok til å stille som TD til VM også. 
Det skal mye til for at jeg ikke reiser til 
Finnmark. 
 
Torgrim: Ansvarlig for transport, 
pakking og logistikk. Det er han som 
tar ansvaret for alle avtaler med trans-
portfirmaer som leverer til store kun-
der. I tillegg kan du også treffe ham i 
butikken og på telefonen når du ringer 
til oss. Torgrim er også hundekjører og 
har blant annet NM gull på barmark. 
 
Nina: Hun er Jakthundansvarlig i 
Troll Hundefor og drifter kontor, ord-
rer og leveringer. 
 
Renate: Jobber i butikken. Drifter 
ordrer og leveringer. Er i hundekjører-
miljøet og veldig kunnskapsrik når det 
gjelder Siberian husky. Gift med Ma-

Nina Kjelsberg, Renathe Moholdt, Torgrim Volden og Roar Wolden. Foto: Bård Bakås. 

stå er den beste på markedet og har 
tatt helt av. Vi selger ikke disse kun i 
Norge, men har levert til Sverige og 
Finland samt at vi har egne forhandle-
re i Tyskland og Sveits. Vi har til og 
med levert til Canada. 
 
Sponsor 
Vi ser blant annet på bildene i butik-
ken og på forskjellige arena at dere er 
aktive som sponsorer. Hvorfor det? 
 
Vi er i miljøet, om det så er jakt eller 
hundekjøring. Det er mange av våre 
kunder som har forskjellige verv som 
vi sponser. Vi er spesielt glad for å 
være med i satsingskampanjene for 
ungdom så derfor er vi veldig glade for 
å få være en av sponsorene i sommer-
hundekjørerskolen. Dessuten er det 
selvsagt for å vise oss frem. 
 
Kunder 
Hva er det mest spesielle spørsmålet 
du har fått fra en kunde? Jeg kan ikke 
huske noe spesielt, men husker svært 
godt da Louis Villarroel kom innom 
butikken og skulle ha trekkline for tre 
hunder da han startet sin karriere. Han 
som er fra Chile og snakket kun 
spansk, var dette en hendelse jeg aldri 
glemmer. Han er fremdeles en god 
kunde av oss og heldigvis skjønner vi 
hverandre nå. 
 
Nye produkter? 
Får vi svar hvis vi spør om det er noen 
nye produkter som kommer innen nær 
fremtid? Ja dette er vi ærlige på. En ny 
slede er under produksjon. Den vil bli 
testet av erfarne hundekjørere så snart 
snøen kommer og blir den godkjent vil 
den bli lagt ut for salg i løpet av høsten 
2015. Dette vil bli den nye folkesleden 
med en meget fordelaktig pris og av 
god kvalitet. 
 
Så er vi i samarbeid med NTNU for å 
utvikle ikke mindre enn det som vi 
håper skal bli verdens raskeste langdis-
tanse konkurranseslede. Her vil den bli 
testet på alt fra bruddstyrke til gli, men 
vi har ikke eksakt dato for når den vil 
bli lansert. Vi driver også med utvikling 
av ei lettere treningsvogn for 2-6 hun-
der. Denne blir på ca 30-40 kg og har 
en del likheter fra Trollcart. Denne blir 
klar til sommeren 2015. Men som sagt 
er ikke dette noen hemmeligheter, så 
info blir lagt ut på våre hjemmesider. 
 
Fremtiden 
Hvordan ser du for deg fremtiden? Vår 
bransje ser ut til å være stabil, vi øker 
omsetningen år for år og særlig spen-
nende er det å få være med og utvikle 
nye produkter. Vi skal selvsagt også 
kvalitetssikre våre gamle produkter og Geir Johnsen krysser elva med sin Troll-

vogn. Foto: Toril Wiik Johansen. 

rius Moholt som har kjørt de fleste 
langdistanseløp med Siberian husky 
gjennom flere år. 
 
Rune: jobber på Rørosbutikken og 
driver avdelingen på Tynset. Han har 
ansvaret for Trollvogna, sleder, trekk-
liner etc. Rune er også siberiankjører. 
 
Kristin: Hun driver butikken på Røros 
og har en administrativ stilling. Jobber 
for både Troll hundefor og Troll Mus-
hing. Kristin er også i fuglehundmiljøet. 
 
Jan: Grunnleggeren og 7. far i huset. 
Like ivrig etter så mange år og alltid 
tilstede. Hvorfor pensjonere seg, når 
man kan jobbe? 
 
Vi takker for samtalen og ønsker lykke 
til videre. Så hvis du som leser, er i 
Trondheim eller på Røros, så stikk 
innom og om ikke annet slå av en prat 
med denne hyggelige gjengen på Troll 
hundefor. ■ 
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TEKST: KRISTIN HELTBERG LERENG 

I de fleste hundesporter i Norge er det 
krav om at man kun kan delta med 
registrerte, reinrasede hunder. Et av 
unntakene er imidlertid innenfor slede-
hundkjøring hvor flertallet kjører med 
blandingshunder. Og da slipper man jo 
å forholde seg til kennelklubbsystemet, 
rasestandarder osv. Altså et langt enk-
lere system med mye større tilgang på 
hundemateriell. 
 
Hva er en rasestandard? 
Rasestandarden beskriver et idealbildet 
av rasen, men den beskriver også 
uønskede eksteriørmessige, anatomis-
ke feil og mangler. Rasestandarden gir 
også en beskrivelse av rasens bruks-
området, samt mentale egenskaper. 
Derfor er det viktig at oppdrettere, 
spesialklubber og dommere forholder 
seg til rasestandarden. 
 
Hensikten med standarden er å sikre, 
og å bevare rasens genetiske fremtid 
gjennom å definere et bilde av hva 

som er ønsket og uønsket, slik at avl 
på disse egenskapene fremmes. 
 
Hva er en rase? 
Rase er en kategori som er brukt in-
nenfor den biologiske systematikken, 
og flere arter deles inn i forskjellige 
raser. I de tilfellene hvor man har valgt 
å dele en art inn i flere raser, har man 
gjort dette for å representere den geo-
grafiske variasjonen i artens morfolo-
giske, økologiske og/eller genetiske 
egenskaper. Arter kan også deles inn i 
underarter, og raser. 
 
Ulven er et godt eksempel på dette. 
Formelt sett har hund og ulv vært 
samme art siden 1993, da tamhunden, 
canis familiaris, ble omklassifisert til 
canis lupus familiaris. Dette var en føl-
ge av at forskning slo fast at samtlige 
raser hadde felles opphav - ulven. 
Tamhunden er dermed en underart av 
ulven. Og hunden deles som kjent inn 
i et uttal av forskjellige raser. 
 

En rase beskrives som en gruppe av 
individer med felles egenskaper som 
skiller de fra andre medlemmer av de-
res art. Egenskaper som genetisk kan 
føres videre til neste generasjon. Man 
kan si at arten bestemmes av naturen, 
og raser dannes av kulturen. Og gjen-
nom selektiv avl kan man skape en 
rase, men ikke en art. 
 
Rasereine hunder er hunder som pares 
med andre individer innenfor sin egen 
rase, og avkommene stambokføres i 
kennelklubbsystemet. Dette for at 
opphavet skal kunne dokumenteres. 
 
Begrepet rase, og rasereine hunder er 
selvsagt ikke verken foreldet eller dis-
kriminerende. Det er ikke bare innen 
biologien at man bruker rasebegrepet, 
men også innenfor husdyravlen for-
holder man seg til raser. Rasereine 
hunder er selvsagt ikke «bedre» enn 
blandingshunder, men ulike egenska-
per følger de forskjellige rasene. Og 
det er viktig. Hvis man kjøper en rase, 
så vet man noenlunde hvilke egenska-
per man får. 
 
Det blir derfor ikke presist nok og 
bare bruke «sekkebetegnelsen» hunde-
type. Dette fordi det er store variasjo-

Frost presser på for å få elgbeinet til 
Storm. Foto: Kristin Heltberg Lereng. 

Når man har valgt å holde på med reinrasede hunder, så er også det funk-
sjonelle eksteriøret med de rasetypiske særtrekk en viktig del av helheten. 
Bruksegenskapene må alltid prioriteres, men det er også viktig med et 
godt rase- og kjønnspreg. Det skal ikke være tvil om at det er en Siberian 
Husky! 

RASESTANDARDEN: Et viktig element i avlsarbeidet 
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ner i egenskapene innen hver enkelt 
rase innenfor de forskjellige hundety-
pene. 
 
Rase er altså et allment brukt, og viten-
skapelig begrep som har et definert 
innhold. I forhold til rasehunder er det 
slik at det regnes som ren rase etter at 
stamboken er lukket. Det vil si når 
rasen er godkjent som rase. For Sibe-
rian Huskys del kan man enkelt si at 
det er renrasede hunder de hundene 
man avlet videre på etter at rasen ble 
anerkjent i Amerikansk Kennel Klubb 
i 1930. De siste importene som ble tatt 
inn i rasen fra Sibir var Kreevanka og 
Tserko i 1930. Alle senere forsøk på å 
åpne stamboken 
har blitt avvist av 
Amerikansk Ken-
nel Klubb og 
Amerikansk Sibe-
rian Husky Klubb. 
 
Rasestandarden kan endres 
Jeg ser også at det hevdes i Huskybla-
det at det er noe «feil» med rasestan-
darden uten at man beskriver konkret 
hva som er «feil». 
 
Den eneste «feilen» jeg kan se er høy-
dekravet hvor det er diskvalifiserende 
med for høye hunder. I de fleste andre 
rasestandarder gis det et slingrings-
monn på 1 - 2 cm. Det vil i praksis si 
at en hund som er litt for stor settes 
ned en premiegrad, men ikke slik som 
det altså er for Siberian Husky at det 
skal gis 0 premie. Legg også merke til 

at det finnes intet tilsvarende, diskvali-
fiserende krav når det gjelder for små 
hunder. Etter mitt syn - med tanke på 
rasens bruksområdet - er det verre 
med for små hunder, enn litt for store. 
 
Når det gjelder dagens standard for 
Siberian Husky så er det altså ingen 
«feil» med den med tanke på det funk-
sjonelle sett i forhold til rasens opprin-
nelige bruksområdet som sledehund. 
 
Standarden for rasen er også romslig. 
Og alle standarder tolkes. Derfor er 
det viktig at rasehundklubbene jevnlig 
arrangerer dommerkonferanser slik at 
man kan legge føringer for hvordan 

dommerne skal praktisere standarden. 
Som kjent er det kun rasens hjemland 
som kan endre standarden. Men andre 
kan også ta initiativ overfor hjemlan-
det for å foreslå endringer hvis man 
mener det er noen «feil». 
 
Et eksempel på endring av rasestan-
darden er for Samojed. Der oppdaget 
man etter hvert at rasen hadde mistet 
mye av ”typen” ved at den hadde blitt 
så kortrygget at dens kropp og beve-
gelser ikke passet til rasens opprinneli-
ge arbeidsoppgave som trekkhund. I 
standarden stod det «kort rygg», og 

dette ble tolket som at hunden i sin 
helhet skulle være kort. Eller sagt på 
en annen måte; at avstanden fra bryst-
beinet til sittebeinsknuten skulle være 
den samme som skulderhøyden. Det 
vil i praksis si en kvadratisk hund. Det-
te ble tatt opp med Nordisk Kennel 
Union som har ansvaret for rasen 
(«hjemlandet»), og det ble foreslått at 
teksten i standarden skulle endres til; 
«kroppen en anelse lengre enn skulder-
høyden». Dette for at rasen skulle bli 
mer i overenstemmelse med rasens 
funksjon og opprinnelige arbeidsopp-
gaver som trekkhund. 
 
Rasearbeid forplikter 
Norsk Siberian Husky Klubb har det 
kynologiske ansvaret for rasen Siberian 
Husky, og med det ansvaret følger det 
å arbeide både for rasens opprinnelige 
bruksområdet og det funksjonelle og 
særegne eksteriøret, i henhold til rase-
standarden. 
 
