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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. 

Bente Sofie Alhaug med Bamba. Foto: Elias 
Alhaug. 

Innehund på Syningen. Foto: Mariska Kroeze. 

Gro Teslo fra EM Frankrike. Foto: Rigmor Rønning Myrvang. 

Per Tore Hove og Lars Kristian Günther. Foto: Sandra Hove. 

Lilo med de to sønnene Bris og Frost, og 
Bertine og Ingvild, som trener til neste års 
barmarks NM. Vinteren er velkommen til 
Østfold også. Foto: Terje Romfog. 

Foto: Rolv Arne Herstad. 

Sene nattetimer på slede...Snø og vind. Sånn 
blir det når en innehar verdensrekorden i 
"skal bare”. Foto: Anne-Katrine Kroken. 

De er allsidige disse huskyene. Trives like godt i senga som foran vogna. Nyvogna funket 
utmerket selv om bremseeffekten var nesten lik null på snøføre. 16 km ble det og ingen 
møte med sau. Derimot så vi en flokk reinsdyr. Foto: Terje Dietrichson. 
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LEDERENS HJØRNE 

Hva er en tittel verdt? 
Norsk Trekkhundchampion, Norsk 
Utstillingschampion, Juniorvinner, 
verdensvinner? Når jeg leser en tittel 
foran et stamtavlenavn får jeg et bilde 
av hunden i hodet selv om jeg aldri har 
sett den før. Og jeg må innrømme at 
jeg er såpass stereotyp i tankegangen at 
en Norsk Trekkhundchampion ser 
annerledes ut enn en Norsk Utstillings-
champion i mitt hode. Jeg synes det er 
trist at rasen er delt i show og bruks - 
selv om det i Norge er langt i fra de 
tilstander vi ser i Europa. Som opp-
drettere har vi et ansvar for å avle 
funksjonelle rasetypiske siberian hus-
kyer. Siberian huskyen er en slede-
hund, selv om den aldri så mye brukes 
til andre aktiviteter. Majoriteten av 
oppdretterne må ha dette som fokus 
skal bruksegenskapene overleve. Jeg 
tror at tittelen Norsk Trekkhundcham-
pion kan være med på å bidra til dette. 
For å oppnå tittelen må hunden ha 
høye nok bruksmeritteringer samt 
være rasetypisk. Jeg har selv hunder 
som ikke kan oppnå denne tittelen - 
enten fordi de ikke er gode nok i selen 
eller fordi de ikke er rasetypiske nok til 
å oppnå høy nok premiering på utstil-
ling. Jeg har hannhunder som er for 
store, hunder med krøllhale, for store 
ører, for dårlig vinklet, feil tannstilling 
eller lignende. Men jeg er også stolt av 
å inneha flere hunder med tittelen 
Norsk Trekkhundchampion på kenne-
len. Jeg håper og tror at denne tittelen 
kan være en gulrot for siberian husky-
folk til å BÅDE kjøre løp OG stille ut 
hundene sine. Jeg likte veldig godt å 
lese presentasjonen av de fire hundene 
med tittelen i forrige Huskyblad - Eric, 
Luna, Viking og Libby. Det er jo hun-
dene som er heltene våre! Det at vi 
får en skikkelig presentasjon av 
NTCH hundene er supert. Her 
finner man kanskje den hann-
hunden man har lyst til å bruke 
i avl, eller den tispen man har 
lyst på valper etter. Det er 
spennende å bli mer kjent 
med hundene til andre 
kjørere. Jeg gleder meg 
allerede til å lese om 
hundene i neste blad. 
Så tilbake til hva en 
slik tittel er verdt? En 
tittel kan være 
enormt mye verdt 
forutsatt at vi bruker 
kravene og resultate-
ne fra en slik tittel 
riktig. En slik tittel 
kan være en god 
historisk dokumen-

tasjon. En slik tittel kan gjøre det lette-
re å velge riktig avlspartner, selv om 
jobben med å finne en avlspartner 
selvsagt er større enn bare noen bok-
staver foran et navn. Det har vært en 
lang vei å gå for å oppnå dette cham-
pionatet i Norsk Kennel Klub (NKK) 
- hardt arbeid og mye møtevirksomhet 
fra først og fremst ABU-komiteen i 
flere år. Stor takk til Ivar Hordnes og 
Kari Hope som har gjort mesteparten 
av jobben og banet vei for tittelen, og 
til Tone B. Hansen, Lina Stabbetorp 
(og Runar Golimo Simonsen) for å 
videreføre arbeidet med trekkhund-
prøvene og all masingen på NKK. 
 
Årsmøte 
Selv om maisol, spesialutstilling og 
årsmøte virker fjernt på de fleste av 
oss nå, så kommer begivenheten tradi-
sjon tro i slutten av mai. Vi trenger 
folk til å ta verv - det er både viktig og 
sosialt. Man lærer utrolig mye når man 
sitter i verv i klubben, og det er veldig 
givende å være med på å utvikle rasen. 
I 2015 skal også dommerkonferansen 
avholdes. Det blir spennende. Det er 
raseklubben som kjenner sin rase best, 
la oss forsøke å vise den fram på best 
mulig måte. 
 
Ønsker alle lykke til på løp! 
 
Line 
 
Skjelbreia, 25.12.2012 

Line M. Løw på NSHKs Spesialutstilling på Sataslåtten mai 2014. Foto: Stine Oppegaard. 

HAR DU SVART 
PÅ HELSEUNDER-

SØKELSEN FOR 
DINE HUNDER? 

 
LES MER OG FINN 
LINK TIL UNDER-

SØKELSEN PÅ 
WWW.SIBERIAN-
HUSKY.NET UN-
DER SISTE NYTT. 
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REDAKTØREN HAR ORDET 
Jeg skal fatte meg i korthet, det er ikke 
lenge siden forrige blad og redaktør-
jobben er enda ganske behagelig. 
«Duracellkaninen» Stine Oppegaard er 
takk og pris med oss og fullt ut står for 
redigeringen av bladet og det har jeg 
lovet meg selv å nevne i hvert blad jeg 
er redaktør for! 
 
Jeg er i «tablemusher» modus. Nå ren-
ner resultatene inn og sledesesongen er 
i gang! Vi ønsker mange løpsrapporter 
inn til neste blad. Send inn og blir det 
dobbelt opp gjør det ingenting. 
 
Du finner bilder og noen ord om to av 
NSHK`s sledearrangementer siden sist 
blad, Syningen og Dørstokkmila. Beg-
ge hypersosiale og fylt til trengsel, i 
tillegg til høstens Halloweenløp og 
NSHKs tilstedeværelse på Dogs4All. 

Det er verdt å nevne at dette året har 
Vargevass kennel med Karsten Grønås 
i spissen vært aktiv med vår rase sibe-
rian husky i 50 år. Du finner hans ord 
om begynnelsen og om hundene som 
har vært med på den lange ferden 
lenger bak i bladet. 
 
Vi «plager» deg med enda flere gode 
trekkhunder og følger opp med pre-
sentasjon av 4 nye Norske trekkhund-
champions og ikke minst et kort in-
tervju med Tore Hunskår som i skriv-
ende stund er i gang med La Grande 
Odyssée med et veldig godt siberian 
husky spann! 
 
God lesning! 
Anne-Katrine 

Redaktøren var ivrig deltager på årets Dørstokkmil på Hamar Hundekjørerarena 11. januar. Foto: Stine Oppegaard. 
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VELKOMMEN TIL RØROSLØPET 

14. - 15. FEBRUAR 2015 
 
Rørosløpet er et to-dagers løp med distanse på 2 x ca 35 km. Løpet er åpent både for slede- og nordisk stil. 
 
Løypa går på snaufjellet og i fjellskog i området mellom Brekken og svenskegrensen. Så snart løypa er en-
delig avklart vil løypebeskrivelse være å finne på www.roroslopet.no. 
 
Rørosløpet kvalifiserer til langdistansetest C i henhold til reglementet for Norsk Trekkhundchampionat. 
 
Spannklasser 
Senior slede 8-spann 
Senior slede 6-spann 
Senior slede 4-spann 
Junior slede opp til 6 hunder 
Junior/senior nordisk 
 
Spannklassene blir delt inn i gruppene A, B og C i henhold til hundekjørerforbundets regler. 
 
Påmelding 
Fyll ut påmeldingsskjema som finnes på løpets hjemmeside og send en e-post til roroslo-
pet@polarhund.no. Påmeldingsfrist er 31. januar 2015. Startkontingent betales til konto 4202.28.39173. 
Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er betalt. 
 
Overnatting og bevertning 
Rørosløpet 2015 har base ved Vauldalen Fjellhotell. Bestilling av overnatting og bevertning gjøres direkte 
til Vauldalen: www.vauldalenfjellhotell.no. 
 
Arrangør 
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge 
Flere detaljer finner du etterhvert på www.roroslopet.no 
 
Ved spørsmål, kontakt 
Håkon Holmli, mob: 473 17 039 
 
Rørosløpet 2016 
I 2016 går løpet helgen etter Femundløpet . For interesserte er det dermed full mulighet til å følge Femund-
løpet hele uken og selv kjøre Rørosløpet helgen etter. Merk datoene, og velkommen til en flott polar-
hundhelg på Røros. 

Raskeste 6-spann slede klasse C i 2014 var Trond Lereng med en gjennomsnittsfart på dag to på 16,5 km/t. Foto: Tine Solbakk. 

http://www.roroslopet.no
mailto:roroslopet@polarhund.no
http://www.vauldalenfjellhotell.no
http://www.roroslopet.no
http://www.femundlopet.no/
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NYTT FRA AVLS-, BRUKS- OG 
UTSTILLINGSKOMITEEN 
 
I skrivende stund har løpssesongen 
allerede startet for dem som kjører 
løp. Snøen har latt vente på seg her 
på det sentrale Østlandet, men vi 
håper på bedre tider, så det blir let-
tere å få trent og kjørt på tur. I 
høsttrening og løpssesongen er det 
travelt, men ABU har sine faste 
oppgaver, og her kommer en liten 
oppsummering av noe av det vi 
jobber med. 
 
Valpeshow på Høstsamlingen 
I samarbeid med styret arrangerte 
ABU valpeshow under høstsamlingen 
på Ål. 14 valper deltok. Vi takker spe-
sielt Marianne Larsen for hjelp i for-
bindelse med arrangementet. Takk 
også til Rune Dalby som stilte som 

Trekkhundprøver 
De fleste terminfestede løpene i Nor-
ge, og noen til, er i år registrert som 
trekkhundprøver. Også her forsøker vi 
å fordele slik at hele landet dekkes. De 
ulike løpene fordeles mellom NSHK, 
Norsk Polarhundklubb og Norsk 
Alaskan Malamute Klubb. Terminlista, 
samt informasjon om trekkhundprøve-
ne finnes på NSHK sin nettside under 
«aktiviteter» og «trekkhundprøver». 
Her står det hvilken klubb som har 
ansvar for prøvene. Husk å melde på 
og betal til den ansvarlige klubben se-
nest dagen før løpet. Send inn utfylt 
skjema etter løpet. Foreløpig må alt gå 
manuelt via NSHK/ABU. En gang i 
fremtiden håper vi at påmelding går 
via Dogweb samt at resultater blir regi-
strert der. Oppdatert regelverk er nylig 
lagt ut på NKKs nettsider. Du finner 
linken via NSHKs nettside.  
 
Brukshundklasser på utstillinger 
Brukshundklasser ble innført fra 1.1. 
2014. Hunder som har minimum 3. 
premie fra trekkhundprøver kan delta i 
brukshundklassen. På Spesialen 2014 
ble det kåret Best i rasen brukshund og 
Best i motsatt kjønn brukshund. 
Norsk Polarhundklubb har også denne 
prisen på sine utstillinger.  
 
NTCH - Norsk trekkhund champion 
Det er flere hunder som er kvalifisert 
til NTCH enn de det er sendt inn 
championatsøknader på. Vi oppford-
rer alle med hunder som er kvalifi-
sert til å sende inn søknad via NKK 
sine sider. ABU sjekker opp resultat 
mot vår resultatbase, og sender be-
kreftelse til NKK før championatsøk-
naden godkjennes endelig. 
 
Championat-sløyfer deles ut under 
middagen på Spesialutstillingen til de 
hunder som har oppnådd NTCH-
tittelen det siste året. Huskybladet pre-
senterer NTCH-hundene, der eierne 
fyller ut opplysninger om sine hunder. 
 
Dommerkonferansen 2015 
Arbeidet fortsetter. Dommerkompen-
dium kjøpes inn fra Sverige. Det er 
gjort et solid arbeid med utarbeidelsen 
med kompendiet der, og styret har 
derfor besluttet å bruke det samme 
kompendiet for den norske dommer-
konferansen. 

NYTT FRA KOMITEER  

ringsekretær samt Anett Pedersveen 
Kolbu som var skriver. Dommer var 
Marianne Lund. 
 
Vurdering av søknader om å ha 
med siberian husky på utstillinger 
NSHK går igjennom og godkjenner/
avviser søknader om å få ha med rasen 
vår på utstillinger rundt om i landet. 
Utstillinger som avholdes på Østlandet 
i samme tidsrom som klubbens Spe-
sialutstilling avvises. Ellers fordeles 
utstillingene slik at hele landet dekkes. 
Der det har vært få deltagere over flere 
år vurderes det å sløyfe rasens deltagel-
se på utstillingen. 2015 blir et spesielt 
år. Det har vært uklart om storcert 
forsvinner, eller ikke, og hvordan rase-
klubbene skulle forholde seg til dette. I 
2015 har derfor klubben latt rasen del-
ta på mange utstillinger, dette vil bli 
innskjerpet igjen fra 2016. 

BALANSE FOR 2013 Inngående 
balanse 

Reelt i  
periode 

Utgående 
balanse 

EIENDELER    

Omløpsmidler    

Bankinnskudd, kontanter o.l.    

Kasse, kontanter  2 497,24  -520,00  1 977,24 

Johannes Ungdomsfond  535,00  -535,00  0,00 

Bokført i år, men i bank neste år  0,00  -16 204,55  -16 204,55 

Driftskonto  4 446,25  10 082,66  14 528,91 

Kapitalkonto  217 741,36  33 964,12  251 705,48 

Varebeholdning  10 251,40  -5 000,00  5 251,40 

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.  235 471,25  21 787,23  257 258,48 

SUM Omløpsmidler  235 471,25  21 787,23  257 258,48 

SUM Eiendeler  235 471,25  21 787,23  257 258,48 

EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital    

Over-/underskudd    

Udisponert årsresultat (overskudd)  0,00  -21 787,23  -21 787,23 

SUM Over-/underskudd  0,00  -21 787,23  -21 787,23 

Opptjent egenkapital    

Annen egenkapital  -235 471,25  0,00  -235 471,25 

SUM Opptjent egenkapital  -235 471,25  0,00  -235 471,25 

SUM Egenkapital  -235 471,25  -21 787,23  -257 258,48 

SUM Egenkapital og gjeld  -235 471,25  -21 787,23  -257 258,48 

Klubbens balanse som ved en feiltagelse ikke kom med i forrige nummer. 
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Ekstra Spesialutstil-
ling i forbindelse 
med European Dog 
Show 
I 2015 vil det bli arrangert en ekstra 
Spesialutstilling for siberian husky i 
forbindelse med den store europeiske 
vinnerutstillingen på Lillestrøm i sep-
tember. Dommer er Karsten Grønås. 
Denne utstillingen vil bli arrangert i 
tillegg til den årlige Spesialutstillingen, 
som i år arrangeres på Frya Leir den 
30. mai. Dommer her er den finske 
Tuula Pratt. Mer info om begge utstil-
lingene kommer i neste nummer av 
Huskybladet og på klubbens nettsider. 
 
Tone Beate Hansen 
Leder, ABU-komiteen 
 
NYTT FRA SPORTSKOMITEEN 
Som ny leder for Sportskomiteen vil 
jeg takke for tilliten, og håper vi alle 
får noen flotte samlinger fremover. 
Tidligere leder Johnny Blingsdalen har 
gjort et meget godt forarbeid, slik at 
grunnlaget for å ta over var kjempebra. 
Takk til Johnny for det!  
 
Minimum 3 startende i alle klasser 
Når det gjelder løpsregler for Vinter-
samlinga på Grimsbu har Sportskomi-
teen besluttet å innføre krav om mini-
mum 3 startende i alle klasser utenom 
juniorklasser/rekruttløp. Dette da en 
bør bestrebe å få til flere deltakere i 
samme klasse, slik at det og blir reell 
konkurranse. Dette må tilpasses på kjø-
rermøtet før løpet, da en ikke har helt 
oversikt over hvor mange som melder 
seg på før kjørermøtet. Det innebærer 
at det kan bli endringer som skjer direk-
te i kjørermøtet på grunn av eventuelle 
klassebytter, men dette får vi til! 
 
10 km Kickspark med bremsematte 
Videre er det innført en ny klasse som 
heter 10 km Kickspark, etter ønske fra 
medlemmer. Det blir påbudt med scoo-
termatte/bremsematte på kicksparken, 
av sikkerhetshensyn. Klubben stiller 
med 1 kickspark til utlån, og det tas 

med noen scootermatter som tilpasses 
slik at de kan lånes ut. Så får en håpe at 
den nye klassen blir godt mottatt. 
 
Løpslengder 
Løpslengde er satt opp til 10, 20 og 50 
km. Dette må eventuelt tilpasses for-
holdene på stedet, og kan endres noe. 
 
Påmelding til løp i regi av WSA 
NSHK er som kjent blitt prøvemed-
lem i WSA (World Sleddog Associa-
tion). Det innebærer at vi kan melde 
på deltakere på løp i regi av WSA, noe 
som er meget positivt. Påmelding til 
alle slike løp må skje via sportskomi-
teen v/leder Kenneth Monsen. Minner 
om at en må være et betalende med-
lem av NSHK for å kunne delta i regi 
av klubben vår, da NSHK betaler for 
dette medlemskapet. Alle påmeldinger 
til løp i regi av WSA må skje i god tid 
før påmeldingsfristen går ut, slik at 
Sportskomiteen rekker å samordne en 
påmelding, dette til info. 
 
Kenneth Monsen 
Leder, sportskomiteen 
 
NYTT FRA ARRANGEMENTS-
KOMITEEN 
 
Høstens aktiviteter 
Siden forrige nummer av Huskybladet 
med rapport fra Høstsamlingen, har 
klubben gjennomført Høstsamling på 
snø på Syningen, i tillegg til at lokalla-
get for Oslo og Akershus, hvor flere i 
både styre og komiteer er involvert, 
har gjennomført både Halloweenløp 
og Dørstokkmila (se rapporter i bla-
det). Lokallaget på Hamar har i hele 
høst hold regelmessige treff Bokrud-
stad Hundesenter, og avsluttet med 
gløggsamling i desember. Lokallag 
Hordaland og Rogaland har deltatt på 
Kjæledyrsmesse, i tillegg til at de er 
aktive sammen med Bergen Trekk-
hundklubb. Klubben har for tiden ikke 
noe lokallag i nord, men det er likevel 
stor aktivitet blant siberian huskyeiere 
på flere steder. Les rapporten fra Indre 

Troms fra side 28. 
 
Vintersamling på Grimsbu 
Neste samling i regi av Norsk Siberian 
Husky Klubb blir Vintersamlingen på 
Grimsbu. Sportskomiteen har full kon-
troll på løpene, mens arrangementsko-
miteen igjen stiller med kaffe-, kake-, 
vaffel- og pølsesalg både fredag og 
lørdag. Vi tar gjerne imot hjelp til be-
manning av pølseboden, og blir veldig 
glade for alle som kan bidra med ge-
vinster til lørdagens loddsalg. Vi treng-
er også mange løypevakter for gjen-
nomføringen av barneløpet. 
 
Villmarksmessen 9.-12. april 2015 
Norges Varemesse har overtatt regien 
på Villmarksmessen, som nå har end-
ret navn til Camp Villmark. NSHK vil 
som de siste årene har en stort stand 
hvor vi kan vise frem våre fine hunder 
og informere om rasen, klubben og 
aktiviteter med siberian husky. Vi sam-
arbeider med flere andre raseklubber 
om diverse aktiviteter i Hundearenaen, 
hvor blant annet Rune Dalby skal lære 
bort litt av sine kunnskaper om utstil-
lingsteknikk. Har du mulighet og øns-
ker å om hjelpe til på standen, ta kon-
takt med Stine Oppegaard. 
 
Dogs4All = Europautstillingen 
På grunn av den store Europautstil-
lingen i begynnelsen av september, har 
Norges Varemesse besluttet at 
Dogs4All blir flyttet fra november, til 
å finne sted samtidig med Europa-
utstillingen. I september er det antage-
lig for varmt til at vi kan tilby hunde-
kjøring, slik vi vanligvis gjør på 
Dogs4All. Vi har derfor planer om å 
rigge opp en camp, med lavvo og flere 
hunder utenfor inngangsområdet, iste-
denfor stand inne på messen. Igjen 
setter vi pris på alle medlemmer som 
har lyst til å hjelpe til, enten med stan-
den vår ute, eller gjennomføring av vår 
del av Spesialutstillingen. 
 
Stine Oppegaard 
Leder, arrangementskomiteen 

Under Frivillighetsmønstringen på Hamar i 
september fikk Lena Boysen og NSHK-
medlemmene Sigmund Alhaug og Rigmor 
Rønning Myrvang besøk av ordføreren. 

Tora Kleven gjennomførte i godt stil 5,9 km 
løp i klassen 2-spann slede på Dørstokkmi-
la. Foto: Per Sverre Simonsen. 

HUSK ÅRSMØTET 
 

31. MAI 2015 
PÅ FRYA LEIR 
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TEKST: ANNE-KATRINE KROKEN. 

Nå er det sånn at vinnerne i Finn-
marksløpet får gratis startkontingent i 
La Grand Odyssée (LGO) påfølgende 
år. I 2014 vant Ola Wingren FL500, 
han gav muligheten videre til nr 2 som 
var Hilde Askildt og hun igjen forærte 
hele La Grande Odyssée pakken til 
Huskyhaugens to- og firbente. Så der-
for står de nå på en ferjekai i Larvik… 
 
Hundene har gått 1800 km siden au-
gust. Det er noe mindre enn samme 
tid i fjor. Tore er spent på om hunde-
ne holder. De har ikke vært i form de 
siste ukene, spist dårligere enn normalt 
og generelt vært litt tufse. De siste tu-
rene har de dog virket noe bedre. De 
har trent noe mer bakketrening, opp 
og ned og opp og ned, og flere dager 
sammenhengende. Spannet er foruten 
et par unghunder identisk med span-
net han kjørte i Norway Trail 2014. 
Alle som fulgte løpet vet at da snakker 
vi om et godt spann. Det er blitt for 
lite trening i desember, kun 50 mil. 
Kun to turer over fem mil og nærmest 
samtlige etapper i La Grande Odyssée 
er over fem mil, MEN som Tore sier, 
det er et bra spann, god flyt, lite tull og 
tøys. Han forventer i det minste å bli 
beste nordmann (!) 
 
Her følger Tores ord om hver enkelt 
hund 

Albin -07 (Snorre x Kvikki): Eldst og 
leder. Sikker og veldig god hund 
 
Kira -07 (Snorre x Kvikki): Som sin 
bror et sikkert valg, god leder. Hun har 
spist litt dårlig den siste tiden. 
 
Melvin -08 (Flekken x Racer): Stjerne-
leder, suveren hund. Litt sær (som sin 
far). Han gjorde alt riktig fra første 
stund han ble satt foran i spannet. 
 
Zippo -08 (Flekken x Racer): Han er 
ingen leder. Danner ofte baktropp 
med Viking. Veldig solid og god hund.  
 
Maike -10 (SE(polar)Ch Vargyllens 
Edwin x Kira): Maike er rask og en 
god styre og brøyteleder. Som valp 
holdt vi på å gi henne bort, men hun 
er blitt en veldig god hund 
 
Betty -07 (Timmi x Sheela av Varge-
vass): Betty er en hund vi lenge har 
undervurdert. Hun er lettvint, snill og 
grei hund. Hun gikk som leder under 
Norway Trail i fjor og jaget fart og 
holdt en hastighet på spannet jeg ikke 
tror vi har hatt før. Veldig glad i fart.  
 
Viking -08 (Teddy x Maja): Den enes-
te hunden vi beholdt fra det kullet. 
Han går stort sett alltid i par med 
Zippo. Den største og kraftigste hun-

den på kennelen, men har ikke hatt 
problemer med å holde farten. Alltid 
glad. Han er ingen leder. Skikkelig ro-
bust hund. 
 
Kompis -11 (Melvin x Kvikki): Han er 
vel den med best stamtavle. Etter de 
to beste lederne jeg har hatt. Når han 
går foran sammen med sin far, er de 
som to dråper vann. Han er ikke kjørt 
så mye som leder. Det er lange bein og 
mye kraft. 
 
Klaus -11 (Albin x Leeloo): Glad gutt. 
Ikke mye negativt å si om han, aldri 
noe tull, grei med alle. Har kjørt ham 
mer som leder og han fungerer bra. 
Ikke så rutinert enda. 
 
My -13 (Kompis x Maike): Sammen 
med søstera, den yngste. Bitteliten tispe 
som sliter en del med å holde vekta. 
 
Molly -13 (Kompis x Maike): Større 
enn sin søster og spiser bedre. Dette 
kan være den nye Kvikki. Har gått som 
leder, men vi har vært litt forsiktige 
med henne. Enkel hyggelig tispe som 
er godt bygd. 
 
Lefsa -12 (Viking x Betty): Kraftig og 
stor tispe. Arvet mye av robustheten 
fra sin far. 
 
Lompa -12 (Viking x Betty): Han er 
ikke prøvd foran. Han har noen uva-
ner som å sette beina i vannskåla un-
der vanning på høsten og hopper i iver 
opp på ryggen til den han står ved si-
den av. ■ 

Tore Hunskår på Norway Trail 2014. Foto: 
Stig Hellton. 

