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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. 

Foto: Toril Wiik Johansen. 

Bergensk veskehund. Foto: Toril Wiik Johansen. 

Aud Kristin Bjørgum fullførte Junior FL 200. Foto: Hege Knutsen. 

Kathrine Nordgård Larsen på tur med hest og hund. Foto: 
Ina Bolmstedt. 

WSA-handlere Tone Løw og Sondre Han-
sen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. 

Line Bakås og gjengen etter Rørosløpet. Foto: Bård Bakås. 

Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. 

Les mer om Eri og Nomes første sledetur på side 34. Foto: Ellen Willoch. 
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LEDERENS HJØRNE 

Årsmøte 2015 
Årsmøtet nærmer seg med stormskritt 
– avholdes 24.5 på Frya Leir i forbin-
delse med spesialutstillingen. For 
mange er årsmøtet uinteressant og 
uvesentlig, man er medlem av klubben 
av andre grunner og ser kanskje ikke 
på dette som viktig for en selv og sitt 
hundehold. Men for klubben er det 
viktig at så mange som mulig kommer 
og bruker sin demokratiske rett til å 
stemme over saker og kandidater på 
valg. Det er også veldig viktig at man 
har lyst til å bidra og ta et verv i klub-
ben. Det er mer moro enn man tror. 
 
Leder i NSHK 
Dette blir min siste leder i Huskybladet. 
Jeg har sittet sammenhengende 12 år 
som sekretær og leder. To viktige 
funksjoner i klubben hvor jeg har vært 
med på å legge grunnlaget for hvordan 
NSHK er i dag. Det har vært gøy, læ-
rerikt, utfordrende og krevende. Det 
har vært utrolig givende og morsomt å 
jobbe med rasen og dens utvikling, det 
har vært lærerikt å jobbe med å utvikle 
klubben, emn det har også vært kre-
vende. Jeg har blitt kjent med mange 
som jeg neppe ville blitt kjent med 
ellers. Flere har blitt nære venner. Selv 
om det stormer innimellom og mange 
mener mangt vil jeg anbefale klubbar-
beid på det varmeste. Det er givende 
og man møter mange hyggelige men-
nesker. Dette er min oppfordring til 
alle dere medlemmer – ta et verv! Det 
er viktig for klubben men det er også 
viktig for en selv. 
 
Hva er tillit? 
Det gjør meg trist til mote å høre at 
det er noen der ute som ikke har tillit 
til helseundersøkelsen. Helseundersø-
kelsen har vært et av mine hovedmål 
med det kynologiske arbeidet i NSHK. 
Det å få en baseline for kunnskap om 
sykdommer og lidelser på vår rase. Pr i 
dag kjenner vi jo bare rykter eller en-
kelthistorier men ikke noe samlet på 
rasen som kan fortelle oss hvordan 
ståa er. Helseundersøkelsen ble satt 
bort til Norges Veterinærhøyskole 
nettopp for å sørge for anonymiteten i 
undersøkelsen. Grunnlagsdata kom-
mer fra enkelthunder og ikke fra en 
oppdretter. NSHK får aldri vite hva 
akkurat den hunden het – vi får vite at 
10 stk hadde slik og slik lidelse, 50 
hadde slik og slik lidelse, 100 hadde 
slik og slik lidelse (forhåpentligvis ikke 
akkurat så høyt tall) men det er slik det 
blir fremstilt. Dersom noen av dere 
tviler så send en epost eller ring veteri-
nær Frode Lingaas på Norges Veteri-
nærhøyskole. Dette er så viktig!!!! 

Bergensk veskehund. Foto: Toril Wiik Johansen. 