Et mål for avlen må være å kombinere 
utmerkede trekkegenskaper med et 
funksjonelt og rasetypisk eksteriør. Og 
det er fullt mulig å lykkes med dette.  
 
Rasestandarden og rasebeskrivelser er 
altså et viktig og grunnleggende funda-
ment innenfor arbeidet med rasene. 
 
Og husk; god funksjon og et tiltalende 
utseende skal alltid gå hånd i hånd. 
Det funksjonelle er det vakre!■ 

Seppala Siberians på St. Jovite 1932, kjører Harry Wheeler. Monadnock’s første rene Siberianspann. 

Fra venstre: SUCH S (Polar) CH NUCH Dante, en rasetypisk Siberian Husky som oppfyller standardens krav i forhold til både eksteriør og 
bruk da han har gjennomført mange løp til meget gode resultater. Foto: Lereng. I midten og til høyre: Ekstrem show– og racingtype. 

God funksjon og et tiltalende utseende skal alltid 

gå hånd i hånd. Det funksjonelle er det vakre! 
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TEKST: ANDERS HÖRNLUND. 

OVERSETTELSE: MARI SKÅR. 

FOTO: RIKKE BERGENDAHLS NETTSIDER. 

Mennesket – hunden 
Forskning fra 2011 bekrefter at Asia 
sør for Yangtzeelven var den viktigste 
og kanskje eneste regionen der små-
vokste ulver dominerte, og at alle hun-
der har et felles opphav uavhengig av 
hvilken rase de tilhører. Resultat av 
analyser viser at den genetiske variasjo-
nen blant hunder er mye større i den 
sørlige delen av Asia enn i den øvrige 
verden. Det betyr at hundene har ek-
sistert lengre der. Dette innebærer 
også at de har sitt opphav der. 
 
Vandringen 
Veien mot Arktis bør ha gått via sent-
rale Asia. Det viser både arkeologiske 
funn og DNA-analyser. Da klimaet 
gradvis ble varmere, og istiden var på 
hell, dro isbreene seg tilbake. Mennes-
kene fulgte etter nordover til de til 
slutt var bosatt i hele skog- og tundra-
regionen. De urgamle folkeslagene 

besto av små, mørke mennesker som 
lignet den mongolske typen. Noen av 
deres etterkommere, tsjuktsjere, bor i 
dag i nordøstre Sibir. Arktis ble i en 
tidsperiode et gigantisk tilfluktsområde 
for folk som kom fra sør.  
 
For ca 14 000 år siden reiste folke-
grupper som levde på de østre slettene 
i Sibir nord- og østover, fordrevet av 
krigerske tropper fra Asia. De sibirske 
slettebeboerne var reinjegere. Til slutt 
begav de seg over det området som 
senere kom til å bli kalt Beringstredet, 
til Alaska for ca 12 000 år siden. Det er 
trolig at flyktningene fra Sibir fant 
Alaska bebodd av forfedre av 
indianerne, men det kan også ha vært 
tidigere immigranter fra den sibirske 
kysten. Det sibirske slettefolket var 
tvunget til å flytte over tundraen til de 
fant ubebygde områder ved store 
Bjørnsjøen. Her fantes vilt som rev, 
lemen, ulv og villrein, samme dyr som 
i Sibir. Disse vandrende folkegruppene 
kom til å bli kalt for ”proto eskimoer” 
og sannsynligvis har hele den 
eskimoiske rasen utsprunget fra denne 
folkegruppen. Folkevandringen til 
Grønnland fant sted for ca 4 500 år 
siden. På dette viset er eskimoene som 
rase, i slekt med tsjuktsjernes asiatiske 
forfedre. Deretter har de folkslagene 
som kom til å bli kalt eskimoer, 
befolket den arktiske kystlinjen fra 
Alaska tvers over Canada til 
Grønnland. Tsjuktsjere i Asia er nære i 
slekt med eskimoene i Amerika. På 
samme vis finns det genetiske 
koblinger mellom de polare 
hunderasene. 
 
Tsjuktsjerne ”det virkelige folket” 
Tsjuktsjerne bor nesten utelukkende 
lengst opp i det nordøstre Russland. 
Seg i mellom kaller Tsjuktsjerne seg 
for ”luoratvetlaner” - ”det verklige 

folket”. Men det er bare rein-
tsjuktsjere som burde kallas tsjuktsjere, 
for tsjuktsjer betyder ”rik på rein”. 
Kysttsjuktsjerne kaller seg selv 
”anqaliter” - ”havfolket”. Deres områ-
de strekker seg fra Anadyrelven i øst 
helt fram til tundraen mellom nordre 
ishavet og den vestre bredden av nedre 
del av Kolymaelven i vest. Kysttsjukt-
sjerne og de nomadiske reinholderne, 
hører sammen via slektskap og han-
delsforbindelser. Området er et av de 
mest ugestmilde av alle bebodde regio-
ner i verden. Før 1650-tallet, da Sibir 
ble kolonialisert, hadde tsjuktsjerne 
aldri truffet en fra lengre vest. Man 
visste ingenting om penger eller lan-
dets varer slik som te. 
 
Tsjuktsji – rik på rein 
De fleste stammene blant tsjuktsjerne 
bestod av reindriftsnomader i innlan-
det. Innlandsfolket benyttet i hovedsak 
hunden for å gjete med. Reindrifts-
nomadene hadde ganske bra tilgang på 
føde sammenlignet med sine slektinger 
ved kysten. På våren brøt tsjuktsjerne 
opp fra sitt vintertilholdssted i skogs-
kanten og begynte sin lange vandring 
tvers over tundraen til sommerbeitet 
ved havet. For tsjuktsjerne betydde 
reinen transport, kjøtt, klær, husly og 
hud. Bena ble benyttet til verktøy og 
redskap. 
 
Tsjuktsjerne trodde tradisjonelt at hele 
universet var bebodd av ånder. Onde 
ånder brukte sin tid på å jage mennes-
kesjeler, og når de lyktes ble et men-
neske sykt eller kom ut for en ulykke. 
For å hindre dette ofret man rein og 
hunder til åndene. Når en tsjuktsjer 
døde ofret man en hund. Døde tsjukt-
sjere flyttet til aurora borealis – nordly-
set - der de siden bodde. Når en hund 
skulle dø, stakk de den med et spyd og 
lot den forblø. Hvor stor hungersnø-
den enn var, spiste tsjuktsjerne aldri 
sine hunder. 
 
Kysttsjuktsjerne ”havfolket” 
En tsjuktsjisk by kunne bestå av noen 
få familier hvor hver familie hadde ca 
3 – 4 hunder. Under lange perioder 
uten mat hadde de ikke ”råd” til å hol-
de flere hunder. Når byen skulle ut og 
jakte satte de sammen alle hundene i et 
spann som kunne være opp til 24 hun-
der. Ved den ugestmilde sibirske kys-
ten lever kysttsjuktsjerne som fiskere 
og jegere. Det er fra kysttsjuktsjernes 
hunder som en del av dagens siberian 
husky stammer fra, selv om dagens 
hunder skiller seg fra ”gårdagens” 
hunder. 
 
Tsjuktsjernes diet 
På våren, da isen brøt opp, forlot kyst-

Det første Nay-La-Chee-kullet etter Äijänsuon Sukujak og Natomahs Neka Nemik. 

DE SIBIRSKE HUNDENES OPPHAV 

Nay-La-Chee`s Angayek (Äijänsuon 
Sukujak x Natomahs Neka Nemik) født –77.  
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tsjuktsjerne sine elendige faste boset-
ninger langs kysten for å jakte de store 
dyrene, i skjøre skinnbåter, i nordre 
ishavet. Det var selen som dekte det 
meste av deres behov for kjøtt, pels, 
skinn til klær og fottøy. Naturen var 
hensynsløs, og bare de sterkeste over-
levde. For kyst- og jegernomadene 
varierte jakt og fiskelykken. Det gjorde 
at lange perioder med hungersnød var 
vanlig. Livet var hardt og primitivt. 
Når matforrådet av kjøtt og fisk tok 
slutt, pleide de å spise bark fra trærne, 
fange skogmus eller koke ufordøyde 
plantedeler fra reinens tarmer. 
 
Også i gode tider, var dietten deres i 
forhold til våre begrep motbydelig – 
rått fryst kjøtt eller gammelt råttent 
kjøtt, gjæret blod, innvolder, reinfluens 
larver, innholdet i hvalrossens urinblæ-
rer og blåbær, kokt i dyrefett. Deres 
hovedproviant på lange ferder, var en 
stor frossen ball av kjøtt. Til drikke 
tygde de snø eller drakk en avkokt av 
blåbær, når de ikke fikk tak i te. Kyst-
tsjuktsjerne visste ikke om såpe, men 
de vasket seg i sin egen urin og spiste 
sine egne lus. Når de hadde overlevd 
vinteren med fryst fisk som føde, var 
matlageret ofte tomt i mars, og de 
måtte spise den maten de ellers ga 
hundene. 
 
Tsjuktsjernes hunder i følge Wrangel 
Tsjuktsjernes hund, ”den sibirske hun-
den”, sier Wrangel (1820), har en på-
fallende likhet med ulven, hans manke 
ligner ulvens pels. I den kalde årstiden 
fikk hundene være i ytterteltet, men 
tispene med sine valper fikk vare i in-
nerteltet. Tsjuktsjerne behandlet sine 
hunder bra og med stor respekt, fordi 
man trodde at veien til paradis ble 
voktet av hunder. Tsjuktsjerne hadde 
en teft for hvordan man kunne utnytte 
og bevare kvalitetene hos en hund 
som genetisk sett var mer tiltenkt for 
jakt. Det finnes de som anser at rasen 
hadde samme utseende da som nå. 
Hundene langs tsjuktsjerhalvøya var 
forholdsvis små og lette. 
 
Vegas tur, A.E. Nordensköld – 
Nordostpassagen 
I oppdagelsen av Nordøstpassasjen 
(1878 – 1879) beskriver A.E. Nor-
densköld hundene på følgende måte: 
”de er av samme rase, men mindre enn 
eskimohundene i danske Grønnland. 
De er lik ulv, høybente, langhårige og 
raggete. Ørene er korte, vanlig oppstå-
ende, fargen svært variert, fra svart 
eller hvit, svart- og hvitflekkete, til grå 
eller gulbrun. Under utallige slektsled 
har de blitt brukt til trekk, hvorimot de 
som voktere har vært unødvendig 
bland ett folk hvor tyveri eller sabota-

sje ikke ser ut til å ha forekommet. 
Evnen til å bjeffe har de derfor helt og 
holdent glemt eller kanskje aldri kun-
net. Derimot er de utholdende og ras-
ke trekkdyr. Om vinteren ser det ut til 
at de i nødstilfeller kan klare seg på 
svært lite føde, de er da ytterst magre 
og ligger for det meste urørlige i en 
snøfonn. Svært sjelden forlager de tel-
tets fellesskap, ikke en gang for å lete 
etter føde eller for å jakte på egen 
hånd og for egen risiko. Dette synes 
meg være svært besynderlig, som de 
ofte mange dager på rad, jeg har vært 
fristet til å si uker, av sin husbonde 
ikke fikk noe mat”. 
 
Tsjuktsjerhunden - et trekkdyr 
Hvor og når hunder for første gang ble 
brukt for å dra sleder er ikke kjent. Ur-
befolkningen i østre Sibir og Kamchat-
ka hadde en lang tradisjon med reiser 
gjennom vinteren. Trolig var det de 
som kom til å bruke hunden som trekk-
dyr i sammenheng med lengre forflyt-
ninger og når de utvidet sitt jaktområde 
og transporterte hjem sin fangst. 
 