Huskyhaugens Tore Hunskår, Kari Efjestad og 13 hunder ankommer fer-
jekaia i Larvik da jeg ringer. Tore skal kjøre løpet og Kari handle. De for-
later norsk jord på vei til verdens lengste etappeløp La Grande Odyssée. 
1000 kilometer fordelt på 12 etapper over 12 dager. Jeg er nysgjerrig på 
forberedelser, hvilke hunder og hvordan La Grand Odyssée? 

Kari Efjestad og Tore Hunskår driver Kennel 
Huskyhaugen sammen. Foto: fra nettsiden. 

Tore Hunskår i La Grand Odysee. Foto: 
Xavier Maumon/www.alpyne.ch 
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Vintersamling, Grimsbu Turistsenter i Folldal 

19. - 22. februar 2015 

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

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

FORELØPIG PROGRAM 

Boalternativer 
Grimsbu Turistsenter (www.grimsbu.no), bestilling på tlf. 62 49 35 29. 
Grimsbu Turistsenter ligger langs RV 29, 30 km fra Alvdal i Østerdalen, og 40 
km fra Hjerkinn for dem som velger Gudbrandsdalen. Grimsbu Turistsenter har 
rundt 100 sengeplasser. Det er viktig at vi får fylt opp så mange senger som 
mulig, slik at dere som har en ledig seng eller to i hytta melder fra om dette til 
vertskapet på Grimsbu. Når alle hytter og rom er full, kan det settes opp sovesal 
og/eller lavvoer. Det finnes flere boalternativer i og rundt Grimsbu. Sjekk 
www.folldalsportalen.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retningslinjer for hundehold 
på NSHKs samlinger 

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

Mange tilskuere i start-/målområdet, og med Grimsbu og pølseboden i bakgrunnen. Foto: Jo Arne Brustugun. 
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NB! Krav om minimum 3 startende i hver klasse for at de skal kjøres. I klasser med for få startende tilpasses det-
te i samråd med kjører etter kjørermøtet. 
 
Påmeldings- og betalingsfrist er 12. februar 2015 
Påmelding og betaling for rekruttløpet kan gjøres direkte torsdag/fredag på Grimsbu. 

Påmelding sendes til: 
Sportskomiteen v/Kenneth Monsen, e-post: kenneth@ulvhild.no, mobil 909 21 654. 
Betaling sendes til: Norsk Siberian Husky Klubb, kontonummer: 0530 2347060.  
NB! Oppgi kjørers navn, medlemsnummer, distanse og klasse både ved påmelding og betaling (medlemsnummeret finner 
du på adresseetiketten på det siste Huskybladet eller send en mail til stine@nfi.no) 

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

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

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

Rekruttløpet 
Rekruttløpet er ikke en del av vårt offisielle arrangement og vi ønsker at det skal være åpent for alle raser og blandingshun-
der. Det vil ikke bli premiert utover deltakerpremier. For at det også skal være åpent for ungdom må foreldrene (gjelder 
under 16år) skrive under en erklæring hvor de står ansvarlig for ungdommens sikkerhet. Sportskomiteen mener det er for-
eldrene som best kjenner sine barns ferdigheter og begrensninger, men vil gripe inn dersom vi føler at noen stiller med et 
spann som hun/han ikke klarer å håndtere. 
 
Løypetekniske spørsmål rettes til: Ivar Hordnes (løypesjef), mobil 924 31 379 
Andre henvendelser stilles:  Kenneth Monsen, mobil: 909 21 654 

LØPSINFORMASJON 

Distanse 
Medlem/ 

ikke medlem 
Klasser Kommentarer 

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

Obligatorisk utstyr er listet opp i Løpsreglementet. 

Sprint 10 km 300,-/450,- 

6-spann 
4-spann 
2-spann kickspark* 
2-spann snørekjøring 
1-spann snørekjøring 

Minimumsalder for deltagelse er 16 år i seniorløp. 
*Må ha bremsematte (kan evt få hjelp til å ordne 
det på samlingen). 

Sprint 20 km 300,-/450,- 
8-spann 
6-spann 

 

Sprint 10 km 
Junior 

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

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

Sprint 10 
Rekrutt senior 

Slede eller snøre-
kjøring over 16 år 

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

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

Sprint 10 km 
Rekrutt junior 
Slede 14-16 år 

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

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

Sprint 10 km 
Rekrutt junior 

Snørekjøring 12-16 år 
150,-/250,- 

Max. 2 hunder 
Valgfri ekvipasje 

Kun lørdag. 
Se Viktig informasjon under. 
Angi alder og ekvipasje ved påmelding. 
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TEKST: ANITA H. ENGEBAKKEN. 

Glaukom 
Glaukom ble tidligere kalt grønn stær 
og er en samlebetegnelse på flere ulike 
sykdommer. Et forhøyet intraokulært 
trykk (høyt trykk inni øyet) er den van-
ligste årsaken til glaukom. Glaukom 
kan forårsakes av en rekke ulike, men 
overlappende, faktorer som fører til 
optisk neuropati og progressiv død av 
sanse- og nervecellene i netthinnen. 
De dør på grunn av sviktende ernæ-
ring siden blodsirkulasjonen i øyet re-
duseres ved et forhøyet trykk. Det øk-
te intraokulære trykket fører også til at 
synsnerven kan bli skadet ved at den 
presses utover. (figur 1) 
 
Normalt flyter væsken gjennom øyet i 
et bestemt mønster. Kammervæsken 
lages i det ringformede cillarlegemet 
som ligger mellom årehinnen og regn-
buehinnen. Den dannes ved filtrering 
av glodplasma i cillarlegemet (pil 1) og 
strømmer langsomt ut gjennom freo-
mover mellom iris og linsen og strøm-
mer ut gjennom pupillen (pil 2) og 
forlater det fremre øyekammeret gjen-
nom et ringformet gitter, pektinatliga-
mentet, der iris og hornhinnen møtes 
(pil 3), denne vinkelen kalles iridocor-
nealvinkelen. 

Man har både primær glaukom (ofte 
arvelig) og sekundær glaukom er forår-
saket av øyensykdom eller skade. Beg-
ge tetter igjen slik at drenasjen av kam-
mervæsken over til veneblodet blir 
hindret. Primær glaukom skyldes en 

innebygd feil i øyet. Hunden er ofte 
helt symptomfri til sjukdommen plut-
selig utvikles, ofte i voksen alder. 
 
Det er to vanlige underliggende for-
andringer i øyet som kan forårsake 
primær glaukom. 
 
Den ene typen av er at pektinatliga-
mentet er unormalt. Hos et hundefos-
ter består pektinatligamentet av en 
uavbrutt vevsband, som seint i fosterli-
vet og den tidlige valpetiden bryter 
opp i fibre med mellomrom så det ser 
ut som et gitter. Dersom det er noe 
unormalt med disse fibrene kan de 
hindre flyten av kammervæsken og 
hunden kan utvikle glaukom. Abnor-
malitet i pektinatligamentet ligger inn 
under sykdomsbildet for åpen vinkel 
glaukom. 
 
Den andre varianten av årsak til pri-
mær glaukom er at selve iridocorneal-
vinkelen er for trang for at kammer-
væsken effektivt slipper ut. 
 
Begge varianter av primær glaukom 
fører til at væsken i øyet ikke flyter 
fritt. Mer væske flyter inn i øyet enn 
det som slipper ut, og man får et for-
høyet intraokulært trykk (trykket inni 
øyet) som resultat. 
 
Uansett årsaken til hundens glaukom 
følger den fem stadier. 
 En grunnleggende faktor som vanlig-
vis inkluderer kammervæske utstrø-
mingen 

 Noen fysiske forandringer som hind-
rer utstrømingen av kammervæske 

 Forhøyet intraokulært trykk som er 
for høyt for normal nervefunksjon og 
blodsgjennomstrøming. 

 De retinale ganglioncellene slutter å 
fungere normalt, som fører til dege-
nerasjon og atropi av nervene 

 Tap av synsfelt og blindhet 
 
Symptomer 
Symptomer på glaukom er ofte at hun-
den har veldig vondt, er passiv og ned-

stemt. Den kniper igjen øyenlokkene, 
og har økt tåreproduksjon. I øyenhvi-
ten ser man ildrøde og kraftig fortyk-
kede blodkar. Hornhinnen er sløret, 
gråblå og grumset. Pupillen er forstør-
ret og kan ha sluttet å reagere på lys 
(hunden er blind). Det sjuke øyet ser 
gjerne større ut enn det friske på 
grunn av det høye trykket. Det er 
svært vanskelig å oppdage tidligere 
symptomer enn dette på at hunden har 
glaukom og i nord Amerika er ca 50% 
av de hundene som kommer til veteri-
nær allerede blinde. For å redde synet 
må hunden raskt på trykksenkende 
medikamenter. Antagelig vil deler av 
synsnerven være ødelagt og hunden vil 
aldri få normalt syn igjen. I noen tilfel-
ler er operasjon ved å fjerne det syke 
øyet det eneste behandlingen som vil 
være effektiv. Hunder kan utvikle glau-
kom på begge øyne, men dette skjer 
ofte asymmetrisk slik at det ene øyet er 
åpenbart sykt mens det andre fortsatt 
ser normalt ut eller er i svært tidlige 
stadier av sykdommen. 
 
Normalt trykk i et friskt øye ligger på 
15-25 mmHg, når trykket overstiger 30 
mmHg så vil øyet begynne å ta skade. 
Et trykk på 30 mm Hg fører til blind-
het i løpet av noen dager eller uker. 
Stiger trykket til over 40 mmHg så vil 
hunden være blind på ca. 12 timer, og 
et trykk på over 50 mmHg medfører 
blindhet på under 8 timer. Behandler 
man trykket raskt kan man få tilbake 
synet, eller deler av dette, i løpet av en 
uke. Er hunden fortsatt blind etter 
dette er det ikke lengre noe håp om at 
synet skal komme tilbake. 
 
Ved akutt glaukom bruker man et intra-
venøst drypp med et medikament som 
kalles mannitol. Mannitolen suger til 
seg væske og forårsaker en akutt uttør-
king av kroppen. Effekten blir at vann 
suges ut av øyet og trykket synker raskt. 
 
Lantanprost er en medisin som øker 
utstrøming av kammervæsken i øyet, 
og karbanhdyrahemmere får «pumpe-

Arvelige lidelser hos siberian husky: 

GLAUKOM 
Siberian husky er en stort sett en veldig frisk rase med lite proble-
mer i form av arvelige lidelser. De sykdommene som forekommer 
på rasen er stort sett representert i en liten andel individer eller har 
ikke så alvorlige konsekvenser for hunden. Allikevel bør man som 
oppdretter kjenne til de arvelige lidelsene som finnes på rasen for å 
forhindre at det som finnes spres ytterligere. Siberian Husky en 
rase som dessverre kan bli rammet av en rekke øyensykdommer. 
Forekomsten av disse innad i rasen er varierende. Jeg vil skrive om 
de ulike sykdommene som er registrert på rasen, samt si noe om 
omfanget og mulig forebygging av disse.  

Figur 1: Øyets anatomi 
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cellene» på baksiden av iris til å minske 
produksjonen av kammervæsken. Det 
finnes også noen andre medisiner. 
 
Så snart trykket har stabilisert seg og 
øyet forhåpentligvis har frisknet til, går 
man over til en livslang behandling 
med en eller flere av trykkdempende 
medikamentene. Ved primær glaukom 
bør man også vurdere behandling det 
friske øyet forebyggende. 
 
Forebygging 
Forebygging av glaukom er et ansvar 
som ligger hos oppdretteren. Man vet 
dessverre ikke arveligheten av de for-
andringer i øyet som kan gi glaukom 
hos siberian husky. Hos beagle har 
primær åpen vinkel glaukom vist en 
autosomal recessiv nedarving. Primær 
glaukom hos welsh springer spaniel og 
grand danois virker til å være autoso-
malt dominant nedarvet med variabelt 
uttrykk, mens undersøkelser hos ame-
rikansk cocker spaniel og basset hound 
ikke har klart å fastslå noen nedar-
vingsmønster. Det kan derfor heller 
ikke antas den ene eller andre nedar-
vingsveien hos siberian husky før 
eventuelle veterinærmedisinske studier 
fastslår noe. 
 
Det anbefales fra Norske Autoriserte 
Øyenlysere at de raser som har en ar-
velig variant av glaukom, slik som si-
berian husky, gonioskoperes slik at 
man kan se om det foreligger noen 
forandringer som pektinatligament 
abnormalitet og/eller trange iridocor-
nealvinkler som kan være en underlig-
gende faktor for utvikling av glaukom. 
 
Under gonioskopi vil man møte på 
disse betegnelsene: 
Fibrae latae: brede fibre i pektinatli-
gamentet 
Lamina: lengre områder av pektinatli-
gamentet er unormale 
Occlusio: iridocornealvinkelen er lukket 
 
Diagnosen blir satt på dette grunn-
laget: 
 Under 25% unormalt: hunden er fri 
 25-50% unormalt: Usikker. Diagnosen 
er ikke usikker i seg selv, men det er 
usikkert hvor stor betydning forandring-
ene vil ha for øyets normale funksjon. 

 50% og mer unormalt: affisert. Dette 
er ikke det samme som at hunden 
med sikkerhet vil utvikle glaukom, 
men den har en langt høyere fare for 
å gjøre det. (figur 2) 

 
I tillegg måles det intraokulære trykket 
ved tonometri, samt en normal øyen-
lysning for å avdekke andre øyelidel-
ser. Noen av disse kan også føre til 
sekundær glaukom slik som linseluksa-

sjon og noen typer av katarakt. 
 
Forekomst hos siberian husky 
I Nord Amerika var 1,13% i 1984-
1993, og 1,88% i 1994-2002 av siberian 
huskyer affisert med glaukom. Pektinat-
ligament forandringer og progressivt 
trangere iridocornealvinkel er de van-
ligste årsakene til glaukom. Tisper er 
oftere affisert enn hanner med trang 
iridocornealvinkel glaukom. Noe man 
også ser hos mennesker med trang iri-
docornealvinkel glaukom. Glaukom ble 
oftest diagnostisert hos affiserte indivi-
der av alle raser mellom 4 og 10 års 
alder, men kan oppstå tidligere. 
 
Det er vanskelig å få oversikt om det 
samme er tilfellet her i Norge da dette 
er en sykdom som ikke vil bli notert 
ved en vanlig øyenlysning. Hunder 
som er usikre eller affisert ved gonio-
skopi vil ha dette notert i NKKs data-
base DogWeb, men langt i fra alle si-
berian huskyer som går i avl blir go-
nioskopert. Selv ikke de fleste som blir 
øyenlyst blir gonioskopert. Man hører 
jevnlig om hunder med glaukom, eller 
symptomer svært like de som oppstår 
ved glaukom, slik sett virker det som 
tilstanden her til lands ikke er noe 
bedre enn den som er registrert i nord-
Amerika. Det er også viktig å merke 
seg at det kan være langt flere hunder 
med unormalitet i pektinatligamentet 
eller med trange iridocornealvinkler 
enn de hundene som faktisk utvikler 
glaukom. 
 
Avlsanbefalinger 
Det er ikke anbefalt at alle hunder med 
noe unormalt (usikker og affisert) regi-
strert bør utelukkes fra avl. Det er 
imidlertid en sammenheng mellom 
gonoioskopifunn og risiko for å utvikle 

Jeg vil fremover skrive noen artikler som om-
handler ulike temaer rundt siberian husky. Artik-
ler relatert til rasens helse og historie samt enkel-
te andre temaer. Flere av disse artiklene kan 
også folk med andre hunderaser finne relevante. 

Anita H. Engebakken 
Snøfrost Siberian Husky 

glaukom. Det har også vist seg at an-
legget for unormalt avløp for kammer-
væsken kan nedarves til avkommet. 
Det anbefales derfor at hunder med en 
anmerkning (usikker eller affisert) kun 
pares mot hunder som er fri. Samt at 
man er oppmerksom på hvilke linjer 
det forekommer glaukom hos, og 
unngår paring mellom to slike linjer. 
Hunder med glaukom bør selvsagt 
ikke gå i avl. ■ 
 
REFERANSER 
Autoriserte attestutstedere for arvelige øyensyk-
dommer hos hund i Norge, Avlsanbefalinger revi-
dert 2013 
Boilot, Thomas et.al. , Determination of Morpho-
logical, Bimetric and Biochemical Susceptibilites 
in Healthy Eurasier with Suspected Inherited 
Glaucoma, PLOS one, 7. November 2014 
ECVO Manual: Breeds – Siberian Husky, 
04.03.2013 
Gelatt, Kirk N., Essentials of Veterinary Ophthal-
mology; The Canine Glaucomas, Blackwell pub-
lishing 2008 
Haug, Egil, Sand, Olav og ill. Toverud, Kari C, 
Menneskets Fysiologi, Universitetsforlaget AS 
1992 5. opplag 
Wallin Håkanson, Berit, Doggy rapport 1/05, 
årgang 29 pp1-2 

Figur 2 
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Terje Dietrichson. Foto: Sylvain Cavatz 

Vi er på vei til et av høs-
tens store høydepunkt, 
Halloweenløpet. Med 
meg i bilen har jeg en 
haug med siberians og 
en førstegangskjører. 
Det er vanskelig å si 
hvem som er mest gira, 
hundene eller kjøreren. 
Simen har stått på og 
trent sitt eget hunde-
spann i forkant av lø-
pet. 4-spann med troll-
vogn på jordene hjem-
me hos meg, og meg 
klønende etter med 
kickbike. En del knall 
og fall, og masse hard 
jobbing for hundene, 
men øvelse gjør mester! 

TEKST: LINA STABBETORP, ETTER 
GJENFORTELLING FRA SIMEN 
STABBETORP. 
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Når den store løpsdagen har kommet 
er spenningen til å ta og føle på. Simen 
venter i spenning til det er hans tur. 
Endelig er de klare til start! Simen set-
ter av gårde, men hundene er noe for-
virret for at matmor ikke skal være 
med. Ompa kikker bak seg og sier 
"Onkel Simen, nå har du glemt noe!" 
Men Simen får hundene til å jobbe 
videre. Det går veldig greit i starten, 
men så kommer det spann i møte, og 
hundene vil gjerne snu. Simen har 
glemt hvordan man setter bremsen på 
vogna, men heldigvis kommer neste 
kjører til unnsetning og hjelper Simen 
å få hundene på rett vei igjen. Hunde-
ne rusler og går videre, de synes det er 
tungt oppover, og Simen får ikke helt 
til det å sparke eller løpe for å hjelpe 
dem. En lettere bekymret storesøster 

kommer heldigvis når Simen er 100 m 
fra snuplassen. Simen koser med hun-
dene og gir dem litt vann, før han gir 
meg streng beskjed om at jeg bare får 
være passasjer, for han skal fullføre! 
Veien ned til mål er mye lettere enn 
veien opp, og Simen skrattler av at 
storesøster klamrer seg fast og hyler 
hele veien ned! Endelig i mål står en 
storfornøyd førstegangskjører, som 
endelig har fått kjøre sitt første løp! 
Simen er stolt av hundene som gjorde 
en kjempejobb, men skulle gjerne 
ønske han kunne hjulpet til litt mer. 
 
Planen er allerede klar for neste se-
song. Simen sier han skal få velge seg 
ut fire hunder som han skal trene hver 
gang han er i Rakkestad. Disse hunde-
ne skal han ha førsteretten på, og hun 

som faktisk eier hundene får bare fin-
ne seg i det. Disse fire hundene skal 
lære seg å høre på Simen, og jobbe 
enda hardere for han enn for alle 
andre. Det siste er ekstra viktig fordi at 
hundene må skjønne at Simen ikke 
alltid klarer å hjelpe til i oppoverbak-
ker. Da synes Simen det er viktig at 
hundene vet at det ikke er fordi han 
ikke gidder men fordi at noen ting er 
litt vanskeligere for han enn for andre.  
 
På vei hjem sitter en sliten, våt og for-
nøyd hundekjører og tenker veldig. 
Plutselig sier han "Jeg vil kjøre Fe-
mundløpet Junior!" Så nå må storesøs-
ter holde godt på spannet sitt, om hun 
har planer om å kjøre løp selv… ■ 

HALLOWEENLØPET 2014 PÅ MANGEN 
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Evt får Bente Sofie til å skrive litt fra løpet på 

Oslomarka? 

Per Olav Myrvang. Foto: Sylvain Cavatz. Per Egil Moseby. Foto: Sylvain Cavatz. Handler Oliver. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Tone Beate Hansen klar for Halloweenløpet. Foto: Sylvain Cavatz. Mel og Varg. Foto: Sylvain Cavatz. 

Lasse Larsen. Foto: Sylvain Cavatz. Josefin Skår. Foto: Sylvain Cavatz. Linda Kalvik. Foto: Sylvain Cavatz. 
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RESULTAT HALLOWEENLØPET 
2 november 2014, regnvær og 11-12 grader 
 
Plass . Navn .............................. Løpstid.... Diff. ......... Gj. snitt 
Vogn 8-spann C, Senior, 6,6 Km 
1 ...... Petter Ringerike ............... 0:17:37 ....  ............... 22,5 
2 ...... Per Olav Myrvang ............ 0:19:30 .... 0:01:53 ... 20,3 
3 ...... Tone B. Hansen ................ 0:19:32 .... 0:01:55 ... 20,3 
4 ...... Erik Aleksander Greger .... 0:19:58 .... 0:02:21 ... 19,8 
5 ...... Lina Stabbetorp................ 0:24:00  ... 0:06:23 ... 16,5 
 
Vogn 6-spann C, Senior, 6,6 Km 
1 ...... Johnny Blingsdalen .......... 0:20:05 ....  ............... 19,7 
2 ...... Lasse Larsen ..................... 0:22:14 .... 0:02:09  .. 17,8 
 
Vogn 6-spann B, Senior, 6,6 Km 
1 ...... Thorild Ringerike .............. 0:24:26 ....  ............... 16,2 
2 ...... Hans Trygve Ulseth .......... 0:27:30 .... 0:03:04 ... 14,4 
 
Vogn 4-spann C Senior 6 6 Km 
1 ...... Per Egil Moseby ............... 0:23:05 ....  ............... 17,2 
2 ...... Simen Stabbetorp ............ 0:58:54 .... 0:35:49 ... 6,7 
 
Sparkesykkel 1 hund C, Senior, 6,6 Km 
Andre Yssenmoen ..................... 0:20:20 ....  ............... 19,5 
 
Sparkesykkel 2-spann C Senior 6 6 Km 
1 ...... Stein Inge Rønning ........... 0:16:15 ....  ............... 24,4 
2 ...... Linda Kalvik ...................... 0:18:25 .... 0:02:10 ... 21,5 
3 ...... Terje Dietrichson.............. 0:21:59 .... 0:05:44 ... 18,0 
 
Sykkel 2-spann B, Senior, 6,6 Km 
1 ...... Heidi Johansen ................. 0:32:08 ....  ............... 12,3 
 
Sykkel 1 hund C, Junior, 6,6 Km 
1 ...... Adrian Rønning Myrvang . 0:18:20 ....  ............... 21,6 
2 ...... Sindre Van Hoven ............ 0:30:59 .... 0:12:39 ... 12,8 
 
Sykkel 1-spann B, Senior, 6,6 Km 
1 ...... Daniel Carlsson ................ 0:27:43 ....  ............... 14,3 
2 ...... Egil Joakim Johansen........ 0:28:57 .... 0:01:14 ... 13 7 
 
Sparkesykkel 2-spann A, Senior, 6,6 Km 
1 ...... Gro Britt Skarseth............. 0:21:04 ....  ............... 18,8 
 
Sparkesykkel 2-spann C, Junior, 6,6 Km 
1 ...... Siri Vegsund Staver .......... 0:21:51 ....  ............... 18,1 
2 ...... Josefine Skår .................... 0:24:35 .... 0:02:44 ... 16 1 
 
Jogging 1 hund B, Senior, 6,6 Km 
1 ...... Are Birkeli ........................ 0:23:19 ....  ............... 17,0 
 
 
OSLOMARKA TREKKHUNDKLUBBS BARMARKSLØP 
1. november 2014, regnvær og 10 grader 
 
Snøreløping 1 hund AH, Senior, 6,1 Km 
1 ...... Alexander Svenning ......... 0:25:40 ....  ............... 14,2 
2 ...... Nina ................................. 0:39:00 .... 0:13:20 ... 9 2, 
3 ...... Svenn ............................... 0:39:38 .... 0:13:58 ... 9,1 
 
Sykkel 1 hund AH, Senior, 6,1 Km 
1 ...... Monica Ulberget .............. 0:15:18 ....  ............... 23,7 
2 ...... Stein Halvorsen ................ 0:21:50 .... 0:06:32 ... 16,7 
 
Sykkel 2 hunder SH, Senior, 6,1 Km 
1 ...... Turid Lindalen .................. 0:16:04 ....  ............... 22,4 
2 ...... Elise Arnesen ................... 0:16:14 .... 0:00:10 ... 22,3 
 
Sparkesykkel 2-spann SH, Senior, 6,1 Km 
1 ...... Johanne Sundby ............... 0:16:18 ....  ............... 22,2 
2 ...... Stine Fredriksen (J) ........... 0:17:36 .... 0:01:18 ... 20,7 
3 ...... Janne Thørn ..................... 0 21 51 .... 0:05:33 ... 16,7 
4 ...... Morten Cranner ............... 0:22:24 .... 0:06:06 ... 16,2 
 
Vogn 4-spann SH, Senior, 6,1 Km 
1 ...... Bente Sofie Alhaug ........... 0:16:07 ....  ............... 22,4 
2 ...... Terje Dietrichson.............. 0:20:45 .... 0:04:38 ... 17,6 
3 ...... Kristin Ranem Rønsdal ..... 0:20:59 .... 0:04:52 ... 17,5 
 
Vogn 6-spann AH, Senior, 6,1 Km 
1 ...... Morten Rønsdahl ............. 0:16:16 ....  ............... 22,3 
2 ...... Johnny Blingsdalen .......... 0:17:23 .... 0:01:07 ... 20,8 
3 ...... Hans Trygve Ulseth .......... 0:25:43 .... 0:09:27 ... 14,2 
 
Vogn 8-spann AH, Senior, 6,1 Km 
1 ...... Caroline Caroline Thørn ... 0:20:01 ....  ............... 18,1 
 
Sammenlagt for begge løp, er ikke relevant, da det kun var to 
deltakere som kjørte begge dagene. 
 