NSHK skal arbeide videre med RAS – 
rasespesifikke avlsstrategier. Hvordan 
skal vi kunne gjøre det når vi vet så lite 
om den norske populasjonen av sibe-
rian huskyer som vi vet i dag? Dersom 
vi finner ut at det f.eks forekommer 
mye patella luksasjon (løse kneskjell) 
eller innrullede øyehår, eller hjertelidel-
ser så har vi et utgangspunkt å jobbe 
fra, både som klubb og oppdrettere. I 
dag vet vi nærmest ingenting. Det er 
faktisk vårt ansvar å avle friske og 
funksjonelle hunder med godt gemytt. 
Dersom vi jobber mot et felles mål vil 
vi være med på å forbedre rasen. Alle 
oppdrettere kommer en eller annen 
gang til å avle en syk hund selv om vi i 
utgangspunktet ikke ønsket det (eller 
trodde det). Slik er det bare, og det 
betyr absolutt ikke at man er en dårlig 
oppdretter av den grunn. Men man må 
være ærlig om det slik at ikke andre 
gjør samme feilen. Men å avle syke 
hunder og holde kjeft om det – det er 
bare feigt og ansvarsløst. 
 
Jeg har tillit til helseundersøkelsen selv 
om jeg har rapportert enkelte lidelser 
jeg gjerne skulle vært foruten. Jeg har 
tillit til at den blir et arbeidsverktøy for 
oppdrettere og NSHK 
 
Jeg har tillit til de oppdrettere som 
oppriktig ønsker det beste for rasen og 
som jobber metodisk med å forbedre 
den, men som av og til avler syke hun-
der uten å ville det. Når man forsøker 
å avle mot et mål, for eksempel bedre 
trekkegenskaper, bedre poter, robust-
het, bedre gemytt, bedre eksteriør kan 
man på veien få med seg noe negativt 
som ikke var med hensikt. Avl er vans-
kelig og ingen hund er perfekt. 
 
Jeg har tillit til de oppdrettere som 
importerer hunder selv om vi vet at 
det kan føre til økt sykdomsforekomst 
i rasen. Vi trenger genetisk variasjon. 
 
De oppdrettere jeg ikke har tillit til er 
de oppdrettere som bevisst skjuler 
store feil og mangler, sykdom og lidel-
ser og som dermed hemmer rasens 
utvikling og knuser valpekjøperes 
drømmer. Jeg håper ikke vi har dem i 
vår rase. 
 
Line 
Oslo, 31.3.2015 

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. 

Foto: Per Sverre Simonsen. 
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 Valg NSHK mai 2015 

NSHK har siden 1972 vært represen-
tanten i Norge for rasen Siberian Hus-
ky tilsluttet NKK og FIC. For at klub-
ben i det hele tatt har kunnet eksiste-
re, har den hvert avhengig av frivillige 
eiere av siberian husky som har gitt av 
seg selv og gjort en skjerv for klub-
ben. NSHK er som alle frivillige orga-
nisasjoner i den situasjon at medlem-
mer må stille opp i diverse verv i sty-
ret. Styret kommer og går, klubben 
består. Dette er mulig kun om klub-
bens medlemmer stiller sin velvillighet 
og unike personligheter til disposisjon. 
Det er derfor av uvurderlig betydning 
at alle i klubben har anledning til, og 
er villig til og bidra med personlig 
engasjement innenfor de begrensning-
er og muligheter det innebærer for det 
enkelte medlem og NSHK forøvrig. 
Rasen siberian husky fortjener vårt 
engasjement og det frivillige arbeid 
dette medfører for det enkelte med-
lem av klubben. Alle skal ha en rett til 
og bidra, og alle kan bidra med seg 
selv ved å stille opp som representan-
ter for klubben til klubbens ledelse. 
Dette kan virke skremmende for no-
en, og som en ekstra arbeidsbyrd i 
hverdagen for andre. Grunnene er 
mange for ikke å stille opp, men grun-
nene kan være flere og mer tungtvei-
ende for en siberian husky-eier om 

man setter seg ned og reflekterer over 
hvorfor man egentlig har skaffet seg 
en hund av rasen siberian husky. For 
min del var det denne unikt vakre ul-
veutseende hunden med akkurat den 
mengde av frihet og tilhørighet av ube-
rørt natur som trigget min kjærlighet 
for denne hunderasen for 50 år siden. 
Det skulle gå 10 år før mine drømmer 
gikk i oppfyllelse, men i 1975 kjøpte 
jeg min første hund fra Vargevass ken-
nel og har aldri angret et sekund. Kjær-
ligheten til den sibirske huskyen har 
derfor gjennom tidene engasjert meg 
med verv i klubben siden jeg i 1979 ble 
(formann) leder av sportskomiteen. Et 
engasjement jeg tok på meg med stor 
ærefrykt, og stort alvor. Siden har jeg 
hatt mange verv. 
 