I Nordenskölds bok finnes det bilder 
hvor tsjuktsjerne har illustrert blant 
annet sleder dratt av hunder. Sleden 
dras av flere hunder, selet på i par uten 
nakketau og med en lederhund. Også 
en folkegruppe som heter korjaker 
hadde utviklet sledehundkjørning etter 
hund. Tsjuktsjerne og korjakene var 
svært dyktige som sledehundsførere. 
Sledene var laget av tre eller hvalbein 
som ble holdt sammen av remmer fra 
sel. Fremst på sleden satt den tradisjo-
nelle bøylen som også i dag finnes på 
sleder i regionen. Ibland brukes fisker 
eller frosne isblokker som ”slede”. 
 
Korjakene på Kamchatka 
Tsjuktsjernes østre grense ved Anadyr-
elven i Tsjukotka grenser mot korjake-

nes nordre område og strekker seg ned 
mot Kamchatka halvøya. Korjakene er 
ett nomadefolk som lik tsjuktsjerne er 
oppdelt i reinsholdere og kystfolk som 
fisker, jakter sel og andre havpattedyr. 
 
Korjakene hadde et kompleks sett av 
religiøse trosoppfatninger. I deres reli-
gion var verden en gang befolket av en 
stor mengde onde ånder som kalles for 
”nin´vitis” og schamanen var den 
eneste som kunne begi seg inn i den 
åndelige verden og kontrollere dem. 
Korjakene drepte aldri en ulv om de 
kunne unngå det, ettersom de trodde 
at ulven var beslektet med dem. 
 
For å forsikre seg om god jakt ble of-
ferhunder spiddet på staur som ble 
slått ned i snøen med nesene oppover 
og buken vendt mot øst. Korjakene 

Äijänsuon Sukujak født i 1974  

Natomahs Ruff n Reddy, eier: Vargevass. 
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brukes i nysnø, da snøen fester seg i 
pelsen og fryser fast. De hundene som 
anvendes som trekkhunder fikk halen 
sin stusset, ettersom halene var lange 
og hadde tjukk pels. Hundene som ble 
brukt som trekkhunder var kastrerte. 
 
Sledekjøring på Kamchatka 
I oktober binder man hundene ved 
bostedet. Siden lar man dem ”sulte” for 
at de skal bli kvitt fettet, for å bli gode 
på å springe uten å bli andpustne. For å 
bli sledehund, velges de valpene ut som 
har høye ben, lange ører, spiss nese, 
bredt kors, brede labber og oppstående 
spisse ører og bredt hode, samt også 
spiser bra og er livlige. De oppfostres 
på følgende måte: ”så snart de begyn-
ner å se, legges de inntil moren i en dyp 
grop, slik at de ikke kan se verken men-
nesker eller dyr og her får de sin mat. 
Når de har blitt avvendt fra tispen, leg-
ger kamchatkaene dem igjen i en grop, 
til de blir voksne. Etter et halvår spen-
ner man dem til sleden ved siden av 
andre lærlinger og drar med dem et 
kort stykke. All den stund de unge nå er 
redde både for hunder og folk, så løper 
de av alle krefter. Så snart de er hjem-
me igjen, må de igjen i gropen så lenge 
og så mange ganger, til de ikke vet om 
noe annet, samt har blitt vant til å kun-
ne stå ut med lange reiser”. 
 
Korjakene brukte både hund og rein 
som trekkdyr. Sleden besto av fire 
støttepinner, av den typen som var 
vanlig i hele østre Sibir, der føreren 
satt bak på sleden. Det finns til og 
med beskrevet hvordan folket på 
Kamchatka, kjørte ti til tolv hunder 
der det fremste paret var lederhunder. 
Man kjørte også med fire hunder 
spendt fast framfor en slede, to leder-
hunder framme og to bak, begge i par. 
Et spann kaltes for ”narta”. Et fir-
spann dro ofte lass som veide opp mot 
80 – 90 kilo + proviant for førere og 
hundene. Når sporet er pakket kan 
hundene springe ca 32 km om dagen, 
med den lasten. I tillegg til at hundene 

blidgjorde ikke bare rituelt åndene et-
ter en jakt. En del ritualer bestod i le-
ker og konkurranser som for eksempel 
bryting eller kappkjøring med hunde-
slede. I følge gammel sikk må de besei-
rede hundene ofres, både for å blidgjø-
re onde ånder og for å foredle hunder-
asen. Hundkroppene ble hengt etter 
kjaken på staur med nesen rettet mot 
øst for å beskytte byen mot epidemier. 
Korjaker ofret også hunder til de onde 
åndene ”kalau” for å avverge ulykker 
og sykdom. Det var for det meste 
unge eller syke hunder som ikke orket 
å dra sleder som ble ofret. 
 
Korjakenes hunder 
En mann med navn G.W. Steller 
(mellom 1771 – 45) fortalte om hun-
dene på Kamchatka: ”Uten disse hun-
dene kan ingen leve her, like lite som 
på andre steder uten hesten eller stor-
fe. Kamchatkahundene er av vekslen-
de farge; hovedsaklig forekommer 
trenne, nemlig hvit, svart og ulvegrå; 
de er veldig tjukkhåret og langhåret. 
De lever av gammel fisk, som de klarer 
å fange”. I dag vet vi at hundene er 
svarte, hvit, grå, røde og nesten alle er 
flekkete på en variert måte. 
 
Variasjonen blant korjakenes hunder 
var stor. De langbente og korthårete 
hundene er de som er best skikket til å 
arbeide foran en slede. En hovedårsak 
til at man holder og før opp hunder i 
stor skala, er at man bruker skinnet fra 
utslitte sledehunder og av hunder som 
er ubrukelige som trekkdyr, til å lage 
klær av. Hunder med lang og myk pels 
kalles for magnater, og deres skinn er 
ettertraktet til klær. Jo lengre pels hun-
dene hadde, jo høyere ble de verdsatt. 
Disse hundene er ikke bra som trekk-
hunder og transporthunder, de kan ikke 

var bra til å trekke, var de også dyktige 
veivisere også under vanskelige 
snøstormer. I Sten Bergmans bok, ”På 
släde genom Kamtjatka”, (1920) for-
teller han om en kamchatka som under 
grufulle forhold med pakket snø, kjø-
rer ca 150 km på en dag. 
 
”Over hele Kamchatka finnes poststa-
sjoner (checkpoints) der reisende vin-
terstid kan føres med hunder. Stasjo-
nene ligger med en avstand på 40 opp 
til 70 km mellom hverandre. Hver rei-
sende har en slede med 6 hunder hver 
seg, og følges av en slede med en kam-
chatka som hundefører. I den sleden 
transporteres også bagasjen. Kamchat-
kaen vender etterpå tilbake til poststa-
sjonen med begge sledene. En vanlig 
fart med posthunder er ca 12 km/t, de 
raskeste springer mellom 16 og 21 km 
i timen. Hundene går i vanlig trav, og 
med en så stabil fart at de nesten tilba-
kelegger nære samme distanse time 
etter time”. 
 
Gjennom vinteren får de to slags føde. 
Det ene er fisk som har blitt surnet i 
groper. Disse surnede fiskene kokes og 
tjener både som menneskeføde og til 
fôring av hundene. Det andre er tørr-
mat som består av råtten og tørket fisk. 
 
Sledekjøring i Alaska 
En mann ved navn H.N. Zogoskin, 
reiste i russiske Amerika mellom 1842-
1844 (Amerika kjøpte Alaska av 
Russland i 1867). Hans oppgave var å 
gjennomføre etnografisk og geografisk 
inventering, observasjonsunder-søkelser 
hvor data og informasjon samles inn, av 
Yukon og Kuskokwim deltaet i Alaska. 
Zogoskin brukte lederhuder som han 
hentet hos korjakene på Kamchatka 
halvøya. Han tok til og med med seg 
sibirske hunder fra tsjuktsjerne og 
hundeholdere og førere fra Akhotsh i 
Sibir. I følge Zogoskin var den form av 
hundeslede-kjøring som Alaskas 
urbefolkning benyttet seg av bare i sin 
begynnelse. I Alaska fantes ingen 
lederhunder, man brukte små grupper 
med tre til fire hunder som fulgte etter  

Rikke Bergendahl på det første barmarksløpet i Norge, Drammen Travbane 1978. Foto: 
Asbjørn Erdal Aase. 

Alaskan of Anadyr, 1981-lederne Crazy og 
Nan. 
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Foto: Vikerkollen 

Hvordan blir man medlem av Norsk Siberian Husky Klubb? 
Medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) inkluderer også medlemskap i Norsk Kennel Klub (NKK). Med-
lemskap koster kr 510 pr kalesanderår. 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 aktiviteter, utstillinger mm. Medlemsskap kan enten ordnes via nettsidene til 
NKK eller send en mail til stine@nfi.no. Faktura kommer fra NKK, eller man kan betale via ”min side” på www.nkk.no. 

Alle siberian husky eiere og alle deres hunder, uansett linjer, lynne, utseende, bruksområde og størrelse er 
velkomne i klubben. Bare de hundene med papirene i orden kan delta i klubbens Huskyløp på Vintersam-
lingen, 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 23.11.2014 har NSHK 519 medlemmer fordelt på alle typer kategorier; hovedmedlem, husstandsmedlem, 
familiemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Bentzen, Bent-Joachim,  9325 Bardufoss 
Bussio, Jean-Pierre Joseph, 5918 Frekhaug 
Eikum, Therese, 0982 Oslo 
Erlandsen, Julianne Reinsnos, 5353 Straume 
Fellmann, Daniel, 3716 Skien 
Hansen, Tonia Westby, 1613 Fredrikstad 
Husebø-Isaksen, Eirin, 2150 Årnes 
Husebø-Isaksen, Cecilie, 2150 Årnes 
Høyensahl, Hilde Marit, 3830 Ulefoss 
Jensen, Morten, 1350 Lommedalen 
Johannessen, Marius, 4270 Åkrehamn 
Jørgensen, Øyvind, 3830 Ulefoss 
Kittelsrud, Marius, 0553 Oslo 
Kristiansen, Tina, 1597 Moss 
Langeland, Bjørnar, 4250 Kopervik 
Larsen, Ida, 3890 Vinje 
Leufstedt, Ewa, 0553 Oslo 
Mo, Robin, 5600 Norheimsund 
Myrtveit, Heidi, 5918 Frekhaug 

Nielsen, Janne G., 2619 Lillehammer 
Nyhus, Hege, 3570 Ål 
Romfog, Terje, 1890 Rakkestad 
Seljeås, Erik,  8011 Bodø 
Serrano, Merete Haabet, 2609 Lillehammer 
Simonsen, Finn Terje, 0664 Oslo 
Stordal-Silnes, Hans Marius, 6003 Ålesund 
Stordal-Silnes, June Kristin, 6003 Ålesund 
Sveistrup, Kjersti, 7374 Røros 
Søderholm, Christian Vikan, 7039 Trondheim 
Søderholm, Magnus Vikan, 7039 Trondheim 
Søderholm, Siri Vikan, 7039 Trondheim 
Sørensen, Marit, 9016 Tromsø 
Teigen, Erik Solli, 9016 Tromsø 
Tomter, Ingrid Stigen, 9325 Bardufoss 
Vanvik, André, 2019 Skedsmokorset 
Vikan, Stig, 7039 Trondheim 
Willoch, Ellen, 1482 Nittedal 

en person i stedet for en fører som 
kjørte hunde-spannet. På 1850- tallet 
brukte man hunder, hybrider og ulver 
som trekkdyr i Alaska. 
 
Oppsummering 
Flere tusen års arbeid foran en slede, 
ekstrem kulde, sult og religiøse trosfo-
restillinger har preget den type hund 
som i 1932 ble siberian husky. Det var 
bare de beste hundene som ble gitt 

muligheten til å leve videre, for en 
lengre eller kortere tid. 
Fra den dagen hundetypen ble en egen 
rase, ble eierens oppgaver endret, fra å 
utvikle rasen til å bevare rasen - vi fikk 
et raseansvar!  
 