Komplett resultatliste på www.siberian-husky.net under resul-
tater/løp. 

Johnny Blingsdalen. Foto: Sylvain Cavatz. L. Stabbetorp. Foto: S. Cavatz. 

Geirr Jakobsen med ny Malamute-venn. Foto: Sylvain Cavatz. 

Simen Stabbetorp kjørte sitt første løp. Foto: Sylvain Cavatz. 
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Gitte Bordvik Alhaug. Bente Sofie Alhaug. Stein Inge Rønning. 

Jan Kolpus. Tom Erik Fjellhaug. Turid Aandalen Lindberg. 

Rigmor  Rønning Myrvang. Sigbjørn Mobekk. Gro Teslo. Foto: Stine Oppegaard. 

Gro Britt Skarseth. Jörg Baufeldt. Kristin Ranem Rønsdal. 

DØRSTOKKMILA 2015 
Sigrid Horn. 
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TEKST: ANNE-KATRINE KROKEN. 

FOTO: PER SVERRE SIMONSEN. 

Det hele startet med et kort kjørermø-
te. Som klubbens leder Line Løw sa: 
Godt skilta, ingen skumle partier, nylig 
kjørte, men tunge spor, lykke til! 
 
Løypene på Gåsbu er flate og svingete 
og det er mye myr og absolutt ikke lett 
å holde rede på i hvilken himmelret-
ning en kjører. Distansene var kortet 
ned noe, da en sløyfe i starten var kut-
tet ut. Så distansene ble 21 km, 9,5 km 
og 5,9 km. Det var klasser for det mes-
te av hunder som trekker, A, B og C. 
Noen gikk på ski, noen kjørte Kick-
spark, noen pulk og ski og de fleste 
slede. 
 
Folk og hunder var bare latter og app-
laus i kafeen etterpå, Gamle kjente og 
noen nye flotte møter. En hadde visst 
mistet sitt seksspann og føreren span-
net foran klarte å fange det, og kjørte 
en stund med 12 hunder (!) 
 
Innsatsen til arrangørstaben fra 
NSHKs lokallag i Oslo og Akershus 
var som før solid, og kafeen var be-
tjent av flittige folk fra Hamar Trekk-
hundklubb. Takk til alle dere! 
 
Jeg returnerer i alle fall neste år. Kom-
mer du? ■ 

Over 50 deltagere i alle tenkelige 
klasser kom seg godt rundt i løype-
ne på Hamar Hundekjørerarena 
den 11. januar 2015. Den etterleng-
tede snøen var kommet og det så 
det monnet. Det gjorde sporene 
myke, men tunge for både folk og 
bikkjer. Jeg skal snakke for meg 
selv, og jeg sparka og sparka og 
pusta og peste, og kan vel med 
hånden på hjerte si at det var tunge 
Dørstokkmil vi kjørte. 

RESULTAT FOR KLASSE C PÅ DØRSTOKKMILA 2015 
 
PLASS NAVN ....................................... STARTTID .. INNTID ...... LØPSTID ......... DIFFERANSE .. GJ. SNITTS 
 
Slede 8-spann C, Senior, 21 km 
1 ........ Lina Stabbetorp .......................... 12:21:00 .... 13:40:34 .... 1:19:34........... 0 ..................... 15,8 
2 ........ Erik Meinhardt ........................... 12:08:00 .... 13:32:54 .... 1:24:54........... 0:05:20 ........... 14,8 
3 ........ Anne-Katrine Kroken .................. 12:10:00 .... 13:36:56 .... 1:26:56........... 0:07:22 ........... 14,5 
4 ........ Lene Halvorsen .......................... 12:06:00 .... 13:34:44 .... 1:28:44........... 0:09:10 ........... 14,2 
 
Slede 6-spann C, Senior, 21 km 
1 ........ Runar Golimo Simonsen ............. 12:24:00 .... 13:42:48 .... 1:18:48........... 0 ..................... 16,0 
2 ........ Bjørn R. Bakkum ......................... 12:22:00 .... 13:47:24 .... 1:25:24........... 0:06:36 ........... 14,8 
3 ........ Didrik Lantz ................................ 12:20:00 .... 13:51:38 .... 1:31:38........... 0:12:50 ........... 13,8 
 
Slede 8-spann C, Senior, 9,5 km 
1 ........ Andrine Bordvik Alhaug ............. 12:28:00 .... 12:54:08 .... 0:26:08........... 0 ..................... 21,8 
2 ........ Gro Teslo .................................... 12:30:00 .... 12:57:46 .... 0:27:46........... 0:01:38 ........... 20,5 
3 ........ Jörg Baufeldt .............................. 12:32:00 .... 13:05:08 .... 0:33:08........... 0:07:00 ........... 17,2 
4 ........ Jan Kolpus .................................. 12:34:00 .... 13:12:29 .... 0:38:29........... 0:12:21 ........... 14,8 
 
Slede 6-spann C, Senior, 9,5 km 
1 ........ Sigbjørn Mobekk ........................ 12:40:00 .... 13:08:11 .... 0:28:11........... 0 ..................... 20,2 
2 ........ Rigmor Rønning Myrvang........... 12:38:00 .... 13:08:55 .... 0:30:55........... 0:02:44 ........... 18,4 
3 ........ Tom Erik Fjellhaug ...................... 12:42:00 .... 13:16:40 .... 0:34:40........... 0:06:29 ........... 16,4 
4 ........ Gitte Bordvik Alhaug .................. 12:36:00 .... 13:11:49 .... 0:35:49........... 0:07:38 ........... 15,9 
 
Slede 4-spann A, Senior, 5,9 km 
4 ........ Kristin Ranem Rønsdal ............... 12:43:00 .... 13:03:51 .... 0:20:51........... 0:08:07 ........... 17,0 
6 ........ Gro Britt Skarseth ....................... 12:46:00 .... 13:09:58 .... 0:23:58........... 0:11:14 ........... 14,8 
 
Slede 4-spann C, Senior, 5,9 km 
1 ........ Sigrid Horn ................................. 12:47:00 .... 13:05:27 .... 0:18:27........... 0 ..................... 19,2 
2 ........ Bente Sofie Alhaug ..................... 12:57:00 .... 13:16:21 .... 0:19:21........... 0:00:54 ........... 18,3 
 
Slede 4-spann C, Junior, 5,9 km 
1 ........ Adrian Rønning Myrvang ........... 13:11:00 .... 13:28:40 .... 0:17:40........... 0 ..................... 20,0 
 
Slede 2-spann C, Senior, 5,9 km 
1 ........ Turid Aandalen Lindberg ............ 12:53:00 .... 13:19:15 .... 0:26:15........... 0 ..................... 13,5 
2 ........ Tora Kleven ................................ 12:52:00 .... 13:20:37 .... 0:28:37........... 0:02:22 ........... 12,4 
 
Snørekjøring 2-spann C, Senior, 5,9 km 
1 ........ Stein Inge Rønning ..................... 13:00:00 .... 13:17:27 .... 0:17:27........... 0 ..................... 20,3 
2 ........ Yngve Volden ............................. 12:58:00 .... 13:16:15 .... 0:18:15........... 0:00:48 ........... 19,4 
3 ........ Torgeir Volden ........................... 12:59:00 .... 13:19:48 .... 0:20:48........... 0:03:21 ........... 17,0 
4 ........ Terje Dietrichson ........................ 12:56:00 .... 13:22:47 .... 0:26:47........... 0:09:20 ........... 13,2 
 
Snørekjøring 1 hund C, Senior, 5,9 km 
1 ........ Janne Grandalen Nielsen............ 13:03:00 .... 13:21:32 .... 0:18:32........... 0 ..................... 19,1 
1 ........ Roy Morten Grandalen Nielsen .. 13:04:00 .... 13:22:32 .... 0:18:32........... 0:00:00 ........... 19,1 
2 ........ Andrè Yssenmoen ...................... 13:05:00 .... 13:35:18 .... 0:30:18........... 0:11:46 ........... 11,7 
 
 Snørekjøring 1 hund C, Junior, 5,9 km 
1 ........ Johanne Ranem Rønsdal ............ 13:08:33 .... 13:29:53 .... 0:21:20........... 0 ..................... 16,6 
2 ........ Kristine Pedersen ....................... 13:07:00 .... 13:30:00 .... 0:23:00........... 0:01:40 ........... 15,4 
 
Komplett resultatliste med klasse A og B ligger på klubbens nettsider under resultat: 
www.siberian-husky.net 

Klubbens nye start– og målflagg blir  testet ut 
før avreise til Hamar. Foto: Geirr Jakobsen. 

Klare for innsats, handler Olav Rønsdal og klubbens leder Line M. Løw som var en av tidtaker-
ne ved målpassering. Foto: Stine Oppegaard. 
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Erik Meinhardt. Runar Golimo Simonsen. Roy Morten Grandalen Nielsen. 

Anne-Katrine Kroken. Andrine Bordvik Alhaug. Foto: Stine Oppegaard. 

Torgeir Volden. Heiagjeng og tidtagere; Jostein Lindberg, Johnny Blingsdalen, Svein Dufseth, Irene Borgen, Line 
M. Løw og Geirr Jakobsen. 
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Lene Halvorsen. Terje Dietrichson. 

Bjørn R. Bakkum. Yngve Volden. Kristine Pedersen. Foto: Stine Oppegaard. 

Lina Stabbetorp. Didrik Lantz med spannet til Johnny Blingsdalen.  

Johanne Ranem Rønsdal. Foto: Stine 
Oppegaard. 

Janne Grandalen Nielsen. 
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TEKST: MARI SCHJELDERUP TØMMERÅS. 

FOTO: ROY ARNE SCHJELDERUP TØMMERÅS. 

Det er lenge siden Roy Arne meldte 
Michelle og Evita på utstillingen på 
Lillestrøm. Vi har trodd at vi har hatt 
god tid. Men det er nok bare å innse, 
at tid er det vi har minst av, da vi er 
kommet i en alder hvor timeglasset 
holder på å renne tomt for sand, og 
det er så mye vi må få gjort. 
 
Tanken på å bli hjemme, var nærlig-
gende. Hver dag når jeg står opp er det 
mørkt. Når jeg kommer hjem, er det 
mørkt. Det regner hele tida. Roy Arne 
har blingsa på turnusen min, og jeg 
skulle egentlig på jobb. Bikkjene må 
bades. Jeg er stressa!!! 
 
Avgjørelsen om; «skal, skal ikke», ble 
som å trekke kronbladene av en pres-

tekrage. Vi valgte å bade den største 
bikkja først. Michelle tok i mot 
«spabehandlingen» som besto av varm 
dusj inklusive sjamponeringer og mas-
sasje i en duft av fresia som en prinses-
se. Det ble SKAL. 
 
Evita som er noen måneder yngre, og 
som skulle stille i valpeklassen, tok i 
mot behandlingen med samme nytelse. 
Det ble også SKAL. Så da var det be-
stemt, uansett vær og føreforhold. 
 
Morgenstemning før vi reiser på utstil-
ling er en helt spesiell opplevelse hos 
oss. 
 
Etter at vi har konsumert et tilstrekke-
lig antall kaffekopper, begynner vi 
nemlig på et slags preludium, hvor 
kommunikasjonen er som en duett om 

hvor er ditt og hvor er datt, enda vi 
gjennom mer enn 15 år har kjøpt utal-
lige halsbånd, leiebånd, vannskåler, 
bæsjeposer i alle farger og varianter, 
samt godbiter til både hundene og oss 
selv. Når hundene var satt i bilen, kaf-
fekanna, pappkoppene, brusen, foto-
apparatet, papirene og alt dette utstyret 
var puttet opp i en liten sprekkeferdig 
sekk, var vi klar til å dra. Det var to 
timer igjen til oppmøte. 
 
Roy Arne er egentlig veldig god på å 
beregne tid. Men ingen kan si at han er 
en tålmodig mann. Og når det kjører 
en traktor foran oss på E6 fra Espa og 
til Minnesund og det er umulig å kom-
me forbi på grunn av lange køer og 
veibygging, da sitter glosene løst. Da vi 
hadde passert Eidsvoll sa Roy Arne at 
han håpet å være fremme kl 0915. Da 
ville vi komme frem i tide. Men da vi 
svingte av til Varemessen ble det full 
stopp. Bilene sto i kø tett i tett og det 
så håpløst ut. 
 
På en eller annen måte løste køen seg 
opp, bilene ble dirigert til forskjellige 

Jeg har fått på meg superundertøyet, kaffe i koppen og Magnus Carlsen 
sitter like tankefull som meg bortpå tv`n der. Jeg synes faktisk litt synd 
på ham og er redd for at han skal tape, men Magnus viser ingen bekym-
ring og heller ingen entusiasme. Hva er det med dette å konkurrere som 
er så fasinerende at man er villig til å utsette seg for denne lidelsen som 
det det er å mislykkes? 

ORD FOR DAGEN: Norsk vinnerutstilling på Lillestrøm 

Run Roy`s Dance In Secret Nancy og Run Roy`s Make Dreams Evita. 
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sider, og vi fikk parkert uten proble-
mer. Med Steinar som bærer fikk vi 
med oss stoler, hunder og alt pikk pak-
ket. Evita rakk å komme seg ut av 
halsbåndet og tok seg en liten hilserun-
de på parkeringsplassen, før vi fikk 
kontroll på oss selv og hundene og vi 
kom oss inn i hallen. Og der 
«parkerte» Evita. 
 
Hvordan kunne vi tro at vi skulle lyk-
kes på en slik dag? Jeg tror kanskje 
veien til seier er å redusere på kravene. 
For dette kunne ikke gå bra. Med 
Evita under armen og med Michelle 
som merkelig nok var blitt helt tam i 
kaoset, traff vi heldigvis et kjent men-
neske. Terje kunne fortelle oss hvor vi 
skulle gå og vi rakk frem i tide. 
 
Grønlandshund var fremdeles i ringen. 
Jeg begynte å brette ut stoler og fant 
frem deltagernummer. Min erfaring fra 
i fjor, er at jeg er blitt altfor gammel og 
tynn i overarmene til at denne lommen 
med borrelås som det er meningen man 
skal ha nummeret i, holder seg på plass. 
Jeg foretrekker derfor enkle løsninger. 
Sikkerhetsnål er sammen med binder-
sen en av de mest geniale oppfinnelser, 
spør du meg. Så jeg kledde av meg jak-
ka, brettet papirlappen med utstillings-
nummeret firedobbelt og stakk sikker-
hetsnåla tvers igjennom både papiret og 
jakka, og rett inn i høyre pekefinger. 
«Dirty trick» kan det kanskje kalles, 
men du verden så effektivt. 
 
Jeg skulle vært på do, pussa nesa, og 
vaska henda, da pekefingeren blødde 
ganske mye, men jeg rakk ikke å tenke 
tanken ut før jeg skulle ut i ringen med 
valpen Evita som første siberian. 
 
Evita måtte bæres ut i ringen. Run 
Roy`s Make Dreams Evita, make 
dreams come true. For det er bare ikke 
til å tro. Evita fulgte pekefingeren som 
en drøm. Hun fikk fin sløyfe med BIR 
valp, og det jeg er aller mest glad for, 
er at hun viste at hun kunne løpe pent 
i en ring. 
 
Støynivået i hallen var øredøvende. 
Det var nok skremmende for mange 
hunder som bjeffet febrilsk. Beskjeder 
som ble ropt ut i utstillingsringen var 
umulig å høre. Og jeg må innrømme at 
siden jeg har en del problemer med 
ørene, så syns jeg det var vanskelig å 
klare å orientere meg om hva som 
skjedde i ringen. 
 
Michelle skulle stille i junior tispeklas-
sen. Hun gikk rolig ved siden av meg i 
gangene, og jeg var egentlig imponert 
over hennes ro. Jeg hadde vært be-

kymret fordi hun egentlig er råsterk og 
trekker som bare det når vi er på tur. 
Men her var det ingen trekking. Og da 
vi kom ut i ringen var det overrasken-
de nok hun som «parkerte». Den glade, 
trygge, sterke jenta mi syntes slett ikke 
dette var noen stas. Jeg hadde vært 
forberedt på å holde igjen en galoppe-
rende hund, men når hun løp, så løp 
hun heldigvis pent og i trav. Jeg håpet 
at dommeren skulle se hvilken vakker 
hund hun var, når hun sto stille. 
 
På grunn av støyen syns jeg dette var 
en vanskelig utstilling. Da vi var ferdig 
med å løpe i ring, kom dommeren bort 
og tok hver og en i hånda og sa takk. 
Det var ingen kritikk og det ble ikke 
gitt noen sløyfe som sa noe om vurde-
ring. Jeg følte at jeg hadde tabba meg 
ut med Michelle, og trodde det betydde 
at jeg skulle gå. Så oppdaget jeg at de 
andre sto igjen og gikk inn igjen. Jeg 
kunne ikke i det hele tatt høre hva som 

ble sagt, og syns alt var forvirrende. 
 
Det var Roy Arne som oppdaget at 
man fikk utdelt diplom etterpå. Der 
sto det at Michelle fikk very good, altså 
gammeldags blå sløyfe og ble nr 3 av 
4. Og det er vi kjempefornøyd med. 
 
Jeg har aldri likt konkurranser. 
Jeg har på en måte ikke dette instinktet 
til å forsøke å være bedre enn andre. 
 
Men dagen i dag har vært en merkelig 
dag. Adrenalinet har kokt fra vi sto 
opp. Jeg har vært tørr i munnen og 
hjertet har hamret. Og da jeg gikk ut 
av ringen med Michelle tenkte jeg; «var 
dette alt?» Men så gikk det opp for 
meg at løpingen egentlig gikk mye 
bedre enn forventet, og jeg syns vi har 
verdens godeste hunder uansett. Alt 
dette har løftet meg høyt, jeg er super-
glad og dagen har vært perfekt. ■ 

Run Roy`s Make Dreams Evita ble BIR valp. 

Run Roy`s Make Dreams Evita med sløyfen. 
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TEKST: STINE OPPEGAARD. 

Nuna på TV2 
Denne gangen startet messearbeidet en 
dag tidligere enn vanlig, etter at vi fikk 
spørsmål om å stille opp på God Mor-
gen Norge grytidlig torsdag morgen 
med en hund. Prosjektleder Ellen Col-
seth fra Norges Varemesse og flere 
andre hunder som også representerte 
sine rasestander reklamerte for 
Dogs4All. Oppdraget gikk til Nuna av 
Brattalid, som gjennomførte oppgaven 
med glans. 
 
Rasestand og aktiviteter 
Klubben hadde en stand på 32m2 som 
ble fylt med hundekjørerutstyr, i tillegg 
til at vi arrangerte kjøring for barn 
utenfor inngangen på lørdag og søn-
dag, kl. 12.00, 14.00 og 16.00. Vi del-
tok også på raseparaden både lørdag 
og søndag. De samme dagene hadde vi 
en times besøk av Jan Reinertsen fra 
Seleverkstedet på standen, hvor han 
svarte på spørsmål om seler og annet 
utstyr til hunder. 
 
Vinnerutstilling NKK 
Norsk Kennel Klub (NKK) hadde 
samtidig sin internasjonale vinnerut-
stilling. Det er Norges største hunde-
utstilling hvor mer enn 9000 hunder 
fra inn- og utland skulle bedømmes og 
konkurrere om helgens kanskje gjeves-
te tittel - Best in Show. 
 
Stort rasetorg 
På Dogs4All var det et stort rasetorg 

Foto: Jeger Bjørnson. 

DOGS4ALL ble arrangert for 6. 
gang helgen 14.-16. november 2014. 
Norsk Siberian Husky Klubb hadde 
som vanlig en stor stand på messen, 
deltok på Raseparaden og arranger-
te hundekjøring både lørdag 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 at 
mange medlemmer var tilstede på 
standen og andre kom innom og 
hilste på i løpet av helgen. 

Norsk Siberian Husky Klubb arrangerte hundekjøring for barn utenfor hovedinngangen. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Norsk Siberian Husky Klubb på 

DOGS4ALL 2014 

Foto: Jeger Bjørnson. 

Vi mottar prisen for Beste Rasestand fra representanter for både Norges Varemesse og 
Norsk Kennel Klub. Fra venstre: Johanne Ranem Rønsdal, Lina Stabbetorp, Josefin Skår, 
Ellen Colseth (Norges Varemesse), Stine Oppegaard, Merete Greaker (Norsk Kennel Klub) 
og Tone Beate Hansen. Foto: Mari Skår. 
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Tikani og Bajaz. Foto: Gro Britt Skarseth. 

med NKKs godkjente hundeklubber. 
 
Bemanning 
Arbeidet i forkant av messen, med 
bestilling av diverse utstyr fra Norges 
Varemesse er relativt greit å ordne. 
Mer tid brukes på å skaffe spann og 
kjører til hundekjøring for barn, for 
ikke å snakke om en vogn med plass til 
passasjer, men som også er liten nok til 
å kunne klare svingen i enden av løypa. 
Stor takk til Johnny Blingsdalen som 
påtar seg oppgaven med å co-ordinere 
hele kjøringen, bygger rampe og skaf-
fer nok kjørere med spann, og til alle 
som enten kjørte, eller hjalp til ute. 
Det var mange lykkelige barn (og noen 
voksne) som fikk seg en liten kjøretur 
med hundespann, og arrangørene av 
Dogs4All er veldig fornøyd med den 
aktiviteten vi skaper på messen. 
 
Å rigge opp og ned standen med pla-
kater, hundegårder, materiale og utstyr, 
og å bemanne standen på rasetorget 
med folk fra kl. 07.30-18.00 i tre dager, 
krever en del folk, og ikke minst, hun-
der, som vi vil vise frem på standen og 
raseparaden. Heldigvis har vi mange 
medlemmer som stiller opp, i alt fra 
noen timer en dag, til alle tre dagene 
fra morgen til kveld. I år endte vaktlis-
ten på 23 personer som fordelte vakte-
ne mellom seg. Tusen takk til alle sam-
men! 
 
Veldig mange besøkende var innom 
standen vår, enten med egen siberian 
husky, eller kanskje planer om å skaffe 
seg en valp. Til tider var det så fullt på 
og rundt standen at folk sto i kø for å 
komme forbi, eller endte med en liten 
tur innom standen vår også. 

Raseparaden 
Som mange sikkert har fått med seg, 
vant vi prisen for Beste Raseparade i 
fjor, og vi skulle ikke gjøre det noe 
dårligere i år. Alt var planlagt - vi skul-
le suse inn på arenaen med vogn, kick-
bike, trehjuling, hund med kløv og det 
hele. Men på kort varsel fikk vi be-
skjed om at det kun var lov å ha med 4 
hunder, og ikke annet utstyr enn det 
hundene selv kunne bære med seg. 
Stor skuffelse hos flere som hadde 
gledet seg til årets raseparade, men vi 
endte til slutt med å (nesten) følge reg-
lene. En kickbike fikk vi med oss inn i 
ringen, i tillegg til hundene. Vi vant 
ikke raseparaden, men fikk prisen for 
Beste Rasestand. 
 
Ringvirkninger 
I programheftet for årets Dogs4All var 
det med bilder av hundespann fra hun-
dekjøringen i 2013, og vi fikk vist frem 
siberian husky på God Morgen Norge. 
 
NKKs nye direktør; Trine Hage, var 
innom standen vår, og kunne fortelle 
at hun i flere år har jobbet som frivillig 
på Finnmarksløpet. Vi aner en ny for-
ståelse hos NKK/Hundesport for at 
de skal prioritere å bruke bilder av ren-
rasede hunder når de skriver om trekk-
hunder. 
 
Vi fikk flere sider med en fin presenta-
sjon av siberian husky i fjorårets siste 
nummer av Hundesport, og noen bil-
der fra Dogs4All. Og ikke minst, vi 
har allerede fått en forespørsel om å 
levere tekst og bilder fra klubbens Vin-
tersamling på Grimsbu. Oppfordring-
en blir derfor: ta gode bilder og send 
til stine@nfi.no innen 28.02.2015. ■ 

Lina Stabbetorp, Runar Golimo Simonsen 
og Marius Wæhle. Foto: Jeger Bjørnson. Foto: Grace Isabelle Bystrøm Rauø. 

Gro Britt Skarseth. Foto: Jeger Bjørnson. 

Veronika Olijnyk. Foto: Grace Isabel By-
strøm Rauø. 

NSHK vant Beste Rasestand 2014 og Beste 
Raseparade 2013. Foto: Jeger Bjørnson. 

Jeger Bjørnson. Foto: Stine Oppegaard. 
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Jon Bakke med ”Stabbetorpgjengen. Foto: Gro Britt Skarseth. Jack. Foto: Grace Isabel Bystrøm Rauø. 

Rune Dalby med Zita på armen. Foto: Gro Britt Skarseth. Nuna av Brattalid stilte opp tidlig på morgenen i studio hos TV 2 
og var med på God Morgen Norge. 

Rim og Tikani viser seg frem. Foto: Gro 
Britt Skarseth. 

Søskentreff på Dogs4all: Kiro, kullsøster 
Tikaani og storebror Leon. Foto: Jeger 
Bjørnson. 

NSHKs flyer laget for messen for annonse-
ring av både hundekjøring og standen. 
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En liten pust i bakken. Foto: Jeger Bjørnson. Lina Stabbetorp med ”valpene”. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Oda Ingstad og Terje Frode Bakke. Foto: Jeger 
Bjørnson. 

Marius Wæhle. Foto: Grace Isabel Bystrøm Rauø. 

Mange spørsmål om hunder og utstyr i løpet av messen. Foto: Gro 
Britt Skarseth. 