Medlem av sportskomiteen i noen år, 
klubbleder i 4 år, dessisjonskomiteen 
inntil den inngikk i NKK, og valgko-
mite ved flere tidligere anledninger. 
 
På årsmøtet i 2014 påtok jeg meg rol-
len som leder av årets valgkomite. Så 
kan man spørre seg hvorfor man tar 
på seg en slik oppgave som kan med-
føre til de grader utfordringer som 
dette vervet kan inneha. Svaret er en-
kelt. Kjærligheten til Rasen siberian 
husky, klubbens betydning for rasen, 
og den forståelse av den avhengighet 
NSHK har til at medlemmene bidrar 

med seg selv, så klubben og rasen i 
Norge består. 
 
Jeg vil på valgkomiteens vegne opp-
fordre alle medlemmer i NSHK til å gå 
inn i seg selv og positivt finne ut av 
hvordan man i NSHKs regi kan bidra 
med seg selv på en konstruktiv måte 
med sine egne kvaliteter som endel av 
NSHK sitt styre. Valget er avhengig av 
frivillighet og et ønske om å dra lasset 
sammen med sine likesinnede i klub-
ben. Alle har noe å bidra med, og alle 
har anledning til å bidra. Dette er der-
for en oppfordring til alle om å se mu-
lighetene, og ikke begrensningene. Det 
kan på kort sikt virke enklest å holde 
seg i bakgrunn, men på lengere sikt og 
med litt erfaring kan inkludering by på 
en rikere forståelse av rasen og sin 
egen forståelse av hvorfor man har 
valgt nettopp en siberian husky som 
sin følgesvenn. 
 
Godt valg. 
 
Med beste hilsen fra valgkomiteen og 
en oppfordring til at klubben trenger 
nettopp deg til Årsmøte og valget på 
Frya 24. mai 2015. 
 
Terje Frode Bakke 
Jan Kolpus 
Jo Arne Brustugen 
Toril Wiik Johansen 

REDAKTØREN HAR ORDET 
I skrivende stund er jeg godt ute i pås-
keferiens siste dag. Påsketuristene står 
i bilkø, fjellet er «tomt» og nå starter 
årets flotteste tid, med sledeturer på 
hvite vidder, ETTER jobb og UTEN 
hodelykt! Jeg er garantert ikke den 
eneste som elsker senvinter og vår i 
fjellet. Redaksjonen vil ha turrapporter 
og bilder av folk og bikkjer som later 
seg i vårsola! 
 
Vi definerer oss som turkjørere, bikkje-
ne og jeg. Vi trener ikke, vi drar ut på 
tur. Vi teller ikke kilometer eller timer. 
For noen år siden gjorde jeg som seg 
hør og bør, skrev ned antall kilometer 
kjørt, hvilken hund som gikk hvor og 
når og hvor vi hadde kjørt og hva slags 
vær det var og hva temperaturen var, 

MEN da jeg begynte å «pynte» på min 
egen loggføring, liksom lot 25 km bli til 
30 osv. tok jeg en alvorsprat med meg 
selv: «DU er en turkjører, ikke lat som 
annet! Innrøm at du elsker å ligge i 
sofaen, se TV, lese under pleddet….og 
at du ALDRI vil bli verdensmester, i 
alle fall ikke i hundekjøring!» Den pra-
ten hjalp og jeg stakk den berømte 
finger`n i jorda. Ingen blir gode hunde-
kjørere av å ligge på sofaen. Jeg beund-
rer uten grenser de som jobber målret-
tet med hundene sine, har ambisjoner, 
som kjører og avler og trener og har 
stamina og har bikkjer som er raske og 
utholdende og vakre. Det er så mange 
løp nå, at det er vanskelig å holde over-
sikt. Medlemmer av NSHK er med i 
nesten alle terminfesta løp, det er knall-

bra! I bladet får du en håndfull løps-
rapporter fra inn og utland. NSHK 
stilte landslag under mellomdistanse 
VM i Scharnitz for registrerte polar-
hunder og kom hjem med en gullme-
dalje. Gratulerer til Trond Hansen og 
hele bikkjehurven hans! 
 