Sitat av Dorothy Macdonald utstillings
- og konkurransedommer:  
 
”Som hundeeier er det eneste du 

egentlig skylder å gjøre mot din hund, 
å gi den god omsorg og pleie. Du er 
ikke forpliktet å gi ham en utstillings-
tittel. Men om du begynner å avle hun-
der, da har du forpliktelser mot rasen. 
Du må forandre din tilnærming. Du 
må gjøre det som er best for rasen, 
dette innebærer å avle for funksjon. 
Du skal både stille ut og vise din 
hunds ytelse. Klarer han ikke det, skal 
du ikke anvende ham i avl”. ■ 
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TEKST OG FOTO: GRO BRITT SKARSETH. 

Selv må jeg ærlig innrømme at 
”missekåringer”, enten det er blant 
folk eller dyr, aldri har appellert noe 
særlig til meg, og jeg har egentlig hatt 
et aldri så lite moralsk problem med 
hele greien. 
 
Plutselig var jeg medlem i huskyklub-
ben, og jeg forsto ganske raskt at med 
en-to-mange renrasede hunder i huset 
stilles det visse krav til at hundene skal 
se rasetypiske ut i tillegg til alle de 
andre egenskapene en ønsker at hun-
dene skal ha. For å bevare den renrase-
de hunden siberian husky. 
 
Nå hadde det seg slik at jeg i starten 
hadde alle tenkelige grunner til å slippe 
å forholde meg til dette med utstilling. 
Min første hund er en FOD-hund 
uten papirer, attpåtil kastrert, hvor det 
i kontrakten med FOD står at en ikke 
har lov til å stille ut hunder fra FOD. 
Hund nr to er for sky, og jeg ville ikke 
hatt hjerte til å for eksempel utsette 
henne for en diger buldrebasse av en 
mannlig dommer med målestav. Hund 
nr tre er kanskje ikke rasetypisk nok; 
en vakker ”mynde” av en sprinthund 
som hun er med lange, smekre bein… 

Tiden for årets spesialutstilling nærmet 
seg, og en dag jeg pratet i telefonen 
med ”myndens” tidligere eier, Line 
Løw, nevnte hun i forbifarten at Mel 
jo hadde alle trekkhundmeritteringene 
som skulle til for å kunne søke om 
trekkhund-
championat. 
Nå manglet 
bare en ”Very 
Good” (blå 
sløyfe) fra 
utstilling. Mel 
hadde nemlig 
ikke vært ut-
stilt tidligere. 
Da var det at 
en liten Pippi Langstrømpe hvisket 
meg noen kjente ord i øret, og jeg had-
de nesten ikke rukket å legge fra meg 
telefonen før Mel var påmeldt spesial-
utstillingen på Ål. JUHU! 
 
Da nettpåmeldingen var sendt, kom 
angeren og svettetoktene……. 
 
Mel kan ikke gå pent i bånd. Mel kan 
ikke stå i ro. Mel hopper som en keng-
uru hvis det ikke går fort nok. Mel lar 
seg ikke bestikke med godbiter. Jeg har 
aldri stilt ut en hund før. Jeg har ikke 

vært på utstilling som tilskuer. 
(Bortsett fra 10 minutter med veteran-
klassen på Dogs4All for å ta bilder av 
huskyveteran Runner) Med andre ord: 
Jeg aner ikke hvordan man gjør det! 
 
Det første jeg gjorde var å ta en opti-
mistisk telefon til Line og fortelle at 
Mel var påmeldt til Spesialen på Ål 
med spørsmål om ikke hun kunne stille 
henne. Dessverre hadde Line allerede 
meldt på flere hunder enn hun kunne 
klare selv, så det var altså helt uaktuelt. 
Neste trekk ble å hinte til Rune Dalby, 
klubbens utstillingsnestor, om at han i 
fjor hadde nevnt noe om ringtrening 
for lokallaget som aldri ble noe av. To-
ne Hansen tok også tak i saken, og 
ringtreningsdato ble bestemt. Proble-
met var bare at treningen skulle foregå 
en knapp uke før utstillingen. Ville det 
bli tid nok til å lære alt vi skulle? 
 
To uker før utstillingen var jeg heldig å 
treffe Rune hjemme hos Lina Stabbe-
torp i Rakkestad. Her ble Mel målt 
med proff målestav, og til min lettelse 
var hun slettes ikke for høy. Perfekt! 
Et problem mindre! Jeg fikk også et 
lynkurs i pelsstell. 
 
Og jeg som trodde jeg var flink til å 
børste hundene mine…….Hvem kun-
ne vel ane at pelsen også skal børstes 
mot hårene for å få luft inn i pelsen, 
som Rune sa. Trodde en alltid skulle 
stryke hunden med hårene jeg………. 
En rask vurdering av en fullstendig 
avrøytet Mel ble dessuten at hun 
trengte en vask, og at jeg skulle være 
VEEEELDIG fornøyd hvis hun klarte 
”Very Good”. Og da hadde vi ikke 
begynt på ringtreningen enda…… 
 
Den neste uken ble brukt til å investe-
re i et pent, tynt utstillingsbånd og 
kobbel og en spesialsjampo for hvite 
hunder. I tillegg var jeg på Ikea og 
kjøpte gummimatte til badekaret. Her 
skulle ingenting overlates til tilfeldighe-
tene. Men ville jeg tørre å bruke det 
tynne halsbåndet på Mel? Ville ikke 
det ryke tvers av ved første kenguru-
hopp? 
 
En ørliten strek i regningen var også at 
den ene tåen til Mel var blitt betent, og 
ettersom salven som veterinæren først 
hadde foreskrevet ikke virket, fikk hun 
nå full pakke med antibiotika. For sik-
kerhets skyld ble hun barbert både på 
tåen og på leggen i forbindelse med en 
helsjekk inkludert røntgen. Så nå var 
hun ikke bare avrøytet; hun var bar-
bert også…. 

Mel treffer sin elleville sønn Colt på ring-
trening i Son og gjørmebader litt ekstra 
siden hun likevel må dusje på onsdag. NYBEGYNNERSPESIALEN 

Med ujevne mellomrom dukker det opp innlegg eller bilder på facebook 
som fører til diskusjoner om saker som pelsstell, handlerantrekk, høyde 
på hunder, krøllhaler og mye, mye mer. 

”Det har jeg ikke 

gjort før, så det tror 

jeg sikkert at jeg 

kan klare.” 

Pippi Langstrømpe 
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ne, varmen, ventingen……. Alt hadde 
bidratt til at Mel var blitt god og søvnig. 
Like før kl 15.30 var det klart for bruks-
hundklassen, og Mel la seg ned i en pen 
krøll og sovnet som en stein. 
 
Men sovingen fikk vente. Det var nå 
det gjaldt. Det ble vår tur, og vi klarte 
to hele runder nesten uten hopping. 
 
Og så var det oppstilling. Rune hadde 
vist meg hvordan jeg kunne hjelpe til 
med et lite løft under magen for å få 
beina til å stå i en penere stilling, og 
det virket fint. Jeg visste jo at kjøttbol-
lene som var innkjøpte for anledning-
en ikke ville virke. Pipeleker virket 
heller ikke, for det hadde vi forsøkt 
tidligere på dagen. Da Mel viste de 
første tegnene på utålmodighet, grep 
jeg til det eneste jeg kom på i farta, og 
det eneste jeg hadde for hånden, nem-
lig gress. Flygende gresstrå! 
 
Flygende gresstrå virker utmerket på 
hunder som ikke liker svenske kjøtt-
boller. Mel oppførte seg eksemplarisk, 

Dagen før dagen. Forsøk på å bli sliten.....  

Søndagen før Spesialen opprant med 
nydelig sommervær. Jeg tok med alle 
hundene i bilen og satte av sted mot 
Son hvor Runes ringtrening skulle fo-
regå. Utstillbare eller ikke; her var det 
like mye mor som skulle trenes som 
hundene, så da var det litt sånn at jo 
flere hunder å trene på, desto bedre. 
 
Og treningen ble akkurat så pinlig som 
forventet, men (nesten) ingen lo, og i 
løpet av dagen ble det helt klart hva vi 
måtte trene på. Rolig trav uten kengu-
ruhopp! De to u-utstillbare klarte seg 
ganske godt, og begge viste fine takter 
på å trave pent rundt i ring. Bare det 
var godbiter å få var det ingen sak. 
Mel, kengurudronningen, ville derimot 
verken ha tørrfor, pølse, biff eller 
kjøttboller. Og Rune som sa at ALLE 
hunder ville ha svenske kjøttboller! 
Neida, her var unntaket! 
 
Onsdag var badedag. Ikea-matten 
holdt seg på plass i karet i ca to sekun-
der. Man har da en gravehund! Datte-
ren i huset hadde fått i oppdrag å holde 
Mel i halsbåndet, mens jeg skulle vaske. 
Hun så ut som en selvskader oppover 
begge armene etter endt dyst. Vi kunne 
konstatere at spesialsjampoen virket, 
og at Mel IKKE likte å dusje. Men 
såååå hvit og fin som hun ble! 
 
På Sataslåtten på Ål fredag kveld, da-
gen før utstillingen, var det igjen ring-
trening med Rune, og denne gangen 
hadde jeg bare med meg Mel. Nå skul-
le treningen intensiveres, og etter fire 
runder i ringen var det bare noen spe-
de forsøk på kenguruhopp igjen. Det 
fikk da være grenser for hva selv Mel 
orket å holde på med kl 22.30 om 
kvelden. Tidligere på dagen hadde 
hundene trukket vogn på fjellet i som-
mervarmen. Snork. 
 
Utstillingslørdagen møtte vi på Satas-
låtten kl 9.00 som vi hadde fått beskjed 
om. Her var det fryktelig mange hus-
kyer; over 100! Det ble klart at vi måt-
te belage oss på venting og atter ven-
ting, men for oss skulle det vise seg å 
være bare av det gode. Varg og Ylva, 
stakkars, måtte finne seg i å stå noen 
timer oppstallet på line denne dagen. 
Det var deres bidrag til familiefelles-
skapet og til Mels sløyfe. 
 
Mel og jeg oppholdt oss stort sett ved 
ringen, men med jevne mellomrom 
hadde vi en kenguruhopperunde på 
gresset ved siden av. I to-tiden var 
hoppene blitt så små at jeg turde å 
forsøke med utstillingsbåndet. 
Det røk ikke! 
 
Alle inntrykkene, hundene, menneske-

men hun lurte fælt på hvorfor i all ver-
den matmor drev og rev gress fra ple-
nen og kastet opp i luften……….. 
Nok et bevis på at menneskene er rare! 
 
Dagens dronning, i hvert fall i vår fa-
milie, ble Mel. Hun fikk flott omtale 
og en blå og fin sløyfe. ”Very Good” 
svarte jeg stolt da Stine og Oda spurte 
hvordan det hadde gått med Mel i 
ringen. ”Verre enn gul????” Jaja, de 
østlendingene har et stykke igjen før 
de skjønner bergengelsk. 
 
Vi er nok ikke helt sikre på om utstil-
ling blir det vi kommer til å satse på i 
fremtiden, men Mel blir norsk trekk-
hundchampignon - eller var det cham-
pion? – og det er visst noe veldig fint 
noe. 
 
Line og Mel har gjort jobben med alle 
løpene og de gode plasseringene, men 
Mel og jeg ble da et bra utstillingsteam 
til slutt, og nå er det gjort liksom. 
Jeg har debutert som handler. ■ 

Nydusjet og avrøytet  

Flygende gress. Foto: Elin Ingstad  
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KICK BIKE SANDVIKA 

TEKST OG FOTO: MARI SKÅR. 

I hundeparken, Sandvika - Bærum, 
som på mange andre steder rundt i 
Norge, treffes mange hundeeiere med 
forskjellige raser. Her blir man fort 
kjent med hyggelige folk. Også veldig 
bra sosialisering for hundene og der er 
nesten aldri noen krangling hundene 
imellom. 
 