Valper på standen er populært. Foto: Gro Britt Skarseth.  
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STOR AKTIVITET I INDRE TROMS 

TEKST: EDEL MARIT NERDRUM OG GRO KARI HVIDEBERG HANSEN. 
FOTO: J. SIMON ROE. 
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Først i oktober var det flere som 
fant ut at å kjøre Troms Quest kun-
ne være et fint mål for vinteren 
2015. Men hadde vi nok hunder? 
Hmmm - jeg har to du har en og 
andre har en eller flere og hvem 
andre har? Og plutselig var det flere 
ferske kjørere som var påmeldt. 
 
Troms Quest 
Troms Quest er et løp som går i Øver-
bygd i Målselv kommune, i slutten av 
januar hvert år. Løpet har flere klasser, 
i år også en juniorklasse for første 
gang, og to løpelengder: 6 og 17 mil. 
Pr skrivende stund nå først i desem-
ber, er det påmeldt 50 spann. Den 
lengste traseen går helt inn til park-
grensa til Øvre Dividal Nasjonalpark. 
Etter at spannene har startet på lør-
dagsformiddag, arrangerer Øverbygd 
hundeklubb 1 og 5 km snørekjørerløp 
hvor påmelding er samme dag. 
Trening og samlinger 

Trening ja – det gjør vi jo stort sett 
hver dag – men trening til løp i spann, 
da må vi tenkte på litt mer. Da er det 
kjempeflott at yngre krefter tar tak og 
inviterer til treningssamlinger. Takket 
være samboerparet Ingrid Tomter og 
Bent-Joacim Bentzsen, har vi hatt to 
fine treningssamlinger i høst med om-
trent en måneds mellomrom. Ingrid er 
vokst opp på en gård som ligger på 
Alapmoen midt i Målselv kommune. 
Her bor foreldrene hennes som har 
hatt siberians i mange år. På gården er 
det god plass til parkering og fine mu-
ligheter for å kjøre rett ut på skogsbil-
veier på ei fin furumo. 
 
På den første samlinga i oktober del-
tok om lag 20 to-beinte og 30 med 4 
bein. Her fikk vi flere runder med 4-
hjuling og sykkel/kickbike. Noen star-
tet også møtetrening– som gikk bra! 
Tre valper fikk også en minnerik sosia-
liseringsdag. Samlingen ble avsluttet 

med kaffe, sjokoladekake og husky-
prat. 
 
Midt i november var det klart for ny 
treningssamling på Alapmoen, og da 
var det kommet akkurat nok snø slik 
at vi kunne finne fram sledene !!! Yip-
pi, denne dagen kom det enda flere for 
å trene hunder. Det kom folk fra Har-
stad i sør til Kvænangen i nord. Valpe-
kjøpere og potensielle valpekjøpere 
kom også på samlingen. Denne dagen 
var det 5 valper som fikk finfin sosiali-
sering og en god natt søvn etterpå. 
 
Hundeliv ble det med 40 hunder satt 
sammen i 5- og 6-spann og noen 
snørekjørte på ski. Nok engang ble det 
fine runder for hunder, kjørere og 
handlere i furuskogen. Vi er mange i 
området som har en og to hunder, så 
det er fint å komme sammen slik å 
sette sammen spann og låne hunder og 
sleder av hverandre. Kari Eldby kom 

Det er populært å ha godbiter i lomma. Foto: Edel Marit Nerdrum. Avslutning i toppetasjen med kaffe og kaker. Foto: Ingjerd Stigen. 

Møte med nye venner og valper. Foto: Cari-
na Linge Aasekjær. 

Monica Stenbakken med datteren Sigrid og 
smilende hunder som er ferdig med tre-
ninga. Foto: Carina Linge Aasekjær. 

Roger Risto på kickbike med mor Nemi, 
datter Roxy og sønn Kaizer. Foto: Edel 
Marit Nerdrum. 
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fra Harstad med bilen full av hunder 
og utstyr. Bilen var tom da hun kjørte 
hjem igjen dagen etter. Resultatet var 
det tre lykkelige kjørere i indre Troms 
som hadde fått fylt opp spannene sine 
og klar for videre trening mot Troms 
Quest. 
 
Etter noen timer med trening avsluttet 
vi samlingen med kake, kaffe og tips til 
foring fra veterinær Benedicte Rørholt 
og andre gode treningstips fra erfarne 
hundekjørere. Benedicte prioriterte å 
være sammen med oss framfor burs-
dagsfeiring - heldige oss! Og så må vi 
ikke glemme at lokalavisa Nye Troms 
kom på besøk og laget en nesten to 
siders artikkel om samlinga! 
 
Økende interesse for siberian husky 
Det har i mange år vært et relativt stort 
hundekjørermiljø i indre Troms. De 

fleste kjører alaska husky, men det er 
også noen som har renraset siberian 
husky spann. På samlingene har det 
vært både siberian husky og alaskan 
husky, noen med blandet spann og 
noen renraset spann. Samlingene viser 
at siberianmiljøet vokser. For oss som 
har hatt rasen i mange år er det veldig 
artig og positivt at miljøet er voksende 
og at yngre krefter er så interessert i 
brukshunden siberian husky. 
 
Vi er en fin gjeng og vi ønsker gjerne 
at flere hiver seg meg. For de som vil 
være med å trene uansett antall hun-
der, følg med på facebooksida til Indre 
Troms Trekkhundmiljø. Her legges 
det ut info om treningsmuligheter og 
hvor og når trening foregår og mye 
anna av interesse. 
 
I forbindelse med Troms Quest som 

går 24.-25. januar blir det samling i 
Øverbygd. Vi håper at mange vil ta 
turen for å se på løpet, snørekjøre og 
for å slå av en hyggelig huskyprat. Det 
er muligheter for overnatting på hytte i 
nærheten. Nærmere info kommer på 
facebooksida til Indre Troms Trekk-
hundmiljø. ■ 

HUSKYBLADET 4/2014 

Trine Vårlund med sine SH’er Blue og Re-
my og Simon Roe sine AH’er Atlas, Apach 
og Cox. Foto: J. Simon Roe. 

Athi og Umiak er utålmodige for å komme i 
gang mens Ingrid Tomter og Kari Eldby 
holder gutta på plass. Foto: Ingjerd Stigen. 

Sosial samling med kaffe og sjokoladekake for små og store. Foto: 
Carina Linge Aasekjær. 

Bent-Joacim Bentzen er klar for sledetur med lånte hunder fra Kari 
Eldby. Foto: Ingjerd Stigen. 

En liten pitstopp for Ring/Victor, Vilja/Tannik, 
Ninja/Zack. Foto: Gro Kari H Hansen. 

30 
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Sosial samling med kaffe og sjokoladekake i gammelstua. Foto: 
Carina Linge Aasekjær. 

Frank Vollstad med Frøya (SH) og Rango (AH) foran sin fine slede 
fra Oinakka. Foto: J Simon Roe. 

Kjetil Skogstad med sitt AH-spann. Foto: Edel Mari Nerdrum. ”Hei skal vi leke Balder” sier Ninja. Foto: Ingjerd Stigen. 
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Balder utforsker verden. Foto: Carina Linge 
Aasekjær. 

Spannet til Elin Heimdal Myreng med 3 lånte hunder og en egen, Roxy (SH)/Ring (AH) og 
Falco/Victor (AH). Foto: Elin Heimdal Myreng. 
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derase før inntil nå nylig (Dierks et al., 
2013). "Woolies" er ikke hyppig fore-
kommende hos siberian huskyer, det 
kan plutselig dukke opp en enkelt 
"wooly" valp i et valpekull der alle de 
andre valpene har helt normal pels, og 
så kan det gå flere generasjoner uten at 
det kommer flere "wooly" valper. 
 
Det finnes et enkelt gen, fibroblast 
vekstfaktor 5 (FGF5), som forårsaker 
langhårete fenotyper hos pattedyr. 
Denne langhårete fenotypen er svært 
vanlig hos husdyr som katter og hun-
der. Hos de fleste hunderaser arves 
langhårete fenotyper recessivt, og en 
enkel mutasjon i genet FGF5 forklarer 
de langhårete fenotypene innenfor 
disse hunderasene, denne mutasjonen 
kalles p.Cys95Phe. Det finnes imidler-

Foto: Oda Ingstad. 

LANGHÅREDE SIBERIAN LANGHÅREDE SIBERIAN LANGHÅREDE SIBERIAN HUSKYERHUSKYERHUSKYER   
NY KUNNSKAP OM GENETIKKEN BAK "WOOLIES"NY KUNNSKAP OM GENETIKKEN BAK "WOOLIES"NY KUNNSKAP OM GENETIKKEN BAK "WOOLIES"   

Siberian huskyer skal være godt pelset med tett polarpels bestående av 
bløt underull, og rette blanke dekkhår. Man finner variasjoner fra temme-
lig kort pels til lang og lodden pels innen vår rase. Noen ganger dukker 
det opp enkeltindivider i valpekull som er langhårede, såkalte "woolies". 
Det setter seg lett isklumper i slik lang "wooly" pels, spesielt i potene. 
Denne type langhåret pels skyldes flere ulike mutasjoner i genet FGF5 og 
er ikke ønsket - den er både upraktisk og også diskvalifiserende på utstil-
ling. Valper med slik langhåret/"wooly" pels selges derfor ofte med pris-
avslag. Man har tidligere ikke visst hvordan denne egenskapen nedarves 
hos siberians, men nylig ble det publisert er vitenskapelig artikkel med ny 
kunnskap om genetikken bak "woolies". I framtiden vil det kanskje bli 
mulig å teste avlsdyr for denne mutasjonen også her i Norge.  

sine valpekull. Dette er høyst ufortjent 
kritikk. Genetikken bak denne typen 
langhåret pels hos siberian huskyer er 
svært kompleks og ulik den man ser 
hos for eksempel malamutter. Det har 
ikke vært kjent eller kartlagt hvordan 
denne egenskapen nedarves i vår hun-

TEKST: MONICA A SUNDSET 
 

Komplisert genetikk bak forekomsten 
av "woolies" hos siberian huskyer 
Jeg har mange ganger hørt nedsettende 
kommentarer om oppdrettere som har 
fått "woolies"/"feilpelsede siberians" i 
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 tid noen få unntak, deriblant siberian 
huskyer. Ny forskning har vist at det 
forekommer ytterligere fire mutasjoner 
i genet FGF5 som kan bidra til å for-
klare de resterende langhårete fenoty-
pene hos hunder. Det er nå utviklet 
tester for disse nylig plasserte mutasjo-
nene i genet FGF5. En slik test kan 
brukes for å påvise den genetiske mar-
køren for lang/"wooly" pels også hos 
siberian huskyer. Disse testene kan i 
framtiden hjelpe oppdrettere å unngå 
langhårete fenotyper i raser der dette 
regnes som en feil, som for eksempel 
hos siberian husky. Testen er foreløpig 
ikke tilgjengelig i Norge. 
 
Ny kunnskap om genetikken bak 
"woolies" 
Dierks et al. (2013) undersøkte i sitt 
studie et stort antall hunder (n= 268) 
av ulike raser (n=27), og i tillegg sju 
ulver. De fant at noen langhårete feno-
typer ikke kunne forklares ved hjelp av 
den ene kjente mutasjonen 
(p.Cys95Phe) i genet FGF5. Flere mu-
tasjoner ble påvist i genet FGF5 hos 
siberian huskyer, samojeder, Akita Inu, 
Afghan Hounds, og Eurasier. De fleste 
av disse rasene har og skal ha lang 
pels, mens siberian huskyer ikke skal 
ha slik langhåret pels, selv om det fore-
kommer hos enkelte individer. 
 
Dierks et al. (2013) har dermed vist at 
det kan oppstå hele fem ulike mutasjo-
ner i genet FGF5 som påvirker hår-
lengde hos hunder. Det fremgår også 
av studiet at noen av disse mutasjonene 
kan kombineres på en heterozygot må-
te å gi tilsvarende langhårete avkom. 
Denne typen heterogenitet for alleler 
av FGF5 genet ble funnet i afghansk 
Hound, Eurasier, og samojed. Forskere 
fastslo at disse allelene arves uavhengig 
av hverandre, med en mutasjon fra 
hver av foreldrene, i stedet for at to 
mutasjoner ble arvet fra en foreldre. 
 
Forskerne fant i tillegg til de nye muta-
sjonene også den tidligere kjente muta-
sjonen p.Cys95Phe av FGF5 hos en 
rekke raser inkludert siberian husky, 
Alaskan malamute, Akita Inu og samo-
jed. Alle de sju ulvene som ble under-
søkt i dette studiet var enten heterozy-
got eller homozygot for den tidligere 
kjente mutasjonen. Man mener derfor 
at den tidligere kjente mutasjonen er 
den eldste av de fem FGF5 mutasjone-
ne hos hunder i og med at den har 
størst utbredelse. ■ 

EN LITEN OPPSUMMERING: 
Forskjellen mellom normale og oss såkalte «syke» mennesker 
TEKST OG FOTO: BÅRD ERIK BAKÅS 

At vi som driver med hunder og hundekjøring er en noe spesiell art av men-
neskerasen, er vel noe de fleste har blitt oppmerksom på. Vi blir sett litt rart på 
når vi pakker biler og hengere fylt til randen av bikkjer og seletøy, når andre 
sitte med god mat og drikke for å få med seg gullrekka på tv`n. De ser rart på 
oss når vi må innom butikken eller bensinstasjonen til eller fra trening i klær 
som er tilgriset med pelsdotter og hundemøkk. 

Mine hunder for første gang i ny hundehenger. Foto: Bård Erik Bakås. 

REFERANSE 
Dierks, C., Mömke, S., Philipp, U., & Distl, O. 
(2013). Allelic heterogeneity of FGF5 mutations 
causes the long-hair phenotype in dogs. Animal 
genetics, 425–431. 

NORMALE DE SOM ER BITT AV HUNDEKJØRERBASILLEN 

Kakao og ullpledd foran TV’n om kvelden Står bak ei trollvogn og får trynet nedgriset av 
grus og hundemøkk 

Kjøper ny konebil Bytter ut konebilen med en sliten 3 seters Hiace 
med 4wd 

Storbyweekend med sin bedre halvdel Veterinærweekend pga steinspisende valper 

Planter busker og sår plen Spyler hundegård og fyller igjen hull store som 
meteorkrater etter hunder som tror de er muld-
varper 

Sydentur med all inclusive Ligger bak i varebilen i indre avsidesdal, og var-
mer pølser på primus 

Kjøper klær av nyeste mote Lapper den gamle selebuksa for 18. gang 

Kjøper ny campingvogn Kjøper gammel campingvogn og stripper denne 
for å lage hundehenger 

Cafè besøk med påfølgende lattè Pulver, eller lunken statoilkaffe til eller fra tre-
ning 

Sover om natta Våken om natta for å følge gps tracking fra Idita-
rod 

Håper på vår i mars Håper på snø i mai 

Vil ikke ha snø før jul Vil ha snø fra september 

Er hos frisøren en gang i måneden Trenger ikke frisør da alle bruker caps eller strik-
ket hundekjørerlue inkl hodelykt. 

Tar en uke ferie på vinteren og drar til syden Tar to ukers ferie for å kjøre Femundløpet, eller 
være frivillig i minus 40 

Håper på varme sommernetter med bading og 
grilling 

Håper på kalde sommernetter slik at man kan 
trene hunder med vogn 

Setter opp stakittgjerde og hvitmaler dette rundt 
hele plena 

Monterer hundegård elementer eller sauegjerde 
rundt tomta 

Jobber med fag i arbeidstiden Sitter og finner på slike rare oppsummeringer i 
arbeidstiden 
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Illustrasjon som viser en normal hofte og en hofte med dysplasi. Tegningen er laget av 
Elin AM Olsson. 

TEKST: JOHANNE SUNDBY. 

Det er alltid en diskusjon rundt nytten 
av ulike helsetester i forbindelse med 
arv. For sibirsk husky handler det først 
og fremst om øyenlysning/gonioskopi, 
og hofterøntgen. Men det finnes noen 
flere, mer spesifikke tester. Det finnes 
sykdommer eller lyter med en genetisk 
komponent som det ikke er tester for, 
f eks kryptorchisme (manglende stei-
ner i pungen), der man ikke vil avle på 
slike hunder. 
 
En del andre sykdommer og lyter har 
en arvelig komponent, og noen syk-
dommer er rent genetisk styrt. Testing 
av helserisiko hos hunder som frem-
står som friske kalles «screening» i 
motsetning til disgnostiske tester for 
syke hunder. «Screening» er problema-
tisk fordi man søker etter feil hos indi-
vider som fremstår som friske, og man 
skal egentlig ikke drive med screening 
dersom man ikke har en eller annen 
intervensjon som kan bedre situasjo-
nen. Hos mennesker screener en ofte 
på forstadier til sykdom, eller risiko-
faktorer for å utvikle sykdom. I hunde-
avl er det litt annerledes, fordi slike 
tester kan legges til grunn for godkjen-
ning av avl. 
 
Validitet og reliabilitet – mål på 
testens kvalitet 
Problemet med slike tester er også at 
de sjelden er entydige. Man skal derfor 
se på enhver test med en viss vitenska-
pelig skepsis. De lover ikke alltid hva 
de holder, og de bør være retningsgi-
vende og ikke absolutte. Mange tror at 
et screeningsvar er «enten – eller». 
Men slik er det ikke. F eks er det påvist 
at for HD røntgen hos hunder, er det 
ikke alltid samsvar mellom avlesninger 
av ulike veterinærer. Når tester klarer å 
måle det de skal måle med en viss grad 
av «sannhet» kalles det validitet. For 
eksempel er blodprosent målt med et 
apparat som tester i blodet bedre på å 

påvise anemi enn det å se i slimhinna i 
øyet. Sånn er det med mange tester, 
resultatet er avhengig av hvem som 
utfører testen. Hvis samme test utføres 
flere ganger på rad og gir samme resul-
tat, sier vi at testen er reliabel – til å 
stole på over tid. 
 
Forekomst av sykdom og risiko skal 
alltid måles i forhold til et statistisk 
representativt utvalg av den gruppen 
man undersøker. Hofterøntger man 
bare hunder med symptomer, vil man 
få et kunstig høyt tall for forekomst av 
dysplasi. 
 
Falske testsvar 
Slike tester har noen formelle vurde-
ringskriterier. Her er litt teori. En god 
screeningtest klarer å skille de som er i 
risiko fra de friske. Diagnostisk sensiti-
vitet er definert som sannsynlighet for 
at testen er positiv hvis man er syk. 
Diagnostisk spesifisitet er definert som 
sannsynlighet for å ha negativ test hvis 
man er frisk. Spesifisiteten og sensitivi-
teten er derfor mål for hvor god testen 
er til å faktisk plukke ut de som er sy-
ke, og ikke gi en diagnose til de andre. 
Det handler om hvor mange av de 
faktisk syke som testen fanger opp, for 
eksempel er det noen tester som fang-
er opp og klassifiserer rett 70-90 % av 
de faktisk syke. Alle tester har «falske 
positive» dvs de klassifiserer som syk 
en hund/et menneske som egentlig er 
frisk, og «falske negative», det vil si at 
de sier at en som egentlig er syk, blir 
klassifisert som frisk. En god test har 
stor spesifisitet og sensitivitet, og få 
falske positive og negative. Positiv 
prediktiv verdi er et mål for hvor god 
testen faktisk er i forhold til å utvikle 
sykdom. Ikke alle som har en risiko-
faktor blir faktisk syk. Prediktiv verdi 
er også avhengig av den faktiske fore-
komsten av en lidelse eller en risiko-
faktor i befolkningen man undersøker. 
 

Miljø og arv, funksjonstester 
Faktisk er det slik at f.eks hofterøntgen 
av hunder ikke har vært noe særs godt 
verktøy for å få ned hofteleddsdysplasi 
i raser som er utsatt. Testene er ikke 
entydige, og sykdommen er avhengig 
både av arv og miljø. I hundetypen 
siberian husky er forekomsten av slike 
problemer så lav at testen har svært 
begrenset verdi i avlsarbeidet. Kanskje 
er det bare hunder som aldri er bruks-
testet som bør HD-røntges, og slike 
hunder bør jo egentlig ikke brukes i 
utstrakt avl på en brukshundrase uan-
sett. Ikke minst fordi man jo tester TO 
individer som det skal avles på, og tes-
tene sier ikke noe om arvbarhet versus 
miljø. For trekkhunden siberian er det 
faktisk vel så bra å bruke en brukstest: 
en hund som etter at den er voksen 
fungerer bra i spann og løper lett mil 
etter mil, vil meget lite sannsynlig gi 
avkom med dysplasi dersom den pares 
med en annen av samme type funk-
sjonskvalitet. 
 
Øyenlysning er en type test som man 
kanskje kan anbefale på siberians, men 
kjenner en hundene bakover i sin avl, 
kan man fort fange opp om det er 
øyensykdom i de hundene man avler 
på. Men testene her sier mer enn hof-
terøntgen. Og så må man avveie de 
uønskede helseproblemene det finnes 
tester for, mot de sykdommene som 
hunder ellers kan få, men der en ikke 
kjenner arvegangen. 
 
For mange og for få tester 
Dessverre er det slik at det ofte testes 
for mye og for lite på en gang. Man vet 
fra mennesker at det utføres til dels 
mye screening på helt friske mennes-
ker, og at man kan «skape sykdom hos 
friske» gjennom slike tester. Og samti-
dig så er det en del som bærer på gener 
for sykdom som aldri testes. Derfor 
skal en møte krav om testing i avlsar-
beidet med kloke spørsmål: er dette en 
god test? Er den verdt det den koster? 
Kan den forutsi sykdom med en viss 
grad av sannsynlighet? Og oppdager 
den sykdom som er vanlig hos den 
hundetypen du ønsker å teste? ■ 

KAN VI STOLE PÅ HELSETESTER? 

En trekkhund som etter at den er voksen 
fungerer bra i spann og løper lett mil etter 
mil, vil meget lite sannsynlig gi avkom med 
dysplasi dersom den pares med en annen 
av samme type funksjonskvalitet. Foto: 
Johanne Sundby. 
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RESULTAT HAMAR HUNDERKJØRERFESTIVAL 
3.-4. januar 2015 

 
Plass Navn ............................... Løpstid .... Løp 1 ...... Løp 2 
Mellomdistanse Åpen klasse A, 35 km* 
12 ..... Svein Dufseth ................... 3:15:16 ....1:31:53 ... 1:43:23 
*kun en deltager i klasse C, kjørte i klasse A 
 
Mellomdistanse 6-spann C, 35 km 
1 ....... Malin Sundin .................... 3:10:24 ....1:32:29 ... 1:37:55 
2 ....... Tone Beate Hansen .......... 3:19:43 ....1:36:44 ... 1:42:59 
3 ....... Lina Stabbetorp ................ 3:48:50 ....1:53:46 ... 1:55:04 
4 ....... Kirsten Ribu ...................... 4:02:10 ....1:55:40 ... 2:06:30 
5 ....... Marit Åsnes (klasse B) ...... 4:07.12 ....1:57:41 ... 2:09:31 
6 ....... Marianne Larsen .............. 4:49:03 ....2:07.29.... 2:41:34 
 
Sprint 4-spann C, 8 km 
1 ....... Malin Granqvist ................ 22:16 .......11:12....... 11:04 
2 ....... Maja Antoniusson ............ 23:32 .......11:59....... 11:33 
3 ....... Viggo Jørgensen ............... 24:16 .......12:09....... 12:07 
4 ....... Andrine B. Alhaug (junior) . 24:34 .......12:16....... 12:18 
5 ....... Pär Jansson ....................... 24:47 .......12:22....... 12:25 
6 ....... Sofia Ericsson ................... 25:48 .......12:58....... 12:50 
 
Sprint 6-spann C, 12 km 
1 ....... Camilla Buvall ................... 39:05 .......20:07....... 18:58 
2 ....... Meino Jauch ..................... 39:57 .......20:39....... 19:18 
3 ....... André Van Den Brink ........ 40:46 .......20:24....... 20:22 
4 ....... Annika Jansson ................. 46:03 .......23:01....... 23:02 
5 ....... Per Olav Myrvang ............. 46:26 .......22:19....... 24:07 
6 ....... Gitte Bordvik Alhaug ........ 46:41 .......24:07....... 22:34 
 
Sprint 8-spann C, 16 km 
1 ....... Gro Teslo .......................... 1:07:19 ....33:12....... 34:07 
2 ....... Zara Janine Silwanski ........ 1:10:14 ....34:19....... 35:55 
3 ....... Tamara Schlemmer .......... 1:10:15 ....37:57....... 32:18 
 
Rekruttløp (12-15 år) 3-spann C, 5 km 
1 ....... Adrian Rønning Myrvang .. 13:54 
2 ....... Arne Van Hoven ............... 17:04 
3 ....... Herman Meinhardt .......... 17:17 
 
Komplett resultatliste på www.hamar.trekkhundklubb.no 

”Dag 1. Libs og Beauty i led. Gikk greit. Ingen bilder, for mobilen datt i matbøt-
ta… Runar sin også. Blir ikke mye raskere tid dag 2, tør ikke noe særlig fortere. 
Libs debuterte som leder på løp og ble litt satt ut av folk i kryssene, og jeg tryna 
et par ganger med påfølgende linesurr.” (Tone B. Hansen) 

Oliver Rønning Myrvang i bamseløpet. Foto: RM Andrine Bordvik Alhaug. Foto: Birgit Alhaug. 

”Knallharde løyper, slede uten styring, 
masse knall og fall, men ganske moro også 
da. Veldig glad jeg bare kjørte 6 hunder, 
egentlig mer enn nok! Bikkjene er i fin 
form, med Sven og Niklas har faktisk blitt 
litt gamle. Lager litt hodebry for resten av 
sesongen da, men…” (Lina Stabbetorp) 

Gitte Bordvik Alhaug. Foto: Per Sverre Simonsen. 

Hamar Hundekjørerfestival 

3.-4. januar 2015 

Viggo Jørgensen. Foto: Per Sverre Simonsen. 