Det oppdages at vi faktisk er ganske 
ange som har trekkhunder i området, 
de aller fleste har kun en. ”Kun en”, er 
forresten noe man lært seg å si i sibe-
rian husky miljøet, hvor det kryr av 
mennesker som har både 5, 10 og 15 
hunder. Samtalene begynner å dreie 
seg om hvordan hver enkelt av oss 
trener hundene og hva man bruker 
dem til. Det er mye felles rundt dette 
også det at man holder på alene. Tan-
ken fødes om at kanskje vi skal starte 
en Facebook gruppe og se hvilket in-
teresse som finnes for dette. ”Kick 
Bike Sandvika” så sitt lys på Facebook 
og det tok ikke mange uker før vi var 
rett under 30 medlemmer i gruppa. 
Reglene er enkle. Du skal ha trekk-
hund og du vil lære mer om dette med 
å bruke hunden til trekk. Et tiltak som 
fungerer fantastisk flott for alle sam-

men. Ikke noe byråkratisk medlem-
skap, styre og komiteer. Noen har 
kickbike, noen sykler, og når snøen 
kommer, blir det nok med både ski og 
pulk. 
 
Disiplin er dog viktig i gruppa. I den 
forstand at her handler det ikke om å 
kjøre fortest og være tøffest. Hundene 
har ikke lov å tulle, de skal gå på høyre 
side, passere på venstre og så videre. 
Vil si at vi er veldig flinke den dagen vi 
var 9 personer med hunder, som møt-
te 4 labradorer med 1 eier. Så på eieren 
at han ble litt stressa, men vi bare sklei 
forbi, uten en lyd. Det var gøy og stol-
te som bare det, sparket vi videre. Tu-
rene vi tar er litt forskjellige og vi har 
ikke faste dager. Den som har lyst til å 
stikke ut, skriver et innlegg på Face-
book litt i forvei, og interesserte mel-
der seg på med kommentarer i samlet 
tråd. Vi avtaler også ofte fra gang til 
gang hvor og når, men det blir alltid 
informert på siden, siden ikke alle er 
med når vi avtaler. Veibeskrivelse til de 
forskjellige turene ligger lagret som 
filer. Vi tar også masse bilder som vi 
legger ut. 
 
Man blir godt kjent i marka rundt der 
man bor. Alle har sine områder og 
man bytter på å vise hverandre hvor 
man kan sykle. Det er mange fine turer 
å ta som man ikke hadde kjennskap til 
i det hele tatt. Man deler med seg av de 
kunnskaper og erfaringer man har 
gjort seg. Det kan være så enkelt som 
hvordan man fester en kickbike på 
bilen. Har man ikke gjort det før, så 
faller det ikke helt naturlig nei. 
 
Man legger også inn andre typer inn-
legg på Facebooksiden som kan være 
både av det humoristiske slaget eller 
tips på forskjellige ting. Noen ganger 
ren info om ting som skjer rundt om-
kring. Bikkjer og folk stortrives og vi 
deler erfaring og lærer masse. Vi heier 
på hverandre og personlig må jeg nok 
si at våre bikkjer har hatt en kjempe-
flott utvikling av å delta. 
 

De fleste av oss som har siberian husky har nok kjøpt den rasen fordi at 
man er glad i natur og friluftsliv, og det å komme seg ut å trene. Hva 
snørekjøring eller kickbike er for noe har man ikke anelse om men man 
har da hørt om det. Man starter så smått for seg selv. Man går sine turer 
rundt i marka alene, gatelangs i boligfeltet og lurer fælt på hvordan man 
kan få til noe om dette. Tanken gror på om hvorvidt man kan finne like-
sinnede hjemme i lokalmiljøet. Det kunne vært hyggelig hvis man var flere 
som kunne dra ut sammen. Men hvordan får man til det i sitt lokalmiljø? 

Vi har mange morsomme fortellinger 
fra disse turene. Vi prøver oss frem 
om hvor vi kan sykle, hvordan vi skal 
sykle og noen ganger gjør vi erfaringer 
som man helst ikke vil gjenta. 
 
En tur vi nok aldri vil komme til å 
glemme var da vi fant ut at vi skulle ta 
blåmerket sykkelsti gjennom skogen 
der hvor veien tok slutt. Vi hadde ikke 
lyst å kjøre samme vei tilbake. Lyver 
ikke hvis stien beskrives som høyst 15 
cm bred og full av stein, busker og 
nedfalte trær. Det er første gang jeg 
har krøpet under graner, med to hun-
der foran og en kickbike på slep. Ikke 
ble det bedre av at vi fikk besøk av 
sauer og kuer som løp rundt oss. Det 
var ikke aktuelt å tenke på å snu, bare 
å jobbe videre. Etter stien med ned-
blåste trær, bar det ut på en myr. Aldri 
har hundene blitt så mast på om å 
trekke for alt de klarte. Ville ikke falle 
ned og omkull i den myren nei for å 
bli enda mer gjørmete og i tillegg kliss 
våt. Masse mose i munnen, blåbærris 
under hjelmen og alle med noe vilt i 
blikket, kom vi oss endelig frem til en 
svær eiendom. Denne eies av en av de 
store herrer fra Oslo, og området er 
godt merket med ”privat”. Vi banket 
forsiktig på døren og spurte om vi 
kunne kjøre gjennom gårdsplassen. 
Heldigvis fikk vi lov til det og gleden 
var stor da vi kom frem til skogstøm-
merveien som leder frem til parke-
ringsplassen igjen, hvor bilene sto. 
Alternativet hadde vært ca 4 km på 
den berømte natursti igjen, så vi ble 
veldig glade for aksept av vår forespør-
sel. Noen sier at de ikke kan tro at å 
bruke kickbike er trening, annet enn 
for hundene. Dette er herved demen-
tert. 
 
Anbefaler alle som ikke har noen å 
trene sammen med å iverksette samme 
gruppe. Både to og firbente koser seg 
masse. Vi i gruppa håper dette kan 
inspirere andre rundt om i det norske 
land, til å sette i gang lignende grupper. 
Fantastisk morsom og givende.  
 
Og! Del gjerne med oss i Kick Bike- 
Sandvika. Plutselig en dag er vi i et 
område nær deg, og da hadde det vært 
greit for bikkjer og oss å kunne blitt 
med på er runde. ■ 

Hver tur er beskrevet i egen fil slik at man 
vet hva man gir seg inn på.  

FØLG OSS PÅ: KICK  BIKE SANDVIKA 
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Pause med den obligatoriske fotograferingen. Foto: André Yssenmoen. 

Vi har ofte vanningspauser. Foto til venst-
re: Kathrine Nordgård Larsen: Over: Åge A. 
Tiltnes. 

Ved Glitrevann i Lier. Foto: Gro Britt Skar-
seth. 

Uff, dette var ikke gøy mens det sto på. 
Foto: Mari Skår. 

Det tradisjonelle gjørmebadet a la`Fenris. 
Foto: Terje Dietrichson. 

EN UFORMELL GRUPPE FOR ALLE SOM VIL TRENE SAMMEN MED ANDRE HUNDER OG EIERE, RASE SPILLER INGEN ROLLE. 
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Lokallag Hamar og omland hadde 
samling på Bokrudstad hundesen-
ter i Brumunddal i juni. 
 
26 løse hunder i to timer uten bråk 
Jeg vil takk alle som kom og bidro til 
at dette ble en spesiell og artig opple-
velse. Det var stor oppslutning om 
denne samlingen, 21 personer og 26 
hunder. Vi slapp alle hundene løs sam-
tidig slik at de fikk løp rundt på det 
store området i en stor flokk. Veldig 
artig opplevelse og så koselig å se at så 
mange hunder, som ikke kjenner hver-
andre, fungerte så fint sammen. De var 
gode venner hele tiden og løp løs sam-
men i ca to timer. Vi var også veldig 
heldig med været så hallen ble ikke 
prøvd denne gangen. 
 
80 mål inngjerdet lekeplass 
Bokrudstad hundesenter er et stort 
flott område som er ganske nytt. Der 
er det et 80 mål inngjerdet område 
hvor hundene kan løpe løs. De har 
også en oppvarmet aktivitets hall på 
275 kvadrat hvor en kan drive med 
enten agility, miljøtrening, trening for 
utstilling, mm. I andre enden på bygget 
er det toaletter, kjøkken, møterom/
oppholdsrom. 
 
Hamar, juni 2014 
 
Birgit Bordvik Alhaug  

LOKALLAG HAMAR 

Samling på Bokrudstad hundesenter i Brumundal 
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140218 
Dato: 27.04.2014 
Sted: Sunndalsøra 
Arr: Sunndal Hundeklubb 
Dommer: Irina V. Poletaeva 

SE27767/2013 
Bachwi Born Born To Perform 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO46241/10 
Run Roy’s Black Magic Dakota 
G.AK 
 
140258 
Dato: 24.05.2014 
Sted: Sataslåtten 
Arr: Norsk Siberian Husky Klubb 
Dommer: Anna Törnlöv 

NO46067/13 
Atim 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BHK 

NO39148/13 
Pepper 
0.JK 

NO53367/13 
Bergimellom's Levon 
0.JK 

NO49476/13 
Falco 
G.JK 

SE32471/2013 
Shejrix Orri Of Hope 
Exc.JK 2.JKK 

NO39149/13 
Piffi 
VG.JK 3.JKK 

NO45679/12 
Huskyville's Skjelbreia Colt 
VG.UK 3.UKK 

NO50254/13 
Waiko 
Exc.UK 2.UKK 

NO30611/13 
Jotneheimens Varg 
Exc.UK 1.UKK CK 4.BHK 

NO35174/13 
Punk Av Ulvhild 
0.UK 

NO39876/11 
Black Buster 
VG.AK 

KCAL04835202 
Greentrail Porthos 
G.AK 

NO41772/12 
Vikerkollen's Dji Leon 
Exc.AK 2.AKK CK 

S53510/2009 
Vänervind Pevek 
Exc.AK 4.AKK CK 

SE49068/2012 
Vänervind Kenai 
0.AK 

SE26021/2010 
Vintervisas's Dvärg Vide 
G.AK 

23264/08 
Nay-la-chee's Jj Skarv 
Exc.AK 3.AKK CK 

SE21879/2014 
Casper 
Exc.AK 

NO55025/09 
Carillo Speedy Blue 
Exc.AK 

NO32582/10 
Vikerkollen's Ds Prins 
Exc.AK 1.AKK CK 

NO38486/11 
Tucker 
VG.AK 

SE23731/2011 
Vintervisa's Dunderklumpen 
VG.AK 

NO38511/10 
Huskyville's Apache Crazy Horse 
0.BK 

FI52836/12 
Kefeus Ink 
VG.BK 

NO41932/12 
Snørokks Winther 
VG.BK 3.BKK 

se62006/2010 
Ylajärvis Dt Helmer 
Exc.BK 2.BKK 

S69244/2006 
Heidiburghs Ghost Echo 
Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO42426/11 
Odino Av Vargevass 
0.BK 

NO41930/12 
Snørokks Wisting 
VG.BK 4.BKK 

NO53300/11 
Balto 
VG.BK 

S64164/2005 
Ylajärvis Vargtass 
Exc.CHK 1.CHKK CK R.CERT 2.BHK 

S63154/2006 
Trahimus Niklas 
Exc.VTK 1.VTKK CK 

11645/05 
Nay-la-chee's Hexov Runner 
Exc.VTK 2.VTKK 

NO45254/13 
Carillo Speedy River 
Exc.JK 2.JKK 

NO46073/13 
Constanze 
Exc.JK 3.JKK 

NO39151/13 
Salt 
VG.JK 

NO46070/13 
Sprinter 
VG.JK 

NO45253/13 
Carillo Speedy Eyes 
Exc.JK 4.JKK 

 

 

NO53368/13 
Bergimellom's Patti 
0.JK 

NO46069/13 
Zarya 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO45681/12 
Huskyville's Skjelbreia Birchcoulee 
Exc.UK 1.UKK CK 

FI52838/12 
Kefeus Iridium 
Exc.UK 2.UKK 

NO50214/12 
Run Roy's I Can Play Mon Ami 
VG.UK 

NO45682/12 
Huskyville's Skjelbreia Mustang 
VG.UK 4.UKK 

NO30613/13 
Jotneheimens Idunn 
Exc.UK 3.UKK 

SE52740/2012 
Snöstormens Husky's London 
Exc.AK 3.AKK 

NO31837/12 
Carillo Sansa 
Exc.AK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
G.AK 

NO47690/09 
Vikerkollen's Bba Dåbraji-muna 
G.AK 

NO38513/10 
Huskyville's Apache Honey Dew 
VG.AK 

NO45592/12 
Fifi Av Viddashusky 
Exc.AK 

S53512/2009 
Vänervind Ajaja 
Exc.AK 4.AKK 

 

21031/08 
Little Nena 
Exc.AK 

NO59114/09 
Run Roy's Make My Day Sol 
Exc.AK 2.AKK CK 4.BTK 

NO57435/12 
Carillo Stina 
VG.AK 

11892/08 
Nay-la-chee's Vyla Nayak 
VG.AK 

SE49067/2012 
Vänervind Sikta 
Exc.AK 1.AKK CK 3.BTK 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
G.AK 

S69245/2006 
Heidiburghs Ghost Luna 
Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BTK BIR 

28187/08 
Rossevangens Dina 
Exc.BK 3.BKK 

NO31401/11 
Carly 
VG.BK 

NO49357/10 
Inuk-tiluk Av Ushakiran 
VG.BK 

SE10988/2012 
Ylajärvis Bg Sandy 
Exc.BK 2.BKK CK 

NO49358/10 
Nanook Av Ushakiran 
Exc.BK 

NO38707/10 
Isslottett's Nattiq 
VG.BK 

25269/06 
Najanin's Cold River Enja 
VG.BK 

 

NYE UTSTILLINGSRESULTATER 

Aslakkgårdens Frosta Frostros, e. Seuch Se(Polar)ch Fenrisulven 
Ask, u. Aslakkgårdens Askungen Amber, Oppdretter/eier: Sofia 
Holmgren, Sverige 
 
4/5 NKK Ålesund - Cert, BIM, Cacib - Marianne Holmli 
23/8 NCCK - Cert, BIR - Mona Selbach 
24/8 NCCK - Cert, BIR, Champion - Ligita Zake  
 
Bildene er tatt den 16/8 etter at hun ble BIR og BIS på SPHK Nedre 
Norras Nationella utställning i Sollefteå. 2 uker tidligere ble hun BIR 
for samme dommer på SKKs nasjonale utstilling i Svenstavik. 

NY NORSK UTSTILLINGSNY NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONCHAMPION  
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NO49635/09 
Mel 
VG.BK 

07098/08 
Gillian 
Exc.BK 

S55229/2008 
Ylajärvis Sm Greenhart 
Exc.BK 4.BKK 

NO33740/10 
Ulveheia's Filifonka 
Exc.BK 

NO47668/11 
Tundra Av Nairebis 
0.AK 

NO33744/10 
Ulveheia's Nusse 
VG.BK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK 

S16861/2006 
Awanga's Narnias Lucy 
VG.VTK 1.VTKK 
 
141006 
Dato: 31.05.2014 
Sted: Drammen 
Arr: Norsk Kennel Klubb 
Dommer: Kim Vigsø Nielsen 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
Exc.JK 1.JKK CK 3. BHK 

AKCWS41810703 
Kristari’s roman Art 
Exc.UK 1.UKK CK 

PKRV19015 
Zaltana Abercrombie And Fitch 
Exc.AK 3.AKK CK 4.BHK 

SE29053/2012 
Okami’s Out Of Control 
Exc.AK 4.AKK 

S32775/2009 
Okami’s Leader Of The Pack 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIR 

LOE1849061 
Elmo De Artic grana 
Exc.AK 2. AKK CK R. CERT 2. BHK 
R.CACIB 

DK16705/2012 
Setzoniaze’s Sin Cera Baro Of J’n J 
G.AK 

SE16000/2012 
Annemonens Husky’s Gere 
Exc.AK 

SE43667/2013 
Carillo Sunshine 
Exc.JK 2.JKK 

PKRV19609 
Zaltana Daenerys targaryen 
Exc.JK 1.JKK CK 4.BTK 

LEO2167043 
Law And Order De Nariz De Nieve 
VG.JK 

SE29055/2012 
Okami’s once Upon A Time 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 3.BTK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
Exc.AK 2.AKK CK 

S25977/2008 
Okami’s Just Talk About Alva 
Exc.CHK 2.CHKK CK CERT 2.BTK 
R.CACIB 

S40004/2009 
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM 
 
140335 
Dato: 08.06.2014 
Sted: Bugårdsparken, Sandefjord 
Arr: Tønsberg Hundeklubb 
Dommer: Anna Albrigo 

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

LOE2167043 
Law And order De Nariz De Nieve 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

PKRV18928 
Surina Eskimoski Domek 
Exc.UK 1.UKK 
 
140347 
Dato: 14.06.2014 
Sted: Tromsø 
Arr: Tromsø Hundeklubb 
Dommer: De Giuliani, Claudio 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Soul 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BHK 

NO48560/13 
T T Zoot Siku 
S.JK 

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1. BHK BIM 

NO50866/10 
Eagle Eye Bruse Av Ulveblikk 
S.AK 

NO55800/11 
Hattavarri’s Kaizer 
G.AK 

NO34211/10 
Presto 
G.BK 

NO49879/13 
Frostskades Soda 
Exc.JK 1.JKK 

NO50329/12 
Hawk Eye Isa Av Ulveblikk 
G.UK 

NO59073/12 
Kari Trestakk’s Skade 2 
VG.AK 

NO41685/09 
Carillo Silver Fang 
VG.AK 

SE40636/2012 
Lapicum A New Day Has Come 
Exc.AK 3.AKK CK 3.BTK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.AK 4.AKK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO54897/11 
Snykovet’s Vida 
Exc.AK 

NO44922/12 
Libesol Rock Solid 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK 
 

141007 
Dato: 15.06.2014 
Sted: Tromsø 
Arr: NKK 
Dommer: Hüenthal, Rodi 

NO48560/13 
T T Zoot Siku 
G.JK 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Soul 
G.JK 

NO49875/13 
Frostskades Sheriff 
VG.JK 1.JKK 

NO37351/13 
Kari Trestakk’s Roald 
G.UK 

NO50866/10 
Eagle Eye Bruse Av Ulveblikk 
G.AK 

Se29653/2011 
Wolfmark Celebrity Of The Year 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB BIR 

NO34211/10 
Presto 
VG.BK 1.BKK 

FI23837/12 
Kailua Sharp Shooter 
Exc.CHK 1.CHKK CK R.CERT 2.BHK R.CACIB 

S41898/2009 
Takoda C’fats Domino 
Exc.CHK 2.CHKK 

FI42226/11 
Merrick Bonusround 
VG.CHK 3.CHKK 

SE41085/2013 
Wolfmark Knock Your Sox Off 
Exc.JK 1.JKK 

NO49879/13 
Frostskades Soda 
Exc.JK 2.JKK 

NO37356/13 
Kari Trestakk’s May-hildur 
VG.UK 1.UKK 

NO50329/12 
Hawk Eye Isa Av Ulveblikk 
G.UK 

NO37353/13 
Kari Trestakk’s Ingeborg 
G.UK 

NO44922/12 
Libesol Rock Solid 
Exc.AK 

SE56344/2011 
Carillo Spirit’o The Wild 
Exc.AK 2.AKK CK r.CERT 2.BTK R.CACIB 

RKF3295549 
Valensia Tempesta Di Neve 
VG.AK 

SE40636/2012 
Lapicum A New Day Has Come 
Exc.AK 

FI34017/12 
Mirthmaker Dragon Attack 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIM 

NO59073/10 
Kari Trestakk’s Skade 2 
VG.AK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 4.AKK 

NO54897/11 
Snykovet’s Vida 
Exc.AK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.AK 3.AKK 

SE55998/2012 
Chiliway’s Freyja 
VG.CHK 2.CHKK 

FI42230/11 
Merrick Betty Boop 
VG.CHK 1.CHKK 
 
140374 
Dato: 21.06.2014 
Sted: Oppdal 
Arr: Romsdal Hundeklubb 
Dommer: Lindstrøm, Terje 

NO39673/13 
Big Teddybear Baloo 
G.JK 

SE48684/2010 
Broscheit Fang’s Survivor 
VG.AK 1.AKK 
 
140381 
Dato: 22.06.2014 
Sted: Oppdal 
Arr: Oppdal Hundeklubb 
Dommer: Andersen, Per Kristian  

SE48684/2010 
Broscheit Fang’s Survivor 
VG.AK 1.AKK 
 
140397 
Dato: 28.06.2014 
Sted: Svolvær 
Arr: Vågan Hundeklubb 
Dommer: Blaha, Monika 

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO49879/13 
Frostskade Soda 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO59073/10 
Kari Trestakk’s Skade 2 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 
 
140398 
Dato: 29.06.2014 
Sted: Svolvær 
Arr: Norsk Chinese Crested Klubb 
Dommer: Sunde, Marit 

SE27765/13 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIR 

Valpeutstilling på Høstsamlingen. Foto: Erika Ribu. 
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Kull 144670 Import, født 24.04.2008 
SE34880/2008 Wild Tribe’s Pakuna 
Mor: S57130/2004 Gerbergärdets Minnesota Wild 
Far: S15452/2004 Vox Celesta’s Jul Glögg 

Kull 145452 Import, født 25.07.2008 
S56071/2009 Run Before Beuty’s Homer 
Mor: VDH/SHC20011893 C.c. Babcock Of Never-
land Valley 
Far: LOSH1025371 Run Before Beauty’s Gorki 

Kull 143795 Import, født 10.10.2009 
FI56268/09 Magleilin Desta 
Mor: FIN22108/02 Lumirinteen Flora Fi Bch 
Far: FIN39722/02 Rekimiinan Bob 

Kull 144593, født 10.05.2010 
NO45340/14 Alak 
NO45341/14 Prins 
NO45342/14 Niluk 
NO45343/14 Pops 
NO45344/14 Tana 
Mor: 17782/04 Ronja Av Brattalid 
Far: 20376/03 Balto Alaska Av Brattalid 

Kull 146132, født 18.07.2010 
NO50641/14 Oliver 
NO50642/14 Cosmo 
Mor: NO47820/11 Vargteam’s Snoopy 
Far: 03400/04 Vargteam’s Ole 

Kull 147228 Import, født 06.10.2011 
SE59682/2011 Indian Tribe Husky’s Senala 
Mor: S13919/2008 Vauhtitassun Mansi X-act 
Far: S28160/2004 Snowstreams Tradus Philomelos 

Kull 143794 Import, født 19.02.2012 
FI22470/12 Maglellin Falkor 
Mor: FIN11498/08 Maglelin Briana 
Far: FIN58951/07 Tullatuulen Granite 

Kull 145109, født 26.02.2012 
NO47149/14 Vargteam’s Jeff 
NO47150/14 Vargteam’s Selma 
NO47151/14 Vargteam’s Frøya 
NO47152/14 Vargteam’s Luna 
NO47153/14 Vargteam’s Sandra 
Mor: 09823/08 Vargteam’s Fresia 
Far: NO49441/12 Vargen 

Kull 144124, født 21.11.2012 
NO43790/14 Libesol Passion Danger & Adventure 
NO43790/14 Libesol Never Let Me Go 
NO43790/14 Libesol Into The Wild 
Mor: S40004/2009 Bedarra Kat Von D 
Far: AKCWS34310101 Kristari’s Chip And Dip 