Adrian Rønning Myrvang. Foto: R. Myrvang (RM) 
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TEKST OG FOTO: GRO BRITT SKARSETH. 

Gråbeintunets Tikaani heter jeg og ble 
født 14. juni 2014. Jeg var såkalt plan-
lagt. I hvert fall hadde mamma plan-
lagt meg. Litt sånn impuls var det like-
vel, for meningen var at Mel skulle få 
valper i sommer, som den tidligere 
eieren til Mel skulle ha ansvar for, men 
Mel lurte seg unna løpetiden. En av de 
valpene hadde mamma tenkt å overta. 
Siden det ikke ble valper på Mel denne 
sommeren, tenkte mamma at hun 
skulle ta seg en tur til Trond og Siv for 
å kikke på alle valpene som de hadde. 
De av dere som har kikket på valper 
vet at det er noe en ikke bør gjøre med 
mindre man har planlagt å få en valp i 
huset. Det varte ikke mer enn et par 
sekunder før mamma fikk noe som 
menneskene kaller for valpesyke, og da 
Siv fortalte at jeg ikke hadde fått et 
hjem enda, var saken klar. 

Hjernen til mamma spant rundt i lyn-
raskt tempo, for denne gangen ville 
hun ha en hund som garantert kom fra 
gode trekklinjer, var sosial og søt i til-
legg, litt klok av skade som hun var. 
Joda, de er jo søte de hun har fra før, 
men det var dette med trekklinjene og 
oppdragelse på noen av dem da…. Alt 
dette hadde jo selvfølgelig jeg, og nå 
var det bare å vente til jeg ble gammel 
nok til å flytte. 
 
I august ble jeg åtte uker gammel, og 
jeg var sosial, litt hyperaktiv og veldig 
blid. Jeg var spent på den nye flokken 
min, og mamma var spent på hvordan 
de ville ta imot meg, men det gikk over 
all forventning. Særlig lurte mamma på 
om Mel ville godta meg, for hun er ikke 
så veldig glad i små hunder, men Mel 
skjønte med en gang at her var det en 
nykomling som nettopp hadde flyttet 

for seg selv, så hun adopterte meg like 
godt med det samme. Hun skjønte jo 
også at jeg var en ekte siberian og ikke 
en hvilken som helst annen liten hund. 
 
Ylva var litt skeptisk i starten, for hun 
hadde aldri opplevd noen som er 
mindre enn seg selv tidligere, mens 
Varg tok i mot meg med stoisk ro. 
Han lærte meg å leke med oppvaske-
børster og pinner og å grave i hagen; 
slike viktige ting som huskyer bør kun-
ne. Nå er det Ylva jeg leker mest med, 
for hun er tross alt den yngste og mor-
somste i flokken utenom meg selv da. 
 
Siden både Varg og Ylva har hatt en 
litt tøff start i livet, liker ingen av dem 
å bli håndtert når det er noe som skal 
gjøres; slik som å sjekke poter, klippe 
klør, besøke dyrlegen osv. Mamma 
hadde derfor planlagt at jeg skulle bli 
hypersosial og lett å håndtere som hun 
sier. Først ble jeg introdusert til hele 
flokken hjemme, så var det tirsdagstu-
rer og turer med både den ene og den 
andre, og så måtte jeg gå tur rundt 
Semsvannet med mamma for å sjekke 
gjess, hester, kuer, andre typer hunder 
og mange rare folk. Jeg ble nesten sli-
ten av alt sammen jeg. Båttur og hol-
metur og ”bytur” til Asker. Og alt det-
te skulle jeg rekke før jeg ble 17-18 
uker gammel, for mamma hadde lest at 
det er viktig. 
 
Tirsdagsturene var det morsomste. Vi 
var nemlig mange valper på de turene. 
Nesten 20 stykker flere ganger. I star-
ten fikk jeg løpe løs hver gang vi had-
de bålpause, men etter hvert ble det 
slutt på det, for mamma mente at jeg 
var litt for selvstendig. Særlig syntes 
hun det etter at den ordentlige søste-
ren min, Zambezi, og jeg hadde vært 
på andejakt i Østmarka, og det endte 
med at jeg hoppet etter endene ut i 
Nøklevann. 
 
Zambezi bor hos en dame som heter 
Johanne. Hun er ganske kul og har 
hytte et veldig fint sted hvor en kan 
løpe langt på tur og bade i et stort 
vann. I høst var både broren min, Bor-

Gråbeintunets Tikaani. 

NYBEGYNNERSPESIALEN: VALPEMORO 

Mamma har tidligere fortalt om da hun fikk seg hund for en tre års tid 
siden. Varg, som kom fra FOD, skulle bli hele familiens turvenn, og alle 
levde i den tro at det skulle bli med det. Siden Varg absolutt ikke ville 
være alene, måtte mamma kjøpe Ylva. Etter det ble hun med i huskyklub-
ben, og da var det gjort. Hun kjøpte sparkesykkel og slede, ble med på 
turer og ble ”solgt”. Mel ble anskaffet for å få litt mer fart på sledekjøring-
en, og siden det var en ledig plass i linesettet, kom jeg i hus. 

Med Zambezi på hyttetur. Varg lærer bort viktige saker. Med "adoptivmor" Mel. 
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sini, Zambezi og jeg med alle de voks-
ne hundene og menneskene deres på 
hyttetur. Vi lekte og løp rundt hele 
dagen, og særlig var naboens store eng 
strålende morsom å utforske. Lemen 
var der også. Nam, nam. Om kveldene 
sovnet vi hulter til bulter, og det var 
ganske all right å få sove tett sammen 
med den ordentlige søsteren sin igjen. 
 
Litt ut på høsten skulle mamma og 
hele flokken min på høstsamling med 
huskyklubben. Siden det var i høstfe-
rien passet det fint å være noen dager 
på fjellet i Hallingdal først, mente 
mamma. Det som jeg ikke syntes var 
like kult var at hun planla at jeg skulle 
sitte i vognen mens de andre hundene 
fikk trene. Noe så flaut! Selvfølgelig 
hoppet jeg ut av vognen, for jeg ville 
jo løpe selv. Da sydde mamma fast to 
nakkeliner på innsiden av vognposen 
slik at jeg ikke kom noen vei. Skikkelig 
kjipt. Jeg vrælte alt jeg kunne og syntes 
det var helt i orden å ødelegge litt av 
turen for de andre, men til ingen nytte.  
 
I den høstferien var vi også på Hard-
angervidda, og mens menneskene sov i 
telt, måtte jeg øve meg på å sove i bilen 
sammen med de andre hundene. Det 
var før mamma hadde forstått at man 
bør ha skikkelig halm i bilburene og 
ikke slike tulletepper som man kjøper i 
dyrebutikken. Jaja, hun lærer etter hvert. 
Og så måtte jeg øve meg på å stå opp-
stallet på line. Øve, øve…….. rene 
valpeskolen dette her. 
 
På høstsamlingen var det ganske gøy. 
Riktignok måtte jeg stå noen ganger på 
den oppstallingslinen, men jeg rakk å 
leke masse med Zambezi og mange 
andre hunder. Jeg traff også søsteren 
min, Isabella, som bor i Bergen, og 
henne hadde jeg ikke sett siden jeg 
flyttet hjemmefra. Den siste dagen vi 
var på samlingen var jeg med på valpe-
show. Noen av oss var for små til å 
være med på det ordentlige valpesho-
wet, men jeg tror vårt show var like 
morsomt som det andre. Jeg lekte med 
Zambezi og Isabella, og så løp jeg 
rundt i ring sammen med mamma og 

til slutt sammen med en hyggelig gutt. 
Det het visst ”Barn og hund” det siste 
der. En dame som heter Marianne sa 
at jeg var veldig fin, og det er jeg selv-
følgelig også. 
 
Den heftigste sosialiseringen foregikk 
en helg i november. Da skulle jeg hjel-
pe til på Dogs4All sammen med mam-
ma. Det hele foregikk i en gigantisk 
hall på Lillestrøm, og jeg har aldri sett 
så mange mennesker og så mange hun-
der før i hele mitt liv. Utrolig mange 
pussige hunder var der også. Egentlig 
var det ganske all right, for jeg fikk 
veldig mye oppmerksomhet og kos, 
men jeg holder nå likevel en knapp på 
turene i skogen eller på fjellet jeg da. 
Slik som da vi var på Syningen med 
huskyklubben og jeg fikk trekke slede 
for første gang sammen med Zambezi 
og noen andre valper. Da hadde mam-
ma endelig forstått at vi hunder koser 
oss best med halm i bilburet, og at vi 
også vil ha en stor, fin haug med halm 
under oppstallingslinen. 
 
Valper klør i tennene. Nå har jeg fått 
flotte voksentenner, men jeg klør 
fremdeles litt da. I dag har jeg for ek-
sempel klødd på mormor sin tresleiv. 
Den var veldig myk og smakte ganske 
godt. Nå har den blitt til opptennings-
ved i biter på størrelse med fyrstikker. 
Praktisk synes nå jeg da. Salongbordet 
er ganske godt å tygge på når en klør, 
men aller best var nok sovesofaen til 
mamma og pappa. Sko og slikt kan 
også gå an når en ikke får lov til å tyg-
ge på sofaen lenger. Mamma sier hun 
skal kjøpe ny sofa på Finn.no når jeg 
har sluttet å klø i tennene. Jeg lurer på 
hvordan den kommer til å smake……. 
 
Mamma ville skaffe seg en sprek hund, 
og det vil jeg påstå at hun har fått, selv 
om jeg da må skryte litt av meg selv. 
Den første tirsdagsturen jeg var med 
på var jeg åtte uker og tre dager gam-
mel. Da hadde mamma utstyrt seg 
med ryggsekk med teppe i som hun 
hadde tenkt å putte meg opp i når jeg 
ble sliten. Den gang ei. Jeg løp hele 
veien selv og kom nesten først inn til 

bålplassen og først tilbake til bilen et-
ter turen. Og slik har det fortsatt. Full 
fart på alle turer. 
 
For en stund siden orket hun ikke mer 
av hylingen min når jeg satt i vognen 
på trening, så da fikk jeg løpe ved si-
den av de andre hundene med kobbe-
let mitt festet til midtlinen. Etter hvert 
fikk jeg løpe på ordentlig i spannet, 
men uten nakkeline. Nå har jeg blitt 
over seks måneder gammel, så nå lø-
per jeg med nakkeline også. Jeg skjøn-
ner ikke at det skal være noen sak. Løs 
får jeg ikke løpe, for mamma sier jeg 
har for mye jaktinstinkt. I høst fanget 
jeg nemlig flest lemen av hele familien. 
Og de smakte faktisk ganske godt. 
 
I denne juleferien har vi vært på fjellet, 
og den første dagen måtte jeg trekke et 
av menneskene mine på ski. Snørekjø-
ring heter det visst. Det var ganske 
gøy, særlig den delen av turen hvor jeg 
løp i hanefot sammen med Mel og 
ikke måtte løpe alene. De andre dage-
ne har jeg løpt foran sleden sammen 
med resten av gjengen, og det er enda 
gøyere. Jeg kan godt gå bak, men aller 
morsomst er det å løpe sammen med 
Mel eller Varg foran. Varg finner på en 
del tøys og stopper for å tisse ganske 
ofte, så mamma synes det er bedre 
med Mel foran. Ylva får jeg ikke gå 
sammen med, for mamma tror at vi 
bare kommer til å tulle og tøyse. Vi har 
kjørt over en mil flere dager på rad nå, 
og mamma er redd for at jeg skal bli 
sliten, men det blir jeg ikke. Hver 
kveld leker jeg masse med Ylva etter 
turene. I dag måtte vi ha fri mente 
mamma, men det er i grunnen litt kje-
delig. Snart er ferien slutt, og da må vi 
reise hjem fra fjellet. Hjemme er det 
ikke nok snø til å kjøre slede, og 
vognen har punktert, så jeg lurer litt på 
hva jeg kan få trekke da. Håper mam-
ma fikser vognen snart, for å løpe og 
trekke er det morsomste jeg vet selv 
om jeg ikke får være med på de lengste 
turene enda! Men bare vent….. 
 
Sees snart på tur igjen  
Hilsen Tikaani 

Endelig stor nok til å bli med på ordentlig. Kjip tur i vogn. "Partners in crime", Ylva og Tikaani. 
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TEKST OG FOTO: TROND OG KRISTIN H. LERENG. 

Jaktatferd – instinkter 
Instinkt defineres som en medfødt 
evne til å utføre en ferdig handling 
uten forutgående læring, og jakt er en 
instinkthandling som er motivert av 
selvoppholdelsesdriften/
overlevelsesinstinktet 
 
Jaktatferden deles opp i følgende se-
kvenser: Grovsøk (overvær), finsøk 
(spor), snikjakt hvor rovdyret har 
blikkontakt med bytte, angrep, avliv-
ning og spising. 
 
Vi snakker altså her om sterke instink-
ter som kan medføre alvorlige konse-
kvenser for både hundene, hundeeier, 
og ikke minst «byttedyret».  
 
For å se på årsakene til denne type 
atferd må vi se på hundens opphav – 
ulven. Ulven er et rovdyr – en preda-
tor - som har utviklet seg gjennom 
tusenvis av år, og et rovdyr vil alltid 
være på jakt etter mat, enten dyret er 
sulten eller ei. Tidligere var det en ut-
bredt misforståelse at jaktatferden var 
motivert av sult. Det er ikke riktig. 
 
Dette er altså et naturlig overlevelses-
instinkt. Og den predatoriske atferden 
skyldes et behov for langsiktig overle-
velse. Ikke bare neste måltid. Denne 
motivasjonen for predatorisk atferd er 
genetisk til stedet hos alle rovdyr – 
også hos hunden - selv om hunden er 
et modifisert rovdyr, og en 
«barnsligere» utgave av sin stamfar 
ulven. Dette er noe alle hundeeiere må 
ta på alvor. 

Man skulle kanskje tro at denne atfer-
den vil forsvinne så lenge hundene 
våre alltid har tilgang på mat. Men nei, 
dette ligger så sterkt forankret i hun-
dens genetiske disposisjon at det ser 
ikke ut til å endres selv om hunden 
alltid har tilgang på mat. Tusenårs ned-
arvede instinkter endres ikke selv om 
vi forer hundene. Det betyr at også 
våre hunder ikke trenger å være sultne 
for å jakte, jage eller fange mat. 
 
Hva er spesielt med siberian husky? 
Men det er jo mange andre raser som 
også har sterkt jaktinstinkt som kan 
være løse, tenker du kanskje. Først og 
fremst jakthundrasene. Så hva er for-
skjellen på jaktatferden hos siberian 
husky, og andre raser med sterk jaktlyst? 
 
Man må huske på at for jakthundenes 
del så har jaktinstinktet blitt modifisert 
og komplimentert gjennom avl og 
læring i generasjoner slik at vi har kun-
net nyttiggjøre oss jakthundene til vår 
fordel. 
 
Den siste jaktsekvensen –selve avliv-
ningen av byttet – er for en stor del 
avlet bort hos jakthundrasene. Det vil 
si at det er et gråsoneområdet hvor det 
er snakk om både instinktiv og tillært 
atferd. 
 
All atferd kan i utgangspunktet endres 
(utenom ubetingede reflekser). Som 
sagt også jaktinstinktet, men bare i et 
visst omfang. Jaktatferden er altså til en 
viss grad mulig å kontrollere og modifi-
sere gjennom avl, læring og trening. 
 

Dette har imidlertid aldri vært et mål 
for siberian husky. Og derfor har heller 
aldri jaktlysten blitt endret verken via 
avl eller læring. Vi snakker altså her om 
en mye mer primitiv og «råere» rase 
hvor også de siste sekvensene – avliv-
ning og spising av byttet – er tilstede. 
 
Vi dresserer vanligvis heller ikke sibe-
rians på samme måte som mange 
andre raser. Dessuten bor mange av 
vår rase ute i hundegårder, og man får 
som regel ikke da den samme nærhe-
ten til hundene som for familiehunder. 
 
Derfor har vi mindre kontroll over 
siberian husky enn det vi har i forhold 
til de fleste andre raser i situasjoner 
som trigger jaktlysten. 
 
Men min siberian er jo lydige, tenker 
du kanskje nå. «Den bor inne, og er en 
familiehund.» Rasen er jo både lærevil-
lig og lettlært. Vi har også nylig sett et 
flott eksempel på en siberian som har 
hevdet seg meget godt i lydighetsring-
en. Ja, det er så, men det er stor for-
skjell på å utføre lydighetsøvelser i et 
kontrollert miljø, kontra det å ha sty-
ring og kontroll over en hund i skog 
og fjell hvor det plutselig kan dukke 
opp ulike fristelser og provokasjoner. 
 
Flokkatferd 
Mange siberianeiere har også flere 
hunder, og man skal være svært opp-
merksom på hva det vil si å ha hunder 
i flokk. Hunder er flokkdyr, og det vil 
si at de fra naturens side vandrer sam-
men, spiser sammen, sover sammen, 
og ikke minst jakter sammen. 
 
Legg merke til at hvis en hund setter i 
gang en eller annen atferd så følger de 
andre ofte etter selv om de i utgangs-
punktet ikke har motivasjon for det. 
Det er heller ikke uvanlig at hvis en 
hund går løs på en annen, så henger de 
andre seg gjerne på, og går på hunden 
som ligger nede. 

SIBERIAN HUSKY LØS? 
 - jakt-/predatoratferd - konsekvenser 

Vi har sett at det av og til diskuteres om man kan ha siberian husky løs 
med tanke på blant annet jaktinstinktet. Fra tid til annen ser vi tragiske 
eksempler i media på hva løshunder kan forårsake av dyretragedier. Men 
hva er årsaken til at dette skjer? 

Sledehunder har også behov for å bevege seg fritt, og flokken gis anledning til å samhandle og å kommunisere med hverandre. Det bygger 
flokken på en positiv måte, og de lærer seg å slappe av sammen. Men på inngjerdet området!  
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En slik type atferd kan for oss virke 
temmelig brutal, men dette øker sjan-
sen for flokkens overlevelse. Og sam-
arbeid gir styrke, og dette er en av 
flokkens mange fordeler. Og husk at 
flokkmentaliteten hos Siberian er vel-
dig sterk, og har man mange hunder så 
vil man oppleve hva smittsom atferd 
er i praksis. 
 
Aggresjon? 
Aggressiv atferd er avstandsøkende, og 
selv om også aggressiv atferd har til 
hensikt å skade/drepe motstanderen, 
så er det en helt annen motivasjon 
som ligger til grunn for jaktatferden. 
Jakt- / predatorisk atferd har ingen 
ting med aggresjon å gjøre. 
 
Dette er godt dokumentert gjennom 
forskning. Undersøkelser har vist at 
det er forskjellige hormoner og nerve-
celler som styrer jakt og aggresjon.  
 
Et aggressivt angrep skjer som regel 
først etter at hunden har vist en rekke 
trusselsignaler, men et predatorisk ang-
rep inneholder ingen forvarsler eller 
trusler. Og det er jo naturlig at et rov-
dyr ikke gir noen forvarsler om at dy-
ret skal angripe et bytte.  
 
Når det gjelder hund så det dog noen 
unntak. For eksempel så loser både 
rådyr – og harehunder som kjent på 
byttedyret. Men dette handler om at 
menneske gjennom avl har selektert 
for denne egenskapen, og slik sett 
skapt disse rasene. 
 
Det kan selvsagt være flere grunner til 
at en hund angriper en annen hund 
eller for den saks skyld et barn. Men 
ofte kan det være et predatorisk ang-
rep. Det vil si at hunden ser på en an-
nen hund, gjerne da en liten hund, 
som et bytte. De samme mekanismer 
kan skje når en hund biter et barn. 
Hundeeiere blir overrasket og sier at 
hunden aldri har vist noe aggresjon 
før. Det trenger den heller ikke å ha 
gjort ved et bitt. Det kan ha vært jakt-
instinktet som har blitt utløst av for 
eksempel en rask bevegelse vekk fra 
hunden, fekting og veiving med armer 
og bein, hyling og roping. Høye angst-
fylte skrik er en av de kraftigste stimuli 
for utløsing av jaktatferd. 
 
Dette skal man tenke over når det gjel-
der små barn og hunder. Man skal ikke 
romantisere dette forholdet slik som 
man av og til ser eksempler på. 
 
Terskler  
Alle hunder besitter i utgangspunktet 
det samme atferdsreportoaret. Men det 
er store rase – og individforskjeller på 

når og hvilke stimuli som utløser de 
ulike atferdene, samt motivasjonen. Det 
vil si at terskelverdiene for når forskjel-
lig type atferd utløses er veldig ulikt. 
 
Forskjellige raser og individer har for-
skjellig genetisk disposisjon for ulike 
type atferd, for eksempel å bjeffe, jak-
te, apportere, bli redde/vise frykt, vok-
te, vise aggresjon, kamp osv. Det er jo 
blant annet dette som skiller rasene fra 
hverandre, og grunnen til at det har 
utviklet seg forskjellige raser til ulike 
formål. 
 
Genetisk sett er atferdenes uttrykk vel-
dig likt og konservativt. For eksempel 
så er hilseritualet temmelig likt mellom 
en cavalier og en siberian. Hovedgrun-
nen til forskjellene er først og fremst at 
vi gjennom avl har påvirket hundens 
utseende. For eksempel om hunden 
har stående eller hengende ører, om 
hunden har lange eller korte bein, om 
den har kort eller lang pels osv. 
 
Det som først og fremst skiller rasene 
og individene fra hverandre er ikke 
hvordan atferden arter seg, men hvor 
enkelt eller hvor vanskelig det er å ut-
løse dem. Vi har altså gjennom avl 
fremelsket forskjeller i frekvensen. 
Disse forskjellene har som regel med 
rasenes opprinnelige funksjon å gjøre. 
 
Alle hunder har en indre motstand 
mot å utføre atferder. Det skal altså en 
eller annen stimuli til før hunder 
«tråkker over terskelen» og utfører 
atferder. Det kan være en indre stimuli 
som sult som fører til at hunden be-
gynner å spise, eller det kan være et 
ytre stimuli som for eksempel en syk-
list som får border collien til å gjete 
syklisten. 
 
Men det holder ikke bare med en på-
virkning og hvor sterk denne er. Hun-
den må også ha en motivasjon for å 
«tråkke over terskelen». Altså en indre 
lyst eller vilje til å utføre atferder. Som 

ovenfor nevnt så fødes alle hunder 
med ulik genetisk disposisjon, og med 
mer eller mindre motivasjon for ulike 
typer atferd. 
 
Og her er det som sagt ikke bare store 
raseforskjeller, men også store individ-
forskjeller. Dette må vi som hundeeie-
re kjenne til, og ta våre forholdsregler 
ut i fra. Som vi vet skal det få påvirk-
ninger til før en boerboel vokter por-
ten, men har noen opplevd at en sibe-
rian gjør det samme? Men mange har 
sikkert opplevd at det skal svake på-
virkninger til før jaktlysten våkner hos 
sine siberians, og hvor ofte det skjer. 
 
Som nevnt ovenfor; det kan være nok 
med en liten hund med flagrende ører 
som løper i fra hunden. Hunden din 
ser ikke da en hund, men den ser et 
bytte. Det vil si at vår rase har som 
regel lav terskel på jaktatferd, det vil si 
sterk jaktlyst. Men den har høy terskel 
på vokting, det vil si det er en veldig 
dårlig vakthund. 
 
Konsekvenser 
Det er noe som heter at i naturen så 
finnes det ikke verken straff eller be-
lønning – bare konsekvenser. I praksis 
betyr det at hvis en hund først opple-
ver å jage et byttedyr, så er det stor 
sjanse for at denne atferden vil gjenta 
seg. Dette fordi jagingen oppleves som 
noe positivt for hunden, og atferd for-
sterkes ved «belønning». 
 
Så derfor; sørg for at det ikke skjer. Ho-
vedregelen må være; ha din siberian i 
bånd utenom på inngjerdet området. 
Dette på grunn av rasens nedarvede 
egenskaper. Husk at det er enklere å lære 
en hund noe, enn å avlære den unoter. 
 
Alle kan være uheldig, men ofte skyl-
des disse tragiske hendelsene hundeier. 
Og det går alltid ut over «byttedyret» 
og hunden. Og alle oss andre hundeei-
ere, og selve hundesaken. ■ 

Løse siberians gir glade hunder, og glade hunder jobber bedre. Men bak gjerdet! 
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Vi oppfordrer alle med hunder som 
har oppnådd kravene for NTCH til å 
sende inn søknad. Hunden får fin, stor 
sløye i premie, som deles ut under 
middagen på Spesialutstillingen i mai. 

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 (4/2014) 
NO44135/10 Nay-la-chee's Lava Zima (4/2014) 
NO42185/09 Nenana 
NO33481/10 Rodeløkka's Petruscka (4/2014) 
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) 
NO38513/10 Huskyville’s Apache Honey Dew ”Honning” (4/2014) 
07768/05 Arnold S 
NO33740/10 Ulveheia’s Filifonka 
NO49635/09 Mel 

Fra og med 1.1. 2014 kan siberian 
husky få tittelen Norsk Trekkhund-
champion (NTCH). 
 
Krav for å oppnå siberian husky 
championatet 
Hunden skal ha minst tre 1. premier 
fra trekkhundprøver for polare raser 
(se reglene for trekkhundprøver for 
polare raser på www.siberian-
husky.net under aktiviteter og trekk-
hundprøver). 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 (rasetypisk, godt bygget, vinkler, 
bevegelse) slik den beskrives i rase-
standarden og som blir observert og 

bedømt i utstillingsringen, men ikke 
minst, skal hunden ha vist evne til å 
kunne utføre sin funksjon som trekk-
hund i konkurranse med andre trekk-
hunder. På den måten er det mulig å så 
objektivt som mulig få vurdert om den 
innehar de egenskapene beskrevet i 
rasestandard som ikke kan bedømmes 
i utstillingsringen. 
 
Formål og bakgrunn for trekk-
hundprøven 
Prøvens hensikt er under trekkhund-
tester å bedømme hundens egenskaper 
til fordel for avlsarbeide og fremme 
bruksegenskaper. 
 