Kull 143612 Import, født 20.05.2013 
LOE2167043 Law And Order De Nariz De Nieve 
Mor: LOE199336 Zen Attrraction De Nariz De Nieve 

Nye registreringer Far: LOE2030501 Jalerran’s Reloaded De Nariz De Nie 

Kull 144557 Import, født 21.05.2013 
FI49365/13 Usvatanssin Pickle 
FI49366/13 Usvatanssin Pumpkin 
Mor: FI27036/10 Usvatanssin Ginger Rogers 
Far: NO52278/11 Doffen Av Vargevass 

Kull 140943, født 29.08.2013 
NO32901/14 Tomba 
NO32902/14 Birk 
NO32903/14 Sol 
Mor: 06559/07 Nay-la-chee’s Yinca Tesslin 
Far: NO51794/13 Rolig Gutt 

Kull 146343 Import, født 29.12.2013 
PKRV20648 Diamond Star Srebro Polnocy 
Mor: PKRV17341 Raya Srebro Polnocy 
Far: PKRV17707 Herat De Ciukci 

Kull 143165, født 28.01.2014 
NO40220/14 Isslottett’s Blackie 
NO40221/14 Isslottett’s Yellow 
Mor: 07688/08 Isslottett’s Peia 
Far: NO55935/11 Isslottett’s Ivan 

Kull 142776, født 14.02.2014 
NO38940/14 Ash 
NO38941/14 Tuck 
NO38942/14 Tarko 
Mor: NO58213/12 Run Roy’s Sound Of Thunder Maya 
Far: 09937/07 Birk 

Kull 144588 Import, født 23.02.2014 
FI21207/14 Kasakan Elisabeth Swann 
Mor: FIN13716/08 Taiga Quesst Cheetah 
Far: S44772/2009 Nordvikens Tigeröga 

Kull 143156, født 11.04.2014 
NO40187/14 Woups 
NO40188/14 T-rex 
NO40189/14 Tiny 
NO40190/14 Tinka 
Mor: NO41499/13 Missi 
Far: NO38053/12 Kossack 

Kull 144585, født 13.04.2014 
NO45321/14 Balto 
NO45322/14 Ato Mountain Snow 
NO45323/14 Breaking Ice 
NO45324/14 Mika 
NO45325/14 Breaking Ice 1 
NO45326/14 Tinka 
NO45327/14 Athea 
Mor: SE16348/2012 Nävervikens Snow Af Ice-bella 
Far: NO58360/12 Isslottett’s Mateo 

Kull 143459, født 15.04.2014 
NO41302/14 Frost Av Nairebis 
NO41303/14 Bris Av Nairebis 
NO41304/14 Lyn Av Nairebis 
NO41305/14 Torden Av Nairebis 

NO41306/14 Regn Av Nairebis 
NO41307/14 Av Sol Nairebis 
Mor: NO47574/10 Lilo 
Far: 25268/06 Najanin’s Cold River Storm 

Kull 143713, født 24.04.2014 
NO42251/14 Scott Av Ulvhild 
NO42252/14 Bon Av Ulvhild 
NO42253/14 Demon Av Ulvhild 
NO42254/14 Dole Av Ulvhild 
NO42255/14 Doffen Av Ulvhild 
NO42256/14 Doc Av Ulvhild 
NO42257/14 Topsy Av Ulvhild 
Mor: NO53301/11 Pippi 
Far: NO30236/11 Savik Av Ulvhild 

Kull 143597, født 05.05.2014 
NO41800/14 Idris Gawr 
NO41801/14 Artic Storm 
NO41802/14 Tiny Alva 
NO41803/14 Blue Eye Ask 
NO41804/14 Snow Sherry 
Mor: NO48517/11 Run Roy’s After Rain Dis 
Far: NO40330/13 Remi 

Kull 144233, født 09.05.2014 
NO44211/14 Kayuh 
NO44212/14 Leo 
NO44213/14 Balto 
NO44214/14 Ylva 
NO44215/14 Bella 
Mor: NO33743/10 Ulveheia’s Laika 
Far: NO52284/11 Yukon 

Kull 143254, født 09.05.2014 
NO40571/14 Kirov Av Urhunden 
NO40572/14 Ivan Av Urhunden 
NO40573/14 Nena Av Urhunden 
NO40574/14 Rosita Av Urhunden 
NO40575/14 Frøya Av Urhunden 
Mor: SE41894/2011 Drevfjällens Ellie 
Far: 24473/03 Igor Av Urhunden 

Kull 143875, født 10.05.2014 
NO42822/14 Run Roy’s Make Dreams Ivo 
NO42823/14 Run Roy’s Make Dreams Free Spirit 
NO42824/14 Run Roy’s Make Dreams Amarok 
NO42825/14 Run Roy’s Make Dreams Beck 
NO42826/14 Run Roy’s Make Dreams Alaska 
NO42827/14 Run Roy’s Make Dreams Charmy 
NO42828/14 Run Roy’s Make Dreams Kira 
NO42829/14 Run Roy’s Make Dreams Evita 
Mor: 07650/08 Run Roy’s Sunshine Cinderella 
Far: KCAQ02746302 Anthony Dinozzo 

Kull 144055, født 10.05.2014 
NO43500/14 Snøfrost Garm Den Fremste 
NO43501/14 Snøfrost Ymer Den Dgre Orca 
NO43502/14 Snøfrost Kvasir Den Gløgge 
NO43503/14 Snøfrost Oske Den Stormende 
NO43504/14 Snøfrost Mjøllnir Den Trofaste 
NO43505/14 Snøfrost Såga Den Vise 

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. ■ 
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Mor: S41897/2009 Takoda Delilah 
Far: VDH/DCNH SH 15076 Hightower’s Freke Winter 

Kull 144056, født 14.05.2014 
NO43506/14 Snøfrost Modige Molte 
NO43507/14 Snøfrost Barske Krekling 
NO43508/14 Snøfrost Yndige Issoleie 
NO43509/14 Snøfrost Lekre Lyng 
Mor: NO37213/12 Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Far: VDH/DCNH SH 15076 Hightower’s Freke Winter 

Kull 144389, født 15.05.2014 
NO44695/14 Æsulv’s Jonne 
NO44696/14 Æsulv’s Skadi 
Mor: NO33727/10 Ulveheia’s Dapheny 
Far: 25802/05 Vikerkollen’s Ms Bompy 

Kull 144307, født 23.05.2014 
NO44417/14 Vikerkollen’s It Tarrak 
NO44418/14 Vikerkollen’s It Lobo 
NO44419/14 Vikerkollen’s It Tamo 
NO44420/14 Vikerkollen’s It Zita 
NO44421/14 Vikerkollen’s It Senja 
NO44422/14 Vikerkollen’s It Imma Iz 
Mor: KCAL03067504 Forstal’s Citingeu 
Far: NO48433/09 Vikerkollen’s Rs Sigges Iz 

Kull 145409, født 30.05.2014 
NO48298/14 Zodiac Av Garnasvarri 
NO48299/14 Saivo Av Garnasvarri 
NO48300/14 Bella Av Garnasvarri 
NO48301/14 Zelda Av Garnasvarri 
NO48302/14 Ceres Av Garnasvarri 
NO48303/14 Niehku Av Garnasvarri 
Mor: FI56268/09 Magleilin Desta 
Far: NO52278/11 Doffen Av Vargevass 

Kull 145742 Import, født 01.06.2014 
SE37974/2014 Ylajävis Ls Little Sally 
Mor: NO53309/11 Jally 
Far: SE10987/2012 Ylajärvis Bg Leonhard 

Kull 144463, født 05.06.2014 
NO44955/2014 Piperbakkens Alnitak Ain 
NO44956/2014 Piperbakkens Alnitak Acrux 
NO44957/2014 Piperbakkens Alnitak Sirius 
NO44958/2014 Piperbakkens Alnitak Orion 
NO44958/2014 Piperbakkens Alnitak Sias 
NO44960/2014 Piperbakkens Alnitak Eri 
NO44961/2014 Piperbakkens Alnitak Lyrae 
NO44962/2014 Piperbakkens Alnitak Stjerne 
NO44963/2014 Piperbakkens Alnitak Umi 
NO44963/2014 Piperbakkens Alnitak Ceti 
Mor: NO47824/11 Vargteam’s Dolly 
Far: 11645/05 Nay-la-chee’s Hexov Runner 

Kull 144864, født 08.06.2014 
NO46344/14 Parkas Bre Av Amarok 
NO46345/14 Parkas Juv Av Amarok 
Mor: NO30156/10 Symra 
Far: 23663/07 Messom Slogan Av Amarok 

Kull 143967, født 10.06.2014 
NO43180/14 Run Roy’s Dance In Secret Freddy 
NO43181/14 Run Roy’s Dance In Secret Oliver 
NO43182/14 Run Roy’s Dance In Secret Nancy 
NO43183/14 Run Roy’s Dance In Secret Tina 
NO43184/14 Run Roy’s Dance In Secret Janet 
Mor: 26234/08 Alpha 
Far: KCAQ02746302 Anthony Dinozzo 

Kull 144890, født 11.06.2014 
NO46436/14 Aico 
NO46437/14 Aron 
NO46438/14 Ally 
NO46439/14 Arya 
NO46440/14 Amy 
Mor: NO31840/10 Nordens Skogul’s Erle Enya 
Far: 25803/05 Vikerkollen’s Ms Borriz 

Kull 145035, født 13.06.2014 
NO46956/14 Gråbeintunets Rappo 
NO46957/14 Gråbeintunets Freke 
Mor: NO54191/12 Gråbeintunets Pepsi 
Far: NO50467/09 Ulveheia’s Crash 

Kull 144163, født 13.06.2014 
NO43951/14 Uno 

NO43952/14 Noisi 
NO43953/14 Tinka 
NO43954/14 Dixi 
NO43955/14 Ronja 
Mor: 18018/05 Rani 
Far: S39433/2005 Biekke’s Nappas 

Kull 145034, født 14.06.2014 
NO46950/14 Gråbeintunets Kiro 
NO46951/14 Gråbeintunets Borsini 
NO46952/14 Gråbeintunets Tikaani 
NO46953/14 Gråbeintunets Zambezi 
NO46954/14 Gråbeintunets Isabella 
NO46955/14 Gråbeintunets Dora 
Mor: NO33737/10 Ulveheia’s My 
Far: S68689/2005 Fenrisulven Frej 

Kull 145115, født 20.06.2014 
NO47177/14 Carillo Shine As Ice 
NO47178/14 Carillo Snowy Winter 
NO47179/14 Carillo Song Of Ice And Fire 
NO47180/14 Carillo Snow On Fire 
NO47181/14 Carillo Snow Ice 
NO47182/14 Carillo Snow Crystal 
Mor: NO31837/12 Carillo Sansa 
Far: NO55026/09 Carillo Speed Ice 

Kull 145166, født 24.06.2014 
NO47417/14 Zappa 
NO47418/14 Zimba 
NO47419/14 Zenta 
NO47420/14 Zana 
NO47421/14 Zita 
NO47422/14 Zindi 
NO47423/14 Tinka 
Mor: NO37911/12 Jana 
Far: NO53299/11 Klaus 

Kull 145036, født 26.06.2014 
NO46958/14 Gråbeintunets Fersken 
NO46959/14 Gråbeintunets Ellie 
Mor: NO33728/10 Ulveheia’s Welma 
Far: NO50467/09 Ulveheia’s Crash 

Kull 144840, født 05.07.2014 
NO46267/14 D’Romeo Blue 
NO46268/14 D’Shaolin Rogue 
NO46269/14 D’Eden Assassin 
NO46270/14 D’Tango Tasmani 
NO46271/14 D’Nova Hyperion 
Mor: S59594/2008 Wild Tribe’s Skade 
Far: S51727/2009 Komaksiut’s Moose 