Regelverket for trekkhundprøver av 
siberian husky er utarbeidet og vedli-
keholdes av Norsk Siberian Husky 
Klubb (NSHK) som samarbeidende 
klubb med NKK. 
 
Følgende utdrag fra rasestandarden 
står sentralt ved bedømmelse av bruks
- og trekkegenskapene for hunder av 
rasen siberian husky: 

NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT 
PRESENTASJON AV HUNDER MED NTCH TITTEL 

 
”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 
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 

TERMINLISTE FOR TREKKHUNDPRØVER 
 
02-04.01 Mush Synnfjell 
03-04.01 Hamar Hundekjørerfestival 
09-10.01 Alta 2-dagers 
10-11.01 Nittedalsløpet 
10-11.01 Gausdal Maraton 
16-17.01 Vikerfjelløpet 
16-18.01 NM sprint- og mellomdistanse 
23-24.01 Hallingløpet 
24-25.01 Troms Quest 
29-31.01 Bergebyløpet 
06-10.02 Femundløpet 
14-15.02 Rørosløpet 
20-22.02 NSHKs Vintersamling 
21-22.02 Hakasleppet 
01-07.03 Norway Trail 
07-13.03 Finnmarksløpet 
14-15.03 Maajaløpet/Herringen Trail 
21-22.03 Helge Ingstads Minneløp 
28-29.03 Seppalaløpet 
11-12.04 Pasvik Trail 
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Kjønn: Tispe 
Høyde: 55cm 
Vekt: 18 kg  
Født: 16.3.2010 
 
Oppdretter: Eget oppdrett, første kull 
 
Oppdretter/eier Line M. Løw har gitt 
opplysningene om Honning. 
 
Litt om hundene bak 
Dette er en hund fra en kombinasjon 
som jeg ønsket å gjøre i flere år før jeg 
fikk sjansen til å gjøre den. Begge for-
eldre var meget gode ledere. Pippi er 
oppdrettet av Ulveheia kennel og 
kommer fra en kombinasjon mellom 
sprint- og langdistanselinjer. Jeg kjøpte 
Pippi av Tore Hunskår da hun fikk en 
håndleddskade på Femundløpet 2006. 
Jeg startet meget forsiktig opptrening 
og merket ingenting til denne skaden. 
Pippi gikk som leder hos meg fra jeg 
kjøpte henne og til hun fikk kreft og 
måtte avlives. Jeg var for fersk til å 
forstå hvor god denne hunden egentlig 
var. Nå som jeg har kjørt flere forskjel-
lige hunder forstår jeg mye mer av 
hvor mye Pippi var verdt. Tipp er fra 
langdistanselinjer (Vargevass og Hans 
Christian Ørjestad). Tipp er oppdrettet 
av Tom Arne Kristiansen som har 
vunnet flere mellomdistanseløp samt 
ble nummer 9 på korte Femundløpet 
2006. På dette spannet gikk far Gaul, 
mor Luna, Tipp og alle søsknene hans 
samt en hund fra Atle Eikevik. Jeg er 
opptatt av å ikke bare bruke såkalt 
stjernehunder i avl, men hunder hvor 
flere i kullet er gode. Jeg tror det sier 
mer om kvaliteten på hunden. Med 
dette kullet ønsket jeg å kombinere 
raske hunder med utholdende hunder 
og noen ganger trekker man vinner-
loddet. Alle fra dette kullet rapporteres 

å være gode trekkhunder. De tre jeg 
beholdt selv er jeg veldig fornøyd med 
og de er blant mine beste hunder - 
Honning og broren Crazy er mine ho-
vedledere på løp, og de har gått Alpen 
Trail og Norway Trail i led. Disse lø-
pene er krevende etappeløp. Fire av 
seks hunder i kullet går som hovedle-
dere. 
 
Gemytt 
Honning har et meget godt gemytt 
men er noe reservert ovenfor fremme-
de. Som sin mor er hun en naturlig 
leder av flokken uten at man egentlig 
ser hvordan hun gjør det. Honning har 
kun slåss en gang og da ble hun angre-
pet. Jeg ser aldri at hun viser tenner, 
allikevel er det ingen som nærmer seg 
fôrbøtta mens jeg plukker møkk og 
hele flokken er løs. Ingen hannhunder 
tisser på den heller. Søsknene hennes 

er veldig myke, kanskje litt for myke – 
noen er litt ”persillebladaktige” som 
kan bli litt engstelige. Honning og Uu-
le (Big Buffalo) i Finland er kanskje de 
”tøffeste” mens White, som jeg har, og 
Mir (hos Pipebakken kennel) er kan-
skje de mykeste. Honning er et 
matvrak som gjør det lett å holde vek-
ta selv under reise og løp. Hun er nær-
mest lydløs, noe jeg setter stor pris på. 
Faren Tipp var som unghund en stein-
spiser, men Honning og søsknene har 
ikke arvet dette. 
 
Pels og kroppsbygning 
Honning har utmerket pels, med mye 
underull og fett i pelsen. Etter den 
strenge vinteren i 2010 målte jeg un-
derullen hennes til å være nesten 5 cm 
tykk. Hun så ut som en trulte men det 
var en slank hund som kom ut etter 
røyting… Men pelskvaliteten har vært 

Foto: Hilde Siewartz Løken. 

Foto: Hilde Siewartz Løken. 

Huskyville’s 
Apache Honey 
Dew 

Tipp 

Gaul 
Junior 

Lotte 

Luna 
Pablo Av Vargevass 

Curly 
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Polarbreen’s Lobo 
Tixsie’s Joe 

Isolde 

Sky 
Vargteam’s Fredrik 

Vargteam’s Tine 

NTCH HUSKYVILLE’S APACHE HONEY DEW ”HONNING” 
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varierende i kullet og jeg har kanskje to 
av dem med best pels (Honning og 
White). Jeg synes selv Honning er godt 
bygget med sterk over og underlinje, 
og at hun har en stayerkropp. Men 
hun har dårlige bevegelser og trives 
absolutt ikke i utstillingsringen så noe 
bedre enn Very Good har hun ikke 
fått. Honning har sterke poter men her 
har det vært varierende kvalitet i kullet. 
Honning er øyelyst og gonoskopiert 
uten anmerkning. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Honning er en utmerket trekkhund 
som går som hovedleder på løp. Hun 
liker fart men er mer moderat enn Pet-
ruscka. Hun fungerer ellers godt alle 
steder i spannet. Hun brøyter og er 
flink til å finne sålen. Hun jobber vel-
dig godt i bakker og er meget fokusert. 
Hun har fungert godt på flere typer 
underlag men siden jeg trener for 
sprint og mellomdistanse er jeg ikke 
den som oppsøker fjellet og uværet 
mest, og hun er ikke testet for riktig 
lange distanser. Hun går like bra på 12 
km som 60 km. Hun tygger ikke liner 
eller seler. 
 
Negative sider 
Honning har, som nevnt tidligere, dår-
lige bevegelser. Så langt har det ikke 
gitt noen skader men hun er ung enda, 
i skrivende stund snart 5 år. Hun kan 
ikke gå løs da hun ikke er spesielt lyd-
hør eller lydig (har blitt bedre med 
årene) utenom i spannsituasjon. 
 
Meritter 
Alpen Trail 2014; (8/13), beste sibe-
rian husky-spann 6-spannsklassen, 
300km 
Norway Trail 2014; (16/22), nest beste 
siberian husky-spann, 188km 
NSHKs Vintersamling 2014; 1/5 
Hamar Hundekjørerfestival 2013 1/12 
NSHKs Vintersamling 2013 1/5 
 
Avkom 
Honning har hatt ett kull høsten 2014 
(2 hanner/2 tisper). De er kun 4 mnd i 
skrivende stund så alt for tidlig å si noe 
som helst. ■ 

Kjønn: Tispe 
Høyde: 56cm 
Vekt: 18 kg  
Født: 28.10.2008 
 
Oppdretter: Rodeløkka kennel 
Line M. Løw har gitt opplysningene 
om Petruscka. 
 
Litt om hundene bak: Dette er en 
hund fra et utavlskull hos Rodeløkka 
kennel som jeg syntes var veldig spen-
nende og derfor bestilte valp fra. Beg-
ge foreldre går som ledere hos kennel 

Rodeløkka og de rapporterer om godt 
gemytt, gode trekkegenskaper og god 
matlyst. De er dog ikke prøvet i løp. 
Bestefar på fars side er Spoti 
(oppdretter Atle Eikevik) - en eksep-
sjonelt god lederhund som har vært 
helt i toppen av siberian huskyer i 
Norge og Europa så lenge han levde. 
Spoti vant sitt første løp på Vintersam-
lingen i 2000 bare 15 mnd gammel. 
Året etter vant han sprint EM i Tysk-
land, sølv i mellomdistanse EM 2004 
og beste siberian spann på korte Fe-
mundløpet 2005, samt Polardistans 

Foto: Hilde Siewartz Løken. 

Rodeløkka’s 
Petruscka 

Rodeløkka’s 
Ocavianus 

Spoti 
Tixsie’s Joe 

Piccola Giovanna Av Vargevass 

Rodeløkka’s Cagna 
Rodeløkka’s Greg Rusedski 

Rodeløkka’s Chickamauga 

Helinkaja’s 
Tamaya Tora 

Petruschka’s Nick-
Nack 

Sommerset Island V’Jerry 

Trinity Kennel’s Tee Bee 

FIN UCH Sainen 
Jekatarina 

Nauravan Laukan Rampe 

FIN JCH UCH FINV-00 Sainen Anadyr 

NTCH RODELØKKA’S PETRUSCKA 

Honningkullet. Foto: Hilde Siewartz Løken. 
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er ingen uspora leder. Jeg har ikke 
prøvd henne mye men hun er for utål-
modig til å ta finjusteringkommandoer. 
Av og til har hun problemer med isk-
lumper i pelsen mellom potene. 
 
Meritter: Excellent og CK på flere 
utstillinger, beste junior- og unghund-
tispe på NSHKs spesialutstilling. NM 
8-spann Sprint 2015 (3/5), Norway 
Trail 2014 (16/22), nest beste SH-
spann, 188km, NSHKs Vintersamling 
2013 (1/5), NSHKs Vintersamling 
2012 (2/5), VM sprint 2011 (7/10) 
 
Avkom: Petruscka har hatt ett kull 
høsten 2014 (4 hanner/1 tispe). De er 
kun 4 mnd i skrivende stund så alt for 
tidlig å si noe som helst. ■ 

er rask. Hun kan brøyte og finne såle. 
Hun jobber veldig godt i bakker og er 
meget fokusert. Hun har fungert godt 
på flere typer underlag men siden jeg 
trener for sprint og mellomdistanse er 
jeg ikke den som oppsøker fjellet og 
uværet mest, og hun er ikke testet for 
riktig lange distanser. Hun går like bra 
på 12 km som 50 km. Hun tygger ikke 
liner eller seler. 
  
Negative sider: Veldig intens i span-
net – ankerløsner på vinteren og kan 
få potesår på høsten fordi hun hiver 
seg i sela hele tida under vanningspau-
ser (har ikke tid til å pause). Jeg har 
løst dette med å ta av bakline eller slip-
pe henne løs under pauser. På snø er 
hun den siste som må settes inn. Hun 

Petruschka og Honning. Foto: Hilde Siewartz Løken. 

2005. Han har vunnet flere løp på Vin-
tersamling, Hamar etc og han har gått 
samtlige løp som leder fra han var 15 
måneder til han var over 10 år. Han 
var ikke den eneste stjerna i kullet, søs-
teren hans Tinka gikk også som leder 
på de aller fleste løpene og Raggy 
(broren) var wheelhund på spannet. 
Spoti er 50% Vargevass og 50% Zero. 
Bestefar på mors side er Petruschka’s 
Nick-Nack (dansk kennel), som har 
gått som leder i åpenklassesprint og 8-
spann sprint i flere EM og VM til gode 
plasseringer. Nick-Nack er dominert 
av hunder fra Fortsalong kennel 
(Vincent Bouniello). 
 
Gemytt: Petruscka har et fantastisk 
gemytt! Hun er en av de mest konflikt-
skye hunder jeg har hatt. Men uten å 
være en svekling som er redd for andre 
hunder eller større flokker. Hun kan gå 
sammen hvem som helst i spannet, 
dele bur med hvem som helst, gå i et 
hvilket som helst spann. Hun går fint 
overens med små hunder og katter. 
Hun er kjælen med voksne og barn - 
noen ganger litt i meste laget. Petrus-
cka er er matvrak! Det er veldig lite lyd 
i henne – noe jeg setter stor pris på. 
Hun kan fint gå løs, særlig på samling-
er og treninger og slikt men har jaktin-
stinket i behold så frislepp i skaugen er 
litt mer spennende… Hun har god 
respons, er lydig og lærer lett. 
 
Pels og kroppsbygning: Petruscka 
kommer fra et utavlskull hvor man 
hadde alle pelsvarienter og farger, også 
pels som grenser til såkalt wolly. Wol-
lypels ligger i linjene på både mor og 
farssiden genetisk. Siden jeg da kjørte 
sprint valgte jeg ut valpen med minst 
pels i kullet. Det har jeg angret litt på i 
ettertid. Det skal innrømmes at pelsen 
ikke er av god nok kvalitet. Pelsen er 
tilstrekkelig med underull og fett og 
har alltid fått fin kritikk på utstilling, 
men i mine øyne er den ikke god nok. 
Søstrene hennes har betydelig mer 
pels. Petruscka er fint bygget og gjør 
det jevnt over bra på utstilling. Men 
hun har ikke nok masse eller pels til å 
hevde seg helt i toppen. Hvis jeg skal 
være veldig kritisk ville jeg ha ønsket 
meg noe bedre front og litt mindre 
tuck-up. Men hun har en veldig sterk 
over- og underlinje og scorer alltid 
høyt på bevegelser.  
 
Petruscka er øyelyst og gonoskopiert 
uten anmerkning. 
 
Egenskaper som trekkhund: Petrus-
cka er en utmerket trekkhund som jeg 
ofte bruker som leder. Hun liker fart 
og jager ofte fart. Hun fungerer godt 
alle steder i spannet også i wheel. Hun 

Foto: Hilde Siewartz Løken. 
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NTCH NVV`13 NAY-LA-CHEE`S 
HEXOV RUNNER 
 
Kjønn: Hannhund 
Rase: Siberian husky 
Høyde: 57-58 cm 
Vekt: 23 kg 
Født: 01.05.05 
 
Oppdretter: Rikke Bergendahl, Nay-
La-Chee kennel 
 
Tone B. Hansen og Runar Golimo 
Simonsen har gitt opplysningene om 
Runner og Zima. 
 
Litt om hundene bak: Alaskans Ping 
Ping of Anadyr (Ash) har hatt endel 
kull i Norge og Finland. Han kom til 
Vargevass som pensjonert for senere å 
bli kjøpt av Kefeus. Ping Ping var en 
stor langbent hannhund. Hexa var en 
elskelig og grei kommandoleder etter 
amerikanske Northomes Rude-E som 
kennel Axia importerte og Nuch Nay-
La-Chee’s Kenoia som var komman-
doleder hos Nay-La-Chee. Noia var 
etter en ren Vargteamtispe Avatacs 
Ulveline og svenske Unisaks Jet Ban-

dit. Sistnevnte ble mye brukt i Sverige 
og var etter sædimport fra Igloo Paks 
Snow Bandit x gamle Snowtraillinjer. 
 
Gemytt: Runner er en grei gutt. Han 
er utrolig lettvint å ha med å gjøre, 
også når tispene har løpetid. Spiser og 
drikker like godt uansett. Han kan 
være noe usikker på andre hannhun-
der, men er ikke kranglete. God valpe-
oppdrager. Stille i hundegård. Snill 
mot folk i alle aldre og glad i kos. 
 
Pels og kroppsbygning: Generelt 
bra bygget. Har meget gode poter og 
god pels, bra front og gode vinkler. 
Litt bratt kryss, og noe flate labber. 
 
Egenskaper som trekkhund: Går 
overalt i spannet, trives best på raske 
spor. Er en stayer, som alltid er der. 
«Vedlikeholdsfri» på trening. Trenger 
så og si aldri potesokker. 

Negative sider: Kunne vært mer selv-
sikker. 
 
Meritter: Vi kjøpte Runner av Kari og 
UIf Hope i 2011. Da hadde han gått en 
del løp for dem. Noen av løpene han 
har gått: 2 x Femundmundløpet 
(F4000 2007 og 2009, for Hope), VM i 
hundekjøring 2011 Sprint 4 spann, 
Vikerfjell-løpet (70 km, 30 km) Hal-
lingen (80 km, 160 km), Rørosløpet (2 
x 40 km), SHAM-draget (2 x 45 km), 
Hamar hundekjørerfestival 2012 
(sprint) og NSHKs Vintersamling 2x10 
km, 2x20 km og 2x50 km. Han er ut-
stilt med CK, Cert og BIR samt Norsk 
veteran vinner som beste resultat. 
 
Avkom: Har hatt ett kull født 
05.06.2014, 10 valper. De er godt byg-
get- det blir spennende å se hvordan 
de blir etterhvert . I skrivende stund 
har de såvidt prøvd seg i spannet, og 
viste lovende takter. ■ 

Til venstre: Tone B. Hansen med Runner i led under VM på Hamar i 2011. Foto: Stine Oppegaard,. Foto over er tatt av Linda Haugen. 

Foto: Linda Haugen. 
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NTCH NAY-LA-CHEE`S LAVA 
ZIMA 
 
Kjønn: Tispe 
Rase: Siberian husky 
Høyde: 54 cm 
Vekt: 19 kg 
Født: 20.04.2010 
 
Oppdretter: Rikke Bergendahl, Nay-
La-Chee kennel 
 
Litt om hundene bak: Etter Nay-La-
Chee`s River Jenisej og Sepp. Jeni er 
en liten, veldig snill og grei lederhund 
hos Rikke Bergendahl, foretrekker dog 
trav men har et meget raskt trav. Jenis 
far NLC Troyka River er en stor flott, 
litt reservert hardtarbeidende spann-
hund med mye seppalalinjer fra AlkaS-
hann bak seg bl a. Sepp. Er en høyin-
tensitetshund i selen, snill og grei med 
andre, eies av Frank Guldberg og Nina 
Iversøn, og er kullbror av Tore Huns-
kårs kjente ledere Juni, Juli og Kvikki. 
 
Gemytt: Zima er en hund med mye 
energi, men har også en god avknapp. 
Trygg og ærlig hund, venn med alle. 
Lettlært. Smart. Glad i folk. 
 
Pels og kroppsbygning: Generelt bra 
bygget, men en anelse lang i ryggen. 
Bra pels. Gode poter, trenger potesok-
ker på de lengste turene på grus. Gode 
bevegelser. 
 
Egenskaper som trekkhund: Zima 
går som lederhund. Hun har et raskt, 
uanstrengt trav, slår om til galopp først 
ved høy hastighet. Humørspreder i 
spannet. 
 
Negative sider: Setter ikke fart som 
lederhund, men holder fint farta om 
makkeren drar opp farta. Litt lang i 
ryggen. 

Meritter: Noen av løpene hun har 
gått: Vikerfjell-løpet 2012, 2013, 2014 
(30 km) Hallingen 2014 (40 km), Rø-
rosløpet 2012, 2013, 2014(2 x 40 km), 

Hamar hundekjørerfestival 2012, 2013, 
2014 (sprint og mellomdistanse), og 
NSHKs Vintersamling 2x20 km og 
2x50 km. Utstilt med excellent og CK 
(Ck som junior). 
 
Avkom: Zima har ikke hatt kull, men 
vi har avkom etter hennes bror Goshe, 
som vi er veldig fornøyd med. ■ 

N TCH Nay-La-Chee’s 
Lava Zima 

Sepp 

Skooter Av Vargevass 
Simson Av Vargevass 

Gitana Av Vargevass 
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Nay-La-Chee’s Cool Running 
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Foto: Anita H. Engebakken.Foto: Anita H. Engebakken.  

Zima og Beauty i led på treningstur på 
Grimsbu i 2012. Begge foto: Tone B.Hansen. 
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TEKST: CARSTEN BLOM RUUD. 

Rekkehustilværelsen 
De fleste starter med hunder i det små. 
De anskaffer en trekkhund som vanlig-
vis vekker begeistring både i familien 
og naboskapet. Familien blir medlem-
mer av en hundeklubb. Tilværelsen 
endres. Rekkehushagen endres etter 
hvert til en miniatyrutgave av Ullersmo 
landsfengsel, og på kort tid er det 6 til 8 
hunder bak murene. Familiens stasjons-
vogn blir byttet ut i Pickup med hunde-
kasse, og garasjen fungerer som lager 
for sleder, annet hundeutstyr og som 
fôrrom. Det blir tydelig for naboene at 
her er det virkelig sving på sakene. 
 
Den harmløse familien er i løpet av et 
par år blitt hundekjørere. Samtalen 
med naboene begynner forsiktig å ta 
en ny vending. I den første tiden er det 
mest hyggelige spørsmål som: ”er det 
ikke mye å passe på å ha så mange 
hunder?”, så ”Jeg håper de er snille?” 
Naboene begynner å snakke seg imel-
lom. Ingen viser lenger interesse for 
familiens store prosjekt. Etter at mu-
ren er bygd har familien brutt ut av det 
rekkehusfamilier skal gjøre. Selv opple-
ver de at de har gjort alt for ikke å sje-
nere naboene. De har lagt ned tusenvis 
av kroner bak murene. Her spyles det 
og brukes alle former for remedier så 
det lukter mer som et parfymeri enn 
en hundegård. 
Så kommer tiden med henstillinger: 

”Er det mulig å ha det litt rolig i hun-
degården mellom 17.00 og 18.00 for 
da sover mannen min middag?” Fami-
lien begynner å planlegge både fôring 
og trening ut fra ønskene til naboene, 
og fortsatt er de stolte over at det går 
an å ha 7 til 8 hunder i et rekkehus. 
Det gjelder bare at man oppfører seg 
ordentlig og har gode naboer. 
 
På det tredje året blir det kritisk. Uten 
forvarsel kommer telefonen fra en av 
naboene med klager både på lukt og 
bråk, og da på vegne av hele nabola-
get. Nå har naboene bestemt seg, og 
etter et års tid med klager, noen na-
boer slutter å hilse, det kommer ano-
nyme brev, og også trussel om anmel-
delse, er ikke lenger tilværelsen den 
samme. 
 
De fleste familier bryter på et vis her 
sammen. Festningen de har bygd er på 
feil sted til feil tid. 
 
I noen hundekjørerfamilier er det på 
dette tidspunkt ofte bare en som driver 
med hundekjøringen. Den andre har i 
utgangspunktet akseptert dette som en 
del av pakka, men selvfølgelig etter 
hvert som muren reiser seg, antallet 
hunder øker og familiens penger går til 
fôr og utstyr. ”Det var med nød og 
neppe poden fikk nye klær til 17. mai”. 
Slike uttalelser skal det en god rygg for 
å bære. Valget blir i slike tilfeller enten 

for den ene å ta hundene med ut ”et 
eller annet sted det er sånne som deg”, 
(direkte sitat fra en tidligere utkastet 
hundekjører) eller å skrinlegge prosjek-
tet, bestille gravemaskin, få vekk mure-
ne, og ”til døden skiller oss ad” aldri 
gjøre noe slikt igjen. De aller hardeste 
av oss tar i denne situasjonen familien 
med ut et eller annet sted hvor det er 
kongelig romslig, gjerne uten innlagt 
vann. Her vil jeg anta at levetiden på 
forholdet vanligvis vil vare i underkant 
av et år, og historiene som den da ufor-
skyldt etterlatte hundekjører må bære 
resten av sitt liv, er fortellinger, som 
gjør 17. mai-historien til rene eventyr-
fortellingen. 
 
Den røde stuen 
I de tilfelle hvor begge i rekkehusfami-
lien er hundekjørere finner man et 
sted, gjerne langt fra arbeidsplassen, 
dårlig med kommunikasjonsmidler, og 
en bolig bare hundekjørere og folk i 
Alaska ville finne tilfredsstillende. Li-
vet får mening. Hundekjøring er ikke 
lenger noe man driver med, men det er 
noe man er. Man snakker nesten ikke 
lenger med andre mennesker. Familien 
har gått inn i en annen verden. Jeg 
husker at da jeg selv var liten gjorde 
jeg i en periode alltid pengene jeg had-
de om til hvor mange fiskesluker jeg 
kunne få. Slik er det også blitt for fa-
milien i den røde stuen. Økonomi er 
blitt til spørsmålet om hvor mye 
”hund” vi kan få for pengene. På et vis 
er det noe virkelig stort, ja nær sagt 
noe rørende i dette; nærmest det totale 
kulturbrudd. 

Hus og hundegård på "Vestfronten" i Folldal. Foto: Kjetil Svanemyr. 

NABOER 

Naboen er for en sledekjører den som bor nærmest deg. Enten det er 10 
meter eller 1 kilometer unna er det fortsatt naboen. Det er dessverre umu-
lig ikke å ha en nabo. 
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Det er en romslig hundegård på Stengelsen i Alta. Foto: Berit B. Megård. 

Skal man drive med denne sporten, må 
man først få seg en kone eller en mann 
som enten har samme interesse selv 
(her er det dessverre et noe begrenset 
marked, så det krever litt aktiv og krea-
tiv innsats), eller ”en som er snill, tål-
modig og imponert”, som Peter Wes-
sel Zappfe uttrykte det. Dem er det 
nok nesten verre å finne i dag. 
 
Jeg er egentlig imponert av hvordan 
hundekjørere stadig finner hverandre, 
og hvordan de resirkuleres som brukt-
marked innen miljø. Her slutter norsk 
hundekjøring seg til en god tradisjon 
jeg også ser i Alaska. Jeg har selv aldri 
kommet ordentlig inn i dette marke-
det, men det skyldes kanskje at jeg rett 
og slett har hatt for få hunder? Jeg vil 
tro at for en mann er det en fordel å 
være storspannkjører; det er noe mer 
maskulint over det. For jenter tror jeg 

selve interessen gjør mye. Men, unntak 
finnes. Dette er kun ment som noen 
enkel tips fra en eldre mann! 
 
Resten er greit: røde stuer og hunder 
er det overalt. Følger du opplegget til 
Pete og Bente i forhold til hundegår-
der og hundestell, skulle lykken være 
fullkommen. Da kan dere kjøre hunde-
spann lykkelig sammen inn i solned-
gangen. Skulle dette likevel gå galt må 
du kaste deg inn i bruktmarkedet, hvis 
ikke naboen din tilfeldigvis skulle være 
den litt uvanlige naboen, som bare har 
drømt om deg fra du kom til den lille 
røde stuen i skogen… ■ 

Den røde stuen har også naboer, i 
hvert fall en, og det kan i grunnen 
være nok. Det er gjerne en særlig. 
Gjerne en pedant med en aldeles strø-
ken hage, et typisk 1 1/2 etasjes arbei-
derhus du finner på landet fra 50-tallet, 
og en kone som regelmessig tar per-
manent og deltar i forskjellig veldedig-
hetsarbeid. Begge er pensjonerte, og 
har alltid hatt litt sauer som hobby. De 
bor nesten en kilometer unna, men de 
er fortsatt naboer. Familiene har i ut-
gangspunktet lite til felles. Om rekke-
husmenneskene opplevde familien 
som litt gal, synes denne naboen at 
hele prosjektet er fullstendig vanvittig. 
De skjønner ikke at det er mulig for en 
ung kjekk familie å ”ødelegge” livet på 
denne måten. Dessuten er de redd for 
hva hunden kan gjøre hvis de kommer 
løs både i forhold til sauene og barne-
barna. Når de har vært og sett på hun-
degårdene og hundeopplegget synes de 
dette umulig kan være lovlig. Fra fortet 
i rekkehuset med nærmest parfyme-
lukt, er hundegården som nå rommer 
40 hunder neppe det mest strøkne 
som finnes. Dermed er bråket i gang 
også med denne naboen. 
 
Konklusjon 
La rekkehustilværelsen være forbehold 
rekkehusmennesker, og det er erfarings-
messig en grense for hvor mange hun-
der som kan inngå i denne tilværelsen. 
 
Det er alltid en nabo, det har mange av 
oss erfart som også bor avsides. 
 
Jan Reinertsen og jeg har i flere år vært 
på ”inspeksjonsrunder” med sykkel til 
hundekjørere. I de siste par årene har 
det vært noe færre besøk, men hvert år 
tar vi sykkelturen fra Røros over til 
Tufsingdalen, hvor vi overnatter hos 
Bente og Pete. Jeg husker Odd Kjøsnes 
sin kommentar da han så hundegården 
deres første gangen. ”Den var jålat”. 
Hundegården, hundehusene og hunde-
holdet, alt sammen er rett og slett strø-
kent. De bør stå som forbilde for hvor 
jeg i dag mener lista burde ligge. 
 
Enhver nabo som kommer dit, ville 
ikke komme på tankene om at dette 
var et uforsvarlig hundehold. Jeg har 
opplevd at i diskusjoner rundt nabo-
problemer blir det for mye fokus på 
hvilke formelle rettigheter vi har som 
hundeeiere. Når bråket begynner viser 
det seg at for de fleste av oss blir det 
så belastende at vi ikke orker konfron-
tasjonene. Det er dessverre slik at det 
er de andre sin oppfatning av vårt 
hundehold som gjelder og blir utslags-
givende, og derfor bør det være ret-
ningsgivende for hvordan vi legger 
opp hundeholdet vårt. 

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Slædesporet 
nr 5, 2003. Innsendt av Johanne Sundby med tilla-
telse fra forfatteren. 

Foto: Silje Mari Eriksen. 
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TEKST: JEGER BJØRNSON. 

Samlingen på Syningen er en samling 
som opprinnelig startet utenfor klub-
bens regi. Det har blitt samlingen hvor 
blant annet klubbens konkurransekjø-
rere har lagt grunnlaget for kommende 
løpssesong. Dette er en intim samling, 
hvor alle bor på store sovesaler og 
oppholder seg i hovedhuset. Mange i 
klubben ser på denne samlingen som 
den aller beste, spesielt den forgreining 
av klubben som driver med mellom- 
og langdistanse. 
 
Som alle gode tradisjoner, utvikles de 
med tiden for å bli enda bedre. Dette 
har Stine Oppegaard og arrangements-
komiteen tatt seriøst og i år har det 
ikke vært store frykten for at arrange-
mentet skulle avlyses grunnet få delta-
kere eller manglende snø. For selv 
snøen synes Stine å ha full kontrollen 
på. Det er totalt 30 sengeplasser i ho-
vedhuset, som ligger 900 moh i Hal-
lingdalen, i tillegg til to mindre hytter. 

På årets samling var det nærmere 70 
voksne og barn, med over 200 hunder, 
sovende inne og ute. Folk sov på ma-
drasser på gulvet, i sofaen eller kjelle-
ren når det ikke var flere sengeplasser 
igjen. Alle var strålende fornøyd med 
denne løsningen. 
 
I motsetning til tidligere år, var det 
mange som aldri hadde tatt i en slede 
før, men disse hadde nok en drøm om 
en gang å lede et hundespann ut i 
ukjent terreng. Lite viste nok disse på 
forhånd at det skulle de få muligheten 
til denne helgen. For alle som hadde 
lyst å prøve seg bak en slede og som 
hundekjører for noen timer, fikk mulig-
heten til det. For er det en ting dette 
miljøet skal ha honnør for så er det 
viljen til å legges til rette for lån av hun-
der, sleder, lykter og liner. Dette virker 
som kutyme i miljøet, til stor glede for 
mange som ikke har anledning til et hus 
uten naboer og 20 hunder i hagen. Jeg 
hadde selv gleden av å få prøve meg 

med 6-spann og seinere med 14-spann. 
En fantastisk opplevelse. Jeg fikk låne 
hunder og slede av Terje Frode Bakke, 
som etter en tids sykdom er tilbake for 
fullt i klubben og løpsmiljøet i Norge. 
Det er gledelig å få tilbake så mye ruti-
ne, erfaring og kunnskap. 
 
Vi ankom Ål på torsdag formiddag. Hel-
digvis hadde det allerede kommet flere 
ivrige hundekjørere. Vi ble sittende fast 
et stykke oppe i fjellet, men fikk god 
hjelp av Geir Johannsen og Svein Duf-
seth, så vi kom oss opp med både hun-
der, utstyr og folk. Tore Hunskår, Svein 
Dufseth, Trond Hansen og Marcel Jør-
gensen hadde kjørt opp løyper for klub-
ben i mange dager før samlingen, disse 
måtte prøves! Så fort bagasje var lempet 
inn i hytten forbeholdt innehunder og 
deres eiere, spente jeg for sparken og 
mine to, før vi forsvant ut i mørket. For 
et arbeide som hadde blitt nedlagt, vi 
skal prise oss lykkelig for slike ildsjeler. 
Flotte løyper, selv med Kickspark. 

Det var med stor spenning jeg så frem til årets samling på Syningen. Den første muligheten til å trene på snø, min 
aller første mulighet til å kjøre flere en to hunder og første gangen mine hunder skal få prøve seg i et skikkelig 
hundespann. Men aller mest gledet jeg meg til å møte den delen av klubben, hvor mange bruker hundene sine til 
mellom- og langdistansekjøring. Bruksegenskaper har høy prioritet og tradisjonene med hundesporten er lange. 

Unghund Levon med begrenset kroppskontroll over 7 år og tålmodig Ozzy2. Foto: Saskia van Es. 

HØSTSAMLING PA  SNØ 
Norsk Siberian Husky Klubbs Høstsamling på snø, Syningen, Ål i Hallingdal 
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Allerede tidlig neste dag var det ut 
igjen, men denne gangen med 6 spann. 
I sporet var det mange som gledet seg 
med hunder og årets første sledetur. 
Som førstegangskjørende må jeg si at 
det var en smule skummelt å passere 
andre spann i den smale traseen. Hun-
dene kom tett innpå hverandre og fryk-
ten for slåsskamp var nok vesentlig 
større hos meg, enn bekymringen had-
de dekning for. Med den gode tre-
ningsånden ute i sporet, falt skuldrene 
fort ned på et akseptabelt nivå og jeg 
kunne begynne å nyte opplevelsen. I de 
påfølgende dager var det fullt i løypene 
og folk kjører både tre og fire økter pr 
dag. Noen står tidlig opp om morge-
nen for å komme seg rett ut i sporet, 
mens andre legger ut seint på kvelden. 
Spesielt imponert blir jeg allikevel over 
alle de unge kjørerne, noen helt nede i 
12-års alderen, som behersker både 
slede og hunder på en utmerket måte. 
Uten tvil, vil det spire dyktige hunde-
kjørere ut fra denne samlingen. 
 
Denne helgen var det opplegg for alle, 
også de som ikke var ute i løypene. Det 
ble arrangert forskjellige aktiviteter for 
barna. Helgens høydepunkt for disse 
var nok pepperkakebakingen. Med stor 
entusiasme ble det trykket ut pepperka-
kemenn og kvinner, til den store gull-
medalje. Deretter ble det pyntet med 
melis og sjokolade. På kvelden er det 
felles middag, hvor alle hadde tatt med 
seg noen ingredienser hver og det ble 
laget kjøttsuppe og pastaretter. Det var 

kake til dessert og når denne var ferdig 
inntatt i spisesalen, flyttet forsamlingen 
seg til den store peisestuen. 
 
I en lett og hyggelig tone går praten 
utover kvelden. Folk sitter samlet 
rundt forskjellige bord, i peisen bren-
ner det friskt og diskusjonene begyn-
ner å engasjere. Noen spiller brettspill, 
andre spiller kort, de aller fleste disku-
terer og debatterer forskjellige temaer 
som engasjerer. Det er mange mening-
er om så mye, det er mange forskjellige 
mennesker samlet, med forskjellige 
forutsetninger, erfaringer og bagasje. 
Folk har fått seg noen dråper i glasset 
og stemningen er på topp. 
 
Det hele var alt for fort over. Når den 
siste kopp er vasket, søppelen tømt og 
gulvene vasket, er det med en vemodig 
følelse jeg forlater Syningen for denne 
gangen. Uansett har jeg fått mange 
svar på spørsmål jeg har stilt meg og et 
innblikk i hvordan miljøet på innsiden 
faktisk utfolder seg. Det er utfordring-
er som må løses, men med så mye bra 
mennesker, er jeg helt sikker på at det 
er noe vi skal klare. En fin helg var det 
for de aller fleste, men skal man ha et 
inkluderende miljø, holder ikke ”aller 
fleste”. Vi må ta vare på alle, uansett 
hvilken bagasje de har med seg. Dette 
er en raseklubb! Det er et kollektivt 
ansvar at ikke noen faller imellom eller 
utenfor det ”gode selskap”. ■ 

Fra spisestuen. Foto: Gro Britt Skarseth. Foto: Saskia van Es. 

Marianne Larsen gir Kristin Ranem Rønsdal 
noen gode råd og triks . Foto: Saskia van Es. 

Lina Stabbetorp koste med hundene før de 
skulle ut på tur. Foto: Marion Herland. 

Maya. Foto: Saskia van Es. Zelda og Frost. Foto: Saskia van Es. 

Camilla Kerler Günther. Foto. Saskia van Es. 

Veggklatrer Nora. Foto: Stine Oppegaard. 
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Sandra og Per Hove sin 
hund River. Foto: Ma-
rion Herland. 

Mel, Ylva og Varg. Foto: Gro Britt Skarseth. Elias på sledetur. Foto: Bente Sofie Alhaug. 

Sandra og Per sine hunder, Tikani, Kayano, Anana, Piwo, Fritjof, 
Loke og Barney. Foto: Marion Herland. 

Ronny Lindkvist hjelper Jeger Bjørnson så han igjen får kontroll 
over spannet på sin nybegynnertur. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Camilla og Lars Günthers valper. Foto: 
Marion Herland. 

Koda som venter spent på sin 2. sledetur. 
Koda er sønn av Per Tore Hove sin tidligere 
hund Najak. Foto: Marion Herland. 

Cartman. Foto: Saskia van Es. 
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Lille Sky varmer seg på Helax. Foto: Yvonne Herfindal. Martin Langholmen på sledetur med lånte hunder fra Toril Wiik 
Johansen og Geir Johansen. Foto: Yvonne Herfindal. 

Zelda slapper av i snøen. Foto: Yvonne 
Herfindal. 

Luna koser seg med elgbein. Foto: Yvonne 
Herfindal. 

Foto 1835 Marion Herland. 

Saskia Van Es i farta. Foto: Yvonne Herfindal. Camilla og Lars Günther gjør klar et 4-spann og 8-spann. Foto: 
Marion Herland. 
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Søstrene sisters; Zambezi og Tikaani, 5 
måneder gamle. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Yvonne Herfindal. Foto: Gro Britt Skarseth. Robin Mo og Gro Britt Skarseth i 3-mil-
sløyfen. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Helax er like stor som elgbeinet sitt. Foto: Yvonne Herfindal. 
Mari Skår i mål etter jomfrutur med slede. Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

Foto: Saskia van Es. Litt klabb og babb på turen. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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Svein Dufseth. Foto: Gro Britt Skarseth. Vi sulter ikke. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Johanne Sundby med valpespannet: Zam-
bezi, Tikaani og Bamba. Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

Støvleparken. Foto: Gro Britt Skarseth. Svensken til Toril og Geir Johansen. Foto: 
Gro Britt Skarseth. 

Geir Johansen med valp. Foto: Gro Britt Skarseth. Svein Dufseth på tur. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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Salatkokk Terje Dietrichson. Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

Heidi Myrtveit bak sleden. Foto: Saskia van 
Es. 

Nero, eid av Saskia van Es. Foto: Saskia 
van Es. 

Litt av kjøkkengjengen, Camilla Kerler Günther, Sandra Hatlestad 
Hove og Ingrid Jutta Høvik. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Bente og Elias Alhaug og litt klabb og babb. Foto: Gro Britt Skar-
seth. 

Mariska Kroeze Pieterse på skitur med 
valpen Lala. Foto Saskia van Es. 

Familietur med Nora, Odin og Nina 
(bestemor). Foto: Saskia van Es. 

Varg på tur. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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Lina Stabbetorp sine hunder. Foto: Gro Britt Skarseth. Geir Johansen med Anita Farstad på slep. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Odin Alexander Günther og Live Kroeze. 
Foto: Gro Britt Skarseth. 

Terje Frode Bakkes hunder. Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

Elias og Bamba. Foto: Bente Sofie Alhaug. 

Linesurr av første klasse. Foto: Gro Britt Skarseth. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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INTERVJUET AV FABRIZIO FILONI, FOR ITALIENSK 

MAGAZINE HUSKYPRIDE.IT. 

FOTO: VARGEVASS KENNEL. 

OVERSETTELSE: ANNE-KATRINE KROKEN. 

 
Hva kom først; din interesse for 
siberian husky eller din interesse 
for sledehunder generelt? 
Som fullbåren vestlending var jeg i 
mine unge år ofte i fjellet på ski. En 
dag møtte jeg en skigåer med et par 
grønlandshunder som trakk pulk, og 
jeg ble fasinert av synet. Jeg bestemte 
meg for at også jeg ville ha en trekk-
hund som selskap på fjellturene mine. 
I en avis kom jeg over en rubrikkan-
nonse fra Norges kjente eventyrer 
Helge Ingstad, som lød: «Siberian hus-
ky trekkhundvalper til salgs fra Leon-
hard Seppalas berømte linjer». Dette 
var et av de første kullene med sibe-
rian husky valper født i Norge (og Eu-
ropa) og jeg kjøpte en tispe. Dette var i 
1965. Et år senere kjøpte jeg en yngre 

søster. Denne tispen finnes i mine nå-
værende hunder gjennom sønnen hen-
nes Peik og hans avkom. 
 
Du importerte hunder fra USA. 
Hvilken innflytelse hadde disse 
hundene på din avl? 
I 1972 importerte jeg Natomah’s Ruff 
N Reddi, en snill og god hund som ga 
jevnt bra avkom, men som ikke nådde 
helt opp i hastighet og prestasjon. Har 
ingen igjen av det blodet. 
 
I 1978 kjøpte jeg Yeso Pac`s el Diablo 
fra USA og Artic Trail Fang fra Cana-
da. Dr. Roland Lombard anbefalte 
meg denne unge hannhunden som han 
hadde i trening på kennelen sin Igloo 
Pak. Artic Trail`s Fang var på den ti-
den en av de mest utprøvde hannhun-
dene i USA og Canada og jeg fikk 
kjøpt han fordi daværende eier ga seg 
med hunder. Begge hannene er brukt 
jevnlig i avl her i kennelen. Yeso Pac`s 

el Diablo fikk syv kull i min kennel og 
Fang fire. Både Diablo og Fang gikk 
på spannet mitt i mange år. Om av-
kommene kan jeg generelt si at det ble 
hunder med godt temperament, hold-
ning og fysikk. På min hjemmeside 
finnes en oversikt over hundene som 
har hatt innflytelse på avlen og deres 
avkom. 
 
I 1985 importerte jeg Ash of Markovo 
fra Doug Willet, oppdrettet av Curt 
Stuckey. I 2001 importerte jeg Iditarod 
finisher Alaskans Ping Ping av Anadyr 
og en ung tispe Alaskans Chanel of 
Anadyr fra Earl og Natalie Norris. Alle 
disse finner du i dagens hunder. Var-
gevass er basert på tre fremragende 
reinrasede arbeidslinjer; Seppala, Igloo 
Pak/New England og Anadyr. 
 
Hva ønsker du av en siberian husky 
som trekkhund? 
Å avle frem siberian husky til langdis-

KARSTEN GRØNÅS 
VARGEVASS SIBERIAN HUSKY KENNEL 

Karsten Grønås inn til mål på Polardisans 300 i 2012. Noal av Vargevass i single led. Foto: Casper Nielsen. 
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tanseformål (som rasen er ment å 
være) er langt mer komplekst enn å 
avle kun for utseende. Det er langt 
flere faktorer som spiller inn. Av en 
siberian husky som trekkhund ønsker 
jeg riktig holdning; mentaliteten hos 
trekkhund er av stor betydning. Den 
trenger å ha sterk arbeidsvilje. Når det 
røyner på og hundene begynner å bli 
slitne, trenger de ha tøffheten og viljen 
til å fortsette, selv under vanskelige 
forhold. De trenger å ha et godt tem-
perament, da mener jeg evnen til å 
samarbeide og være sosiale både over-
for mennesker og sine «lagkamerater». 
 
Rasetypisk funksjonell bygning; jeg vil 
ha en hund med riktige proporsjoner, 
vinkler, anatomi og karakteristiske po-
lare trekk, dette inkluderer god pels. 
Jeg vil ha friske hunder med gode be-
vegelser, gode poter, god metabolisme, 
god varmeregulering, god evne til re-
stitusjon, god muskulatur, kraft, uthol-

denhet, fart og appetitt. Når du kjører 
og avler siberian husky til langdistanse-
formål trenger du alle disse kvalitetene. 
Avl til utstilling fokuserer på langt fær-
re kvaliteter. 
 
Hva er din visjon for siberian husky 
som trekkhund? 
Jeg tror mange av utfordringene sibe-
rian huskyen som trekkhund står over-
for har vært de samme over mange år, 
og vil mest sannsynlig ikke forsvinne. 
Globalt er det kun VELDIG FÅ sibe-
rian huskyer som blir brukt som slede-
hunder og selektert etter dette, og enda 
færre innen langdistansehundekjøring, 
som er det standarden bygger på. Den 
store majoriteten blir avlet frem som 
familiehunder og/eller utstillingshun-
der, uten at funksjonelle trekkhundkva-
liteter blir tatt med i betraktningen. 
Dette har resultert i kroppsproporsjo-
ner som ikke reflekterer en funksjonell 
trekkhund, som er det en siberian hus-

ky skal være ifølge standarden. Jeg kan 
bare håpe på at flere vil bruke hundene 
som trekkhunder og gjøre seg disse 
erfaringene selv. Jeg kan bare håpe på 
at flere med siberian husky avlet for 
utstilling vil bruke hunder fra arbeids-
linjer inn i avlen, slik at de kan få et 
mer variert genmateriale og med det få 
hunder med funksjonell anatomi inn i 
showringen. I Sverige, må alle de fire 
polarhundrasene være løpsmeriterte 
før de kan oppnå tittel utstillingscham-
pion eller også få CAC på en utstilling. 
 
Jeg har en bekymring for rasen som 
sprinthund, og dagens forhold er ikke 
ideelle for siberian huskyen. I Sentral-
Europa blir løpene ofte arrangert i 
høye temperaturer og i svært befolke-
de områder der det ikke er plass til et 
lengre løypenett. Det er de som ar-
rangerer løpet som setter reglene, men 
tar de hensyn til rasen som trekkhund 
og hvordan denne best kan testes? 

Starten på Finnmarksløpet 2006, Enok og Nathan i led. Foto: Annica Uppström. 
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Siberian husky er ment å være en lang-
distanse trekkhund, med moderate 
proporsjoner og dobbel pels. Noen av 
hundene på den mellomeuropeiske 
sprintscenen har bygning som minner 
om «hounds» og ikke særlig god pels. 
Forskjellene mellom typene innen ra-
sen, ser ut til å bli større og større, 
mens den moderate typen som rase-
standarden beskriver står i fare for å 
forsvinne. Hvis ikke folk er forsiktige, 
ender vi opp med en rase som i fremti-
den vil bestå av ekstreme showhunder 
og/eller ekstreme sprinthunder. 
 
Sprint eller langdistanse? Hva er 
sjarmen med de ulike disiplinene 
og hvilken foretrekker du? 
Da jeg begynt i sporten og med avl av 
siberian husky, eksisterte det kun løp i 
sprintdistanser. Sprintløp var det mest 
populære frem til midten av 90-tallet. 
Jeg kjørte sprint fra 1971 og frem til 

1994, etterfulgt av en periode med 
etappeløp/mellomdistanse som Al-
pirod (1995) og Pirena (1997-1999). Da 
jeg kjørte sprint, foretrakk jeg løp over 
20 km eller mer eller løp som for ek-
sempel Jotunheimløpet (48+35 km) 
som var det mest populære løpet i 
Norge på 80-tallet. Min mening er at 
løp ideelt sett bør være mer enn 20 km 
for å kunne teste hundenes evne til 
utholdenhet. Mitt første langdistanse-
løp var Femund 500 i 2000, jeg var 
nærmere 62 år. Jeg ville foretrukket å 
kjøre langdistanse da jeg var yngre. 
Langdistanse gir mange utfordringer da 
det er langt flere faktorer som spiller 
inn. Båndet mellom kjører og hunder 
får en ekstra dimensjon når vi er ute 
sammen på sporet under tøffe forhold 
over lang tid. Langdistanse er det som 
passer den sibirske huskyen best og 
den distansen som ligger nærmest opp 
til det som beskrives i rasestandarden. 

Sprint versus langdistanse. Hva er 
forskjellene i hundehold og trening? 
Forskjellen i hundehold; å holde hun-
der for sprintdistanser, innebærer at du 
med omhu må passe vekten deres. 
Hvert gram teller, så det er viktig å 
holde dem i riktig vekt. Jeg tok hunde-
ne mine innendørs på de kaldeste da-
gene, da det var -25C eller kaldere. Jeg 
ville ikke at de skulle utvikle for tykk 
pels da de ville være mer utsatt for å gå 
seg varme under løp. Det er også vik-
tig å ha hunder som er mest mulig ho-
mogene med hensyn til størrelse og 
fart når du skal kjøre sprint. 
 
Forskjeller i trening; sprinttreningen er 
kort og intens, med mye intervalltre-
ning med lite vekt. I langdistanse er 
det ønskelig å holde en jevn fart uten 
for mange intense fartsøkninger, da 
dette lettere gir skader på hundene 
fordi de trekker tung last. Når jeg tre-
ner for langdistanse, lar jeg ikke hun-
dene gå særlig raskere enn 16 km/t i 
snitt per treningstur. I november tre-
ner jeg ca 35 km per treningstur med 
ATV. Da jeg trente til Femundløpet 
gikk hundene ca. 3800 km eller mer fra 
august til februar. I langdistansetrening 
er det ikke så viktig om hundene veier 
noen gram ekstra og det er ønskelig 
med godt pelsede hunder. 
 
For å oppsummere; i langdistansetre-
ning vil antall kilometer bare i desem-
ber være like mange som gjennom en 
hel sesong med sprinttrening (ca. 1300 
km) i mitt tilfelle. 
 
Beskriv dine to beste ledere gjennom 
tidene og hvorfor de var/er dette? 
I hver generasjon har det vært gode 

Arctic Trail Fang og Ch. Ylva av Vargevass. 

Ruski og Peik foran, Pan and Togo bak. Karsten Grønås med Nathan av Vargevass. 



59 

  4/2014 HUSKYBLADET 

ledere, så bare å skulle nevne to er ikke 
lett. Fra 80-tallet anser jeg min sprint-
leder Kermit av Vargevass som min 
desidert beste leder. Han var en veldig 
intens, konsentrert, villig, rask og ikke 
minst en glad hund. 
 
På 90-tallet, da jeg kjørte Pirena, var 
det Kermit`s datter; Tellervo av Varge-
vass som var min beste leder. Hun 
hadde en svært god og funksjonell byg-
ning, var villig og hadde masse driv. I 
tillegg var hun utholdende. Hun var 
seriøs og glimrende som single leder og 
ledet spannet til seier i Pirena 1998. 
 
Telles barnebarn Nathan av Vargevass 
var min beste leder under langdistanse-
perioden. Han gikk som leder gjen-
nom det hele 1000 km lange Finn-
marksløpet i 2006, da vi kjørte inn til 
den raskeste tiden så langt for et ren-
raset spann. De siste 200 km. var han 
dessuten i singel led. Året etter kom vi 
inn til en 10. plass i Femundløpet 600 
og ble igjen beste renrasede spann, 
med Nathan i led. Som sine foreldre 
og besteforeldre er Nathan en veldig 
seriøs og fokusert hund. Nathans far 
Ukko er linjeavlet på Kermit. 
 