Kull 144804, født 14.07.2014 
NO46114/14 Gelido Vento Groove Jet 
NO46115/14 Gelido Vento Gino 
NO46116/14 Gelido Vento Gravity 
NO46117/14 Gelido Vento Gentle Storm 
NO46118/14 Gelido Vento Galaxy 
Mor: PKRV18906 Sweet Hot Chocolate Dwie Korony 
Far: PKRV18581 Wizard On Stage Galladria-novitaris 

Kull 145734, født 16.07.2014 
NO49480/14 Libesol No Fun No Glory 
NO49481/14 Libesol Strive For Progress 
NO49482/14 Libesol Why So Serious 
NO49483/14 Libesol Let’s Do It Negiinu Style 
NO49484/14 Libesol I Came To Believe 
Mor: S40004/2009 Bedarra Kat Von D 
Far: AKCWS41810703 Kristari’s Roman Art 

Kull 145448, født 23.07.2014 
NO48430/14 Nilsen 
NO48431/14 Karasjokk 
NO48432/14 Molly 
NO48433/14 Smilla 
NO48434/14 Bamba Gambia 
NO48435/14 Nadja 
Mor: NO53307/11 Tjorva 
Far: NO34239/10 Zippo 

Kull 145745, født 23.07.2014 
NO49532/14 Timmie Av Vargevass 
NO49533/14 Wagging Tail Av Vargevass 
NO49534/14 Flinga Av Vargevass 
NO49535/14 Ekla Av Vargevass 
NO49536/14 Tulak Av Vargevass 

Mor: NO57059/10 Babe 
Far: NO52279/11 Puak Av Vargevass 

Kull 145405, født 26.07.2014 
NO48282/14 Run Roy’s Fight For Life Tiye 
Mor: KCAQ00471804 Greentrail Sphinx 
Far: 08946/05 Run Roy’s Winterwind Pegasus 

Kull 145404, født 29.07.2014 
NO48278/14 Run Roy’s Folow Your Faith Isis 
NO48279/14 Run Roy’s Folow Your Faith Kleopatra 
Mor: NO45364/09 Run Roy’s After Eight Linnea 
Far: KCAL01356303 Greentrail Frode 

Kull 145710, født 01.08.2014 
NO49377/14 Siberian Sleddogs Bering 
NO49378/14 Siberian Sleddogs Grizzly 
NO49379/14 Siberian Sleddogs Nadezhda Hope 
NO49380/14 Siberian Sleddogs Silver Gulch 
NO49381/14 Siberian Sleddogs Uelen 
Mor: NO39805/12 Najak 
Far: CKCWL294494 Shaytaan’s Pscycho Killer 

Kull 145833, født 05.08.2014 
NO49806/14 Trap Line yought Of The Nation Jara 
NO49807/14 Trap Line yought Of The Nation Sol 
NO49808/14 Trap Line yought Of The Nation Vide 
NO49809/14 Trap Line yought Of The Nation Lizzy 
NO49801/14 Trap Line yought Of The Nation Nuget 
Mor: NO37177/11 Bjørk 
Far: AKCWS30659302 Trailbound Lokiboden’s Trek 

Kull 146303, født 07.08.2014 
NO51132/14 Bosse Av Nariebis 
NO51133/14 Bella Av Nariebis 
NO51134/14 Lala Av Nariebis 
NO51135/14 Naja Av Nariebis 
Mor: 25269/06 Najanin’s Cold River Enja 
Far: NO53299/11 Klaus 

Kull 146934, født 07.08.2014 
NO52676/14 Yukon Av Viddashusky 
NO52677/14 Kobuk Av Viddashusky 
NO52678/14 Kelly Av Viddashusky 
NO52679/14 Chena Av Viddashusky 
NO52680/14 Tanana Av Viddashusky 
NO52681/14 Nuka Av Viddashusky 
Mor: FIN28941/08 Vauhtitassun Hippa 
Far: NO50412/12 Anvik Av Vargevass 

Kull 146933, født 10.08.2014 
NO52673/14 Amor Av Viddashusky 
NO52674/14 Isis Av Viddashusky 
NO52675/14 Frøya Av Viddashusky 
Mor: NO55028/09 Carillo Speed Up 
Far: NO45591/12 Tipp Av Viddashusky 

Kull 146254, født 14.08.2014 
NO50998/14 Nissen 
NO50999/14 Tequila 
NO51000/14 Mons 
NO51001/14 Luna 
NO51002/14 Sky 
NO51003/14 Ninja 
NO51004/14 Nano 
Mor: 10512/08 Betty 
Far: 25344/08 Albin 

Kull 146009, født 25.08.2014 
NO50285/14 Huskyville’s Honningbarna Ole Brum 
NO50286/14 Huskyville’s Honningbarna Bjørn 
NO50287/14 Huskyville’s Honningbarna Binna 
NO50288/14 Huskyville’s Honningbarna Taiga 
Mor: NO38513/10 Huskyville’s Apache Honey Dew 
Far: NO53299/11 Klaus 

Kull 146468, født 28.08.2014 
NO51531/14 Kari Trestakk’s Balder 
NO51532/14 Kari Trestakk’s Storm 
NO51533/14 Kari Trestakk’s Knut  
NO51534/14 Kari Trestakk’s Lielleberit 
NO51535/14 Kari Trestakk’s Karma 
NO51536/14 Kari Trestakk’s Svimle 
Mor: NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 
Far: FIN17494/08 Polar Speed Ahti 
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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. 

Marianne og Lasse Larsen 

Austadveien 325 

3748 Siljan 

Mobil: 47301422 

toyalarsen@hotmail.com 
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Ansvarlig redaktør: Anne-Katrine Kroken 
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: 575 eksemplarer 

Informasjon og korrespondanse  
til styret, kontakt Marianne Larsen 
 
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 
hagen@selbubyggtre.no 
 
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 FOM ÅRSMØTET 25. MAI 2014 

Forsiden: NTCH Heidiburghs Ghost Luna. 

Foto: Anita H. Engebakken 

Baksidebilde: Steinar Bergheim 

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 
Marianne Larsen (sekretær), Austadveien 325, 3748 Siljan 473 01 422 toyalarsen@hotmail.com 
Irene Borgen (kasserer), Askveien 16, 1482 Nittedal 934 35 106 irebor@broadpark.no 

REDAKSJONSKOMITEEN 
Anne-Katrine Kroken (leder), Kluftmovn. 271, 2364 Næroset 943 75 596 anka68@hotmail.no 
Jeger Bjørnson, Vinkelvegen 11, 1929 Auli 400 66 426 bjornson.jeger@gmail.com 
Bård Bakås, Frøsethægda 1, 7290 Støren 951 94 483 baard.bakaas@nokas.no 
Mari Schelderup Tømmerås, Furnesveien 142, 2318 Hamar 954 48 044 mari@runroy.com 
Erik Solli Teigen, Tuftebakken 60, 9016 Tromsø 976 49 153 eriksolliteigen@gmail.com 
Linda M. Vassdal, Vei 505. 11 H0103, 9170 Longyearbyen 994 14 105 lindamvassdal@hotmail.com 

WEBANSVARLIGE 
Rikke Bergendahl, 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 
Kenneth Monsen (leder), Ellestadvegen 333, 2967 Lomen 613 45 137 kenneth@ulvhild.no 
Terje Dietrichson, Bogerudveien 38, 0692 Oslo 930 63 549 terje.dietrichson@stortinget.no 
Atle Eikevik, Kvamsviki, 6856 Sogndal 952 81 077 sol-atle@online.no 
Karl Martin Furre, Høglisvingen 15, 1920 Sørumsand 476 66 280 karlmartin_f@hotmail.com 
Ivar Hordnes, Saturnvn. 6, 0492 Oslo 924 31 379 ihor@netcom.no 

AVLS-, BRUKS- OG UTSTILLINGSKOMITEEN (ABU) 
Tone Beate Hansen (leder), Morenevn. 59, 2743 Harestua 416 00 213 tone_b_hansen@hotmail.com 
Hågen Bjørgum (valpeformidler), Prestmovn. 59 B, 7500 Stjørdal 951 01 034 hagen@selbubyggtre.no 
Birgit Alhaug, Jessnesveien 106, 2315 Hamar 905 39 766 kaasia@online.no 
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 
Turid Aandalen Lindberg, Setraveien 62, 1914 Ytre Enebakk 452 18 508 turlin@hotmail.no 
Lina Stabbetorp, Lokes vei 16, 1540 Vestby 959 32 045 linastabbetorp@gmail.com 

ARRANGEMENTSKOMITEEN 
Stine Oppegaard (leder), Henriksvei 2, 0768 Oslo 908 59 638 stine.oppegaard@nfi.no 
Siv Hansen (materialforvalter), Kongsrudveien 69, 1735 Varteig 414 19 171 sino75@live.no 
Sigmund Alhaug, Jessnesvn. 106, 2315 Hamar 481 95 758 kaasia@online.no 
Jon Bakke, Nesttunvn. 101 B, 5221 Nesttun 926 27 600 jon@nmf.no 
Camilla Kerler-Günther, Sundli, 1892 Degernes 971 04 124 kerle@online.no 
Kristin Ranem Rønsdal, Brusetveien 46, 1395 Hvalstad 995 83 593 kristin.ranem.ronsdal@tryg.no 
Gro Britt Skarseth, Arne Garborgs vei 11, 1395 Hvalstad 990 11 455 grobritt@gmail.com 
Mari Skår, Åsløkkveien 2 A, 1341 Slependen 930 06 129 mari-skar@vestreviken.no 

VALGKOMITEEN 
Terje Frode Bakke, Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund 911 66 476 frode@isslottet.com 
Jan Kolpus, Ligotveien 264, 1820 Spydeberg 901 92 906 kolpus@live.no 
Jo Arne Brustugun, Skjåkveien 838, 2690 Sjåk 950 26 296 joarne-b@online.no 
Toril Wiik Johansen (vara), Sæls vei 77, 5173 Loddefjord 902 83 977 shtolla@gmail.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 
 
Lokallag Oslo og Akershus 
Johanne Sundby, Sørbråtvn. 25, 0891 Oslo 905 58 704 johanne.sundby@medisin.uio.no 
Lokallag Hamar og Omland 
Birgit Alhaug, Jessnesvn 106, 2315 Hamar 905 39 766 kaasia@online.no 
Lokallag Hordaland og Rogaland 
Toril Wiik Johansen, Sælsvei 77, 5173 Loddefjord 902 83 977 shtolla@gmail.com 

UTGIVELSESPLAN FOR HUSKYBLADET 

DEADLINE UTGIVELSE INNHOLD 

Nr 1 - 15. januar Mars Innkalling til generalforsamling - Invitasjon til Spesialutstilling 

Nr 2 - 1. april Mai/juni Årsrapporter fra komiteene - Vintersamlingen - Villmarksmessen - 

Invitasjon til Høstsamlingen 

Nr 3 - 15. august September/oktober Referat fra Generalforsamling - Spesialutstilling -  

Høstsamling - Invitasjon til høstsamling på snø 

Nr 4 - 1. november Desember Referat fra høstsamling på snø - Dogs4All - invitasjon til Vintersamling 

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 innland/utland 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. 

NUMMER: 3/2014 - ÅRGANG 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. 

Fra Rolv Arne Herstads facebookprofil. 

Ronja venter tålmodig på at Ceti skal våkne, for hun har 
lært at det ikke er lov å forstyrre valpen i buret. Foto: Ceci-
lie Husebø-Isaksen. 

Marius Wæhle danser med huskyer. Foto: Lina Stabbetorp. 

Disse jobber godt MED selen. Foto: Kari Eldby. 

Piperbakkens Alnitaks Eri og bror Sirius (Nome) på Blefjell for første 
gang. Foto: Ellen I. Willock. 

Mia fant seg raskt til rette på NSHKs stand på Dogs4All. Foto: Stine Oppegaard. 

Mjølner. Foto: Johnny Blingsdalen. 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Foto: Steinar Bergheim . 