I rettferdighetens navn må jeg også 
nevne andre fantastiske ledere, som 
Shira av Vargevass på 90-tallet og hen-
nes barnebarn Houston fra perioden 
1996-2003 (han ledet spannet inn til en 
3. plass i Femund 500 i 2001) og hen-
nes barnebarn Noal av Vargevass fra 
perioden 2007-2012. Det var selvfølge-
lig mange andre gode ledere på 70-
tallet også. 
 
Beskriv din absolutte favoritthund 
fra kennelen, den hunden som har 
bidratt mest til spannet og kennelen? 
Kermit er den hunden som er brukt 
mest i avl på kennelen og som jeg har 
linjeavlet på. Han var en stor leder i 
spannet, svært godt bygd og en veldig 
positiv og glad hund. Også hans for-
eldre Yeso Pac`s el Diablo og Ch. Ylva 
av Vargevass og hans besteforeldre 
Peik og Talitta of Kolyma har hatt stor 
betydning for kennelen, både som sle-
dehunder og gjennom avl. ■ 

Tellervo av Vargevass. 

Peik og Talitta of Kolyma. 

Kermit av Vargevass (Yeso Pac’s el Diablo x Ch. Ylva av Vargevass), født 20.03.1982. 

Karsten Grønås har hatt siberian husky siden 
1965, opprinnelig for turkjøring. Startet sitt første 
løp i 1971 (nordisk stil, klubbmester Tromsø TK). 
Begynte med konkurransekjøring for å ivareta og 
teste rasens bruksegenskaper. Han driver Varge-
vass kennel sammen med Eveline Koch, som skal 
kjøre Finnmark 500 i år. For mer info: 
www.vargevass.com. 
 
Dette intervjuet er gjort for det italiensk Siberian 
Husky Magazine Huskypride som ble publisert i juli 
2014, i forkant av Karstens dommeroppdrag for 
den italienske Siberian Husky Klubbens spesialut-
stilling 6. –7. september 2014. I Italia er hovedfo-
kus på utstilling, og type hunder er deretter. 
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TEKST OG BILDER: BÅRD BAKÅS. 

Går du derimot til anskaffelse av en 
trekkhund, og da gjerne en siberian 
husky, bør alarmklokkene ringe før 
stasjonsvogna er på plass. Når du først 
har en husky, er det stor sjanse for at 
det blir en til og da har du blitt bitt av 
huskyfeber. Plutselig så står du der 
med alt fra 4 til 12 hunder, og dette 
med frakt av disse blir en utfordring. 
 
Her er det flere muligheter. Mange 
kjøper gjerne en brukt pickup med 
hundekasse eller en kassebil som inn-
redes med bur. Etter hvert vil du kvie 
deg for å ha med passasjerer eller ba-
gasje da det konstant vil lukte våt 
hund, store pelsdotter som fester seg 
til alt, samt seler, trekkliner, forsekker 
og alt annet tar så mye plass at dette vil 
bli en ren hundebil. 

Den andre løsningen er å skaffe seg 
tilhenger. Her finnes ferdig produserte 
hengere til mange tusen kroner som 
har alt fra ventilasjon til ferdigisolerte 
vegger. Man kan også lage seg hunde-
kasse selv for å plassere på hengeren. 
Her finnes det finnes tegninger over 
romfordeling, størrelser på rom og 
mye annet på nettet. Det man må pas-
se på her er at man holde seg til de 
restriksjoner som mattilsynet har i for-
hold til størrelser på rom etc. 
 
Det å bygge seg et eget prosjekt for 
frakt av hunder er moro. Det trenger 
slett ikke koste all verden, og så får du 
også satt ditt egen preg på løsningen. 
 
Her er i alle fall undertegnedes løsning: 
Etter at min lille tilhenger med 4 rom 
ble for liten, startet jakten på ny heng-

er. Etter litt leting kom jeg over en 
skaphenger som hadde vært brukt av 
et snekkerfirma. Hengeren er en bog-
gihenger fra Tredal. Disse er kjent for 
god kvalitet og har en meget god fjæ-
ring da de har både støtdempere og 
fjærer. Dette gjør at hundene ikke blir 
kastet opp i taket ved humpete veier. 
 
Etter at kjøpet ble utført, ble den kjørt 
rett inn i garasjen for oppgradering. 
Bremser og hjullager ble gått over, det 
elektriske anlegget skiftet, nye ledlys 
montert og ny støttefot med hjul mon-
tert. En slik jobb klarer de fleste, i alle 
fall med litt hjelp. 
 
Inne i hengeren ble det delt opp i 10 
rom med tak i den nederste delen. 
Som vegger og tak inne i hengeren ble 
det brukt vannfast kryssfiner. Over 
rommene er det da god plass for slede-
belegg, for sekker og kasser med diver-
se utstyr. På dørene bak på hengeren 
er det laget kroker for å henge opp 

Det endelige resultatet testes ut av hundene. FRAKT AV HUNDER 

Når man får hund i familien, vil de fleste gå til anskaffelse av en stasjons-
vogn av respektabelt utseende for at det nye familiemedlemmet kan bli 
med resten av familien på turer. 

Oppdeling av rom inne i hengeren. 
Utgangspunktet, en avdanket skaphenger 
tidligere brukt av et snekkerfirma. Trening i UFO land. 



61 

  4/2014 HUSKYBLADET 

seler og nakkeliner. Egen plass for 
liten gardintrapp er også laget slik at 
man lettere kommer til for å gjøre fast 
sledene på taket. Disse er festet på 
lasteholdere som er skrudd fast i rails 
på kantene av taket. 
 
Dørene til hvert rom ble saget ut, og i 
hver dør er det lufting som er saget ut 
som profil av et huskyhode. Dette er 
sikret med galvanisert armeringsnett på 
innsiden. Selve hengeren ble malt med 
vannfast acrylmaling, og pålimt bilde 
av «våre» hunder. Hvert rom har også 

Valpene Bris og Tekk trives godt i hengeren. 

VALPEFORMIDLING 
 
NSHK har et system for formidling av valper. Både påtenkte kull og fødte 
valper kan formidles via valpeformidler og klubbens hjemmesider. Forutset-
ningen er at man er medlem av NSHK. Vi anbefaler at alle som skal selge val-
per bruker denne tjenesten. Den er et felles, likt system for alle kull. Vi kre-
ver at NKKs etiske regler er fulgt eller at man har søkt om og fått dispensa-
sjon. 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 
opplysninger og det å spørre seg rundt. 
 
Det man kan gi opplysninger om, er premier oppnådd på utstilling og resul-
tater på løp. Man kan også legge inn andre opplysninger, som f.eks. helse-
attester 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 hjemmesiden. ■ 

Kull 141005 import, født 06.07.2007 

S18646/2008 Waikane De Ciukci 

Mor: LO1436672 Bain’s Nothern Kittenon’t Keys 

Far: LOE1694152 Innisfree Insider Trade 

Kull 147557 import, født 24.03.2013 

SE21123/2013 Ylajärvis Mt Summer 

Mor: S44234/2007 Ylajärvis Tia Dalma 

Far: S28160/2004 Snowstreams Tradus Philomelos 

Kull 136537, født 12.06.2013 

NO51522/13 Willma 

NO51523/13 Kita 

NO51524/13 Petronella 

Mor: NO57175/10 Glacier Ice Gaisa Av Ulveblikk 

Far: NO50866/10 Eagle Eye Bruse Av Ulveblikk 

Kull 147470 import, født 07.11.2013 

UKU0188171 Siberian Paradise Inbard Forester 

Mor: UKU0128141 Bosniak’s Eternal Siberina Paradise 

Far: UKU0128117 Husky Haven Viking Glory 

Kull 147638 imort, født 28.12.2013 

PKRV20603 Ex.pleasure The Future Is Ours 

Mor: PKRV18461 Exlusive Jewellery The Future 

Far: PKRV13403 Chinook De Ciukci 

Kull 147910 import, født 07.08.2014 

SE50564/2014 Lapicum Compete For Glory 

Mor: SE55998/2010 Chiliway’s Freyja 

Far: S12391/2007 Born To Run’s Gim-li 

Kull 146010, født 30.08.2014 

NO50289/14 Huskyville’s Whisky Lagavulin 

NO50290/14 Huskyville’s Whisky Macallan 

NO50291/14 Huskyville’s Whisky Tallisker 

NO50292/14 Huskyville’s Whisky Oban 

NO50293/14 Huskyville’s Whisky Dalwhinnie 

Mor: NO33481/10 Rodeløkka’s Petruscka 

Far: S56071/2009 Run Before Beuty’s Homer 

Nye registreringer 

navneskilt på hundene, men etter noen 
turer vet hver hund selv hvor de» bor». 
 
Jeg er selv godt fornøyd med resultatet 
og det har vært veldig moro å jobbe 
med. I tillegg har vi fått vårt eget sær-
preg på hengeren. 
 
Dette er ikke noen mal på hvordan 
men vil frakte sine hunder, men kan 
kanskje være til inspirasjon for andre. 
Det eneste du nå må passe på er at du 
har førerkort for tilhenger og at ekvi-
pasjen ikke blir for tung. 
 
Lykke til med ditt prosjekt. ■ 

Her skal det bli dører. 

Dører er ferdige. 

Oppdatert pr 31.12.2014 
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141008 
Dato: 05.07.2014 
Sted: Trondheim 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Johnston, Tom 

SE21122/2013 
Ylajärvis Mt Spring 
VG.UK 1.UKK 

S61994/2008 
Aslakkgårdens Mysiga Midas 
Exc.AK 2 AKK 

AKCWS41810703 
Kristanri’s Roman Art 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB BIR 

DK11141/2010 
Packice Blaze Of Glory 
VG.AK 3.AKK 

NO39676/13 
Beautiful Princess Belle 
VG.JK 2.JKK 

SE27767/2013 
Bachwi Born Born To Perform 
Exc.JK 1.JKK CK 4.BTK 

SE29379/2011 
Aslakkgårdens Frosta Frostros 
Exc.AK 3.AKK 

SE14187/2010 
Annemonens Husky’s Rikissia 
Exc.AK 4.AKK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK R.CACIB 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 3.BTK 

NO37177/11 
Bjørk 
VG.AK 

SE29650/2011 
Wolfmark Call Me Classy 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM 

S41589/2009 
Arctic Power Storm Warning 
Exc.CHK 2.CHKK CK 
 
140680 
Dato: 12.07.2014 
Sted: Vålerbanen, Solør 
Arr: Norsk Eurasierklubb 
Dommer: Kuzelj, Denis 

S32775/2009 
Ikami’s Leader Of The Pack 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
Exc.AK 1.AKK 

NO32716/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 2.CHKK 

S25977/2008 
Okami’s Just Talk About Alva 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
140423 
Dato: 13.07.2014 
Sted: Vålerbanen, Solør 
Arr: Norsk Eurasierklubb 
Dommer: Albrigo, Anna 

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

NO57435/12 
Carillo Stina 
VG.UK 1.UKK 

S25977/2008 
Okami’s Just Talk About Alva 
Exc.CHK 1. CHKK CK 1.BTK BIR 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 2 CHKK CK 2.BTK 
 
140435 
Dato: 26.07.2014 
Sted: Mosseområdet 
Arr: Moss og Omegn Hundeklubb 
Dommer:  

NO57435/12 
Carillo Stina 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
140440 
Dato: 02.08.2014 
Sted: Nesbyen 
Arr: Irsk Ulvehundklubb 
Dommer: Karlsdottir, Nina 

AKCWS41810703 
Kristari’s Roman Art 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1. BHK BIM 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2. BTK 

16192/07 
Run Roy’s Lucky You Ilipsis 
G.AK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 3.BTK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
 
140446 
Dato: 03.08.2014 
Sted: Nesbyen 
Arr: Norsk Terrier Klub 
Dommer: Weng Who, Chan 
 

AKCWS1810703 
Kristari’s Roman Art 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
 
141009 
Dato: 16.08.2014 
Sted: Oslo 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Søeborg, Henrik 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Soul 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BHK 

SE41819/2013 
Okami’s Quit Is Not A Option 
Exc.JK 2.JKK 

SE16000/2012 
Annemonens Husky’s Gere 
Exc.AK 2.AKK CK 4.BHK 

SE42482/2012 
Okami’s Private Collection 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB BIR 
 

SE29052/2012 
Okami’s Out Of Control 
VG.AK 3.AKK 

DK08785/2012 
Hay Je Ho Cold Play 
Exc.CHK 1.CHKK CK R.CERT 2.BHK R.CACIB 

SE33802/2014 
Tundrafoot’s Bern Baby Bern 
VG.CHK 2.CHKK 

LOE2167043 
Law And Order De Nariz De Nieve 
Exc.JK 1.JKK CK 

SE43667/2013 
Carillo Sunshine 
VG.JK 2.JKK 

NO37254/12 
Geliod Vento Candy Girl 
VG.AK 

SE42685/2011 
Rösebäckens Arvada 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK R.CACIB 

SE29055/2012 
Okami’s Once Upon A Time 
Exc.AK 3.AKK CK 4.BTK 

SE3933/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 3.BTK 

SE56344/2011 
Carillo Spirit’o The Wild 
Exc.AK CK 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Exc.AK 4.AKK CK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM 
 
140479 
Dato: 23.08.2014 
Sted: Akkerhaugen 
Arr: Norsk Chow Chow Klubb 
Dommer: Selbach, Mona K. 

SE61994/2008 
Aslakkgårdens Mysige Midao 
Exc.AK 1.AKK 

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

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
VG.AK 2.AKK 

SE29370/2011 
Aslakkgårdens Frosta Frostros 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
140484 
Dato: 24.08.2014 
Sted: Akkerhaugen 
Arr: Norsk Chow Chow Klubb 
Dommer: Zake, Ligita 

SE61994/2008 
Aslakkgårdens Mysiga Midao 
Exc.AK 1.AKK 

SE29370/2011 
Aslakkgårdens Frosta Frostros 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
140492 
Dato: 30.08.2014 
Sted: Støren 
Arr: Trøndelag Selskapshundklubb 
Dommer: Lekhonen, Harri 

NO48562/12 
T T Jay Stifler 
VG.JK 1.JKK 

NO39675/13 
Tiny Miss Bianca 
G.UK 
 
140507 
Dato: 06.09.2014 
Sted: Tromsø 
Arr: Tromsø Hundeklubb 
Dommer: Foss, Arne 

NO57240/13 
Ice Breaker Amarok Av Ulveblikk 
O.JK 

SE21122/2013 
Ylajärvis Mt Spring 
Exc.Uk 1.UKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO56469/13 
Snykovet’s Birka 
G.JK 

NO56468/13 
Snykovet’s Bella 
G.JK 

NO54897/11 
Snykovet’s Vida 
Exc.AK 3.AKK CK 3.BTK 

SE10860/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

SE40636/2012 
Lapicum A New Day Has Come 
Exc.AK 2.AKK CK r.CERT 2.BTK 

NO32700/09 
Snøheimens Martini Asti 
S.BK 
 
140529 
Dato: 07.09.2014 
Sted: Tromsø 
Arr: Norsk Dalmantiner Klubb 
Dommer: Martorella, Marjorie 

NO57240/13 
Ice Breaker Amarok Av Ulveblikk 
S.JK 

SE21122/2013 
Ylajärvis Mt Spring 
G.UK 

NO56468/13 
Snykovet’s Bella 
VG.JK 1.JKK 

NO40332/12 
Inari 
G.UK 

SE40636/2012 
Lapicum A New Day Has Come 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO54897/11 
Snykovet’s Vida 
Exc.AK 3.AKK 

SE10860/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
Exc.AK 2.AKK CK 
 
140557 
Dato: 27.09.2014 
Sted: Orkdal Tråvpark, Fannrem 
Arr: Norsk Polarhundklubb 
Dommer: Sellevik, Robert Valseth 

NO48562/13 
T T Jay Stifler 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO48440/13 
Lucky 
O.JK 

NO48442/13 
Gorm 
VG.JK 2.JKK 

Oppdatert pr 21.12.2014 
NYE UTSTILLINGSRESULTATER 
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S51727/2009 
Komaksiut’s Moose 
VG.VTK 1.VTKK 

NO48443/13 
Eiki 
VG.JK 1.JKK 

NO46240/10 
Run Roy’s Black Magic Tanja 
VG.AK 3.AKK 

NO45367/09 
Run Roy’s After Eight Iza 
VG.AK 1.AKK 

SE34990/2008 
Wild Tribe’s Pakuna 
VG.AK 2.AKK 

NO50073/10 
Varga 
O.BK 
 
141011 
Dato: 04.10.2014 
Sted: Krafthallen, Harstad 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Janeiro, Francisco Salvador G. 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Seoul 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BHK 

FI54685/13 
Wolfinity’s Audiq 
Exc.JK 2.JKK 

SE27765/2013 
Bachwi Lik Nothing Else 
Exc.UK 1.UKK CK 4.BHK 

NO37351/13 
Kari Trestakk’s Roald 
VG.UK 2.UKK 

SE45694/2014 
Black Happies Dalton 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK R.CACIB 

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

NO49879/13 
Frostskades Soda 
VG.JK 2.JKK 

FI54688/13 
Wolfinity’s Aisuke 
Exc.JK 1.JKK 

NO37353/13 
Kari Trestakk’s Ingeborg 
VG.UK 2.UKK 

SE22161/2013 
Sparkling Dust Dwie Korony 
VG.UK 1.UKK 

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

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

SE10860/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
VG.AK 

NO54897/11 
Snykovet’s Vida 
Exc.AK 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
VG.AK 

SE40638/2012 
Lapicum A Sweet Little Valentine 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIM 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.AK 4.AKK 
 
140578 
Dato: 25.10.2014 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Lhasa Apso Klubb 
Dommer: Juutilainen, Saija 

UKU0188171 
Siberian Paradise Inbard Forester 
Exc.JK 1.JKK CKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO56118/12 
Gelido Vento De-Sert 
Exc.UK 1.UKK 

SE42482/12 
Okami’s Private Collection 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK 

NO56940/13 
Vikerkollen’s PI Frøken Frost 
VG.JK 2.JKK 

NO31273/14 
Gelido Vento Fenicia 
Exc.JK 1.JKK 

SE29055/2012 
Okami’s Once Upon A Time 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Exc.AK 2.AKK 
 
140127 
Dato: 26.10.2014 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Dalmantiner Klubb 
Dommer: Christiansen, Gert 

SE42482/2012 
Okami’s Private Collection 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

VDH/DCNH SH15076 
Hightower’s Freke Winter Spirit 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK 

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 

SE29055/2012 
Okami’s Once Upon A Time 
Exc.AK 2.AKK 
 
140584 
Dato: 08.11.2014 
Sted: Kongsberghallen 
Arr: Kongsberg Hundeklubb 
Dommer: Urosevic, Milivoje 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO31319/12 
Libesol Cross Country On Ice 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
141012 
Dato: 14.11.2104 
Sted: Lillestrøm Norges Varemesse 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Christensen, Gert 

NO36715/14 
Maestro 
G.JK 

SE41819/2013 
Okami’s Quit Is Not A Option 
Exc.JK 2.JKK CK 

UKU0188171 
Siberian Paradise Inbard Forester 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BHK 

 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
Exc.UK 1.UKK CK 

SE29053/2012 
Okami’s Out Of Control 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BHK R. CACIB 

NO31834/12 
Carillo Speed Zone 
VG.AK 

SE16000/2012 
Annemonens Husky’s Gere 
VG.AK 

NO56118/12 
Gelido Vento De -S SErt 
Exc.AK 4.AKK 

DK07380/2013 
Special Effect Jarjar Binks 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB BIR 

SE42482/2012 
Okami’s Private Collection 
Exc.AK 3.AKK CK 

S39310/2009 
Okami’s Magic Moments 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BHK 

S63154/2006 
Trahimus Niklas 
VG.VTK 

PKRV20648 
Diamond Star Srebro Polnocy 
Exc.JK 1.JKK CK 

NO30274/14 
Run Roys’ Sound Of Angels Michelle 
VG.JK 

NO31273/14 
Gelido Vento Fenicia 
Exc.JK 2.JKK 

NO56940/13 
Vikerkollen’s PI Frøken Frost 
G.JK 

SE41824/2013nr 
Okami’s Qualified To Be Your Angel 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BTK 

NO46073/13 
Constanze 
VG.UK 3.UKK 

SE43667/2013 
Carillo Sunshine 
VG.UK 2.UKK 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
Wxc.AK 4.AKK 

DK07381/2013 
Special Effect Queen Amidala 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIM 

NO43792/14 
Libesol Into The Wild 
Exc.AK 

SE29055/2012 
Okami’s Once Upon A Time 
Exc.AK 

SE42685/2011 
Rösebäckens Arvada 
Exc.AK 3.AKK CK 4.BTK 

NO31319/13 
Libesol Cross Country On Ice 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

SE23283/2010 
Wolfmark Silver Bullet Baby 
Exc.CHK 1.CHKK CK 
 
 
 

141001 
Dato: 15.11.2014 
Sted: Lillestrøm Norges Varemesse 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Zee, Alex 

UKU0188171 
Siberian Paradise Inbard Forester 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 4.BHK 

SE41819/2013 
Okami's Quit Is Not A Option 
Exc.JK 2.JKK 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
Exc.UK 1.UKK CK 

SE16000/2012 
Annemonens Husky's Gere 
VG.AK 

NO56118/12 
Gelido Vento De - Sert 
Exc.AK 2.AKK CK 

DK07380/2013 
Special Effect Jarjar Binks 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB BIR 

SE42482/2012 
Okami's Private Collection 
Exc.AK 4.AKK 

SE29053/2012 
Okami's Out Of Control 
Exc.AK 3.AKK 

VDH/DCNH SH 15076 
Hightower's Freke Winter Spirit 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 

LOE1849061 
Elmo De Artic Grana 
Exc.CHK 2.CHKK CK 

S39310/2009 
Okami´s Magic Moments 
Exc.CHK 3.CHKK CK 3.BHK 

PKRV20648 
Diamond Star Srebro Polnocy 
Exc.JK 1.JKK CK 4.BTK 

NO31273/14 
Gelido Vento Fenicia 
VG.JK 2.JKK 

LOE2167043 
Law And Order De Nariz De Nieve 
Exc.UK 2.UKK CK 

SE41824/2013 
Okami's Qualified To Be Your Angel 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BTK 

SE43667/2013 
Carillo Sunshine 
VG.UK 3.UKK 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
VG.AK 

NO43792/14 
Libesol Into The Wild 
VG.AK 

SE29055/2012 
Okami's Once Upon A Time 
Exc.AK 3.AKK 

SE42685/2011 
Rösebäckens Arvada 
Exc.AK 4.AKK 

DK07381/2013 
Special Effect Queen Amidala 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIM 

NO31319/13 
Libesol Cross Country On Ice 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 
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Foto: Tone B. Hansen. 

Hvordan blir man medlem av Norsk Siberian 
Husky Klubb? 
Medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 
inkluderer også medlemskap i Norsk Kennel Klub 
(NKK). Medlemskap 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 aktivi-
teter, 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, uan-
sett linjer, lynne, utseende, bruksområde og stør-
relse er velkomne i klubben. Bare de hundene med 
papirene i orden kan delta i klubbens Huskyløp på 
Vintersamlingen, men det er også andre løp for de 
som ønsker å delta på aktiviteter i regi av NSHK. 
Det meste er åpent for alle, og vi vil gjerne se dere 
på samlingene våre, enten de er i regi av NSHK 
sentralt eller med lokallagene. Pr 31.12.2014 har 
NSHK 523 medlemmer fordelt på alle typer 
kategorier; hovedmedlem, husstandsmedlem, fa-
miliemedlem, juniormedlem, æresmedlem og 
utenlandske medlemmer. 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Fladerer, Jens, 6612 Grøa 
Holdbak, Monika, 2440 Engerdal 
Meinhardt, Erik, 2312 Ottestad 
Suetterlin, Nicole, 2312 Ottestad 
Wirsching, Anna, 5031 Bergen 
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Pristilbud på annonser i Huskybladet 

Gjelder fra 1.1.2013 

Format Svart/hvitt Farge* 

1/1 side  kr 1000,- 1500,- 

1/2 side kr 750,- 1000,- 

1/4 side kr 500,- 700,- 

 

*Fargeannonser forutsetter minimum en helside med fargeannonser 

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

 

 

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

nonsene må betales på forskudd. 

 

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

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

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

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

marksmessen på Lillestrøm. 
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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: LNTCH NVV`13 Nay-La-Chee`s Hexov 
Runner. Foto: Linda Haugen 

Baksidebilde: Heidi Myrtveit 

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 922 98 605 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 Schjelderup 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 909 21 654 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: 4/2014 - ÅRGANG 38 

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



Søskenkjærlighet mellom valpen Kiro og Leon. Foto: Veronika Olijnyk. 

Flinke hunder på treningstur i fint vær og masse snø 
på Rustafjellet. Foto: Edel Marit Nerdrum. 

En siberian husky vet å finne seg til rette når den har 
sjansen til det. Foto: Bente Andersen. 

Simen Stabbetorp er handler før han selv debuterer 
på Halloweenløpet. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Vinnere av 6-spann MD på Hamar Hundekjørerfestival 2015. Malin Sundin, Tone 
Beate Hansen og Lina Stabbetorp. Foto: Kirsten Ribu. 

Litt av sledeparken på Syningen før jul. Foto: Saskia 
van Es. 

En av sommerens valper; Umi. Foto: Tone 
Beate Hansen. 

Sias gleder seg over snøen. Foto: Anne 
Guri Moum. 

Hundene oppvarter friluftslivets uteliggere 
på Øyungen. Foto: Marte S. Jørgensen. 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Johanne Ranem Rønsdal. Foto: Heidi Myrtveit. 