Vel så viktig som de store meritter, er 
historiene fra de som tar sine første 
ustø steg inn på hundekjørerarenaen og 
inn i klubbmiljøet. Jeg elsker å lese om 
folk som fomler litt, det er ærlig og noe 
vi kjenner oss igjen i alle. Mer av sånt! 
 
Bladet ble nok en gang innholdsrikt, 
variert og spennende. Takk til alle som 
sender inn stoff og takk til Stine som 
redigerer og redigerer.  
God lesning godtfolk! 
 
Anne-Katrine Kroken 

Foto: Anne-Katrine Kroken 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 
Søndag 24.5 fra 10.00-14.00, Frya leir 

 

Dagsorden: 
1) Åpning av årsmøtet ved leder Line Løw 
2) Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til tellekorps 
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4) Styret og komiteenes årsberetninger 
5) Regnskap med revisors beretning ved kasserer Irene Borgen 
6) Budsjett 2016 
7) Saksliste 
8) Valg 
 
Saker må være sekretær Marianne Larsen i hende senest fredag 24. april 2015. 
Sendes enten pr epost til toyalarsen@hotmail.com eller som vanlig post til: 
 
Marianne Larsen 
Austadveien 325  
3748 Siljan 
 
Forslag på kandidater til verv må være leder av valgkomiteen Frode Bakke i 
hende senest fredag 24. april 2015. 
Sendes på epost til frode@isslottet.com 
 
Fullstendig saksliste og valgliste vil bli publisert på hjemmesiden og sendt ut med 
vanlig post. 
 
Møte- og stemmerett på årsmøte har: 
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og personer 
som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes. Det kan kun stemmes ved 
personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer.  
 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 
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Styremøter 
Styret har hatt 3 styremøter i perioden. 
Styremøter har kun blitt avholdt uten-
om samlinger denne perioden. En del 
diskusjoner og avgjørelser har blitt 
gjort på epost. 
 
Samarbeid med Norsk Alaska Ma-
lamut Klubb (NAMK), Hamar 
Trekkhundklubb (HTK) og Oslo-
marka Trekkhundklubb (OMTK) 
Dette samarbeidet har fungert veldig 
bra. 
 
To løp har blitt gjennomført i løpet av 
året, hvor lokallaget i Oslo og Akers-
hus har stått for den praktiske gjen-
nomføringen på vegne av NSHK. 
 
Sykkel- og vognløpet på Mangen – det 
såkalte Halloweenløpet sammen med 
NAMK. 
 
Moro og rekruttløpet Dørstokkmila (i 
samarbeid med HTK). 
 
Halloweenløpet ble avviklet for femte 
gang med mange startende. God stem-
ning og uhøytidelig ramme på løpet. 
Oslomarka Trekkhundklubb er inter-
essert i å være med på dette løpet i 
fremtiden. 
 
Dørstokkmila ble arrangert for fjerde 
gang, med stadig flere deltakere. Dess-
verre måtte NAMK trekke seg fra 
Dørstokkmila på grunn av uenighet i 
sitt styre. Vi håper likevel at det gode 
samarbeidet vil fortsette i fremtiden, 
og at de vil komme tilbake som med-
arrangører. HTK stiller opp som van-
lig med gratis løyper og kafeteriadrift. 
Det har blitt tatt initiativ mellom Ha-
mar trekkhundklubb og NSHK om å 
lage en karusell for ferske og veteraner 
med Hamar Hundekjørerfestival, Dør-
stokkmila og et klubbmesterskap arr 
av Hamar. Dette arbeidet er helt i 
startgropa, men kan være god rekrutte-
ring for sporten. 
 
Samarbeid med Norsk Kennel Klub 
(NKK) 
NKK er en både og organisasjon å 
jobbe med. Noen avdelinger er veldig 
tungrodde mens andre fungerer meget 
godt. Av de som fungerer godt er regi-
streringsavdelingen og veterinærteam-
et. Organisasjonsavdelingen er ok men 

2015. Arrangementskomiteen gjør en 
fantastisk jobb med å utvikle NSHKs 
messestands. De har blitt veldig profe-
sjonelle. De er godt besøkte (Dogs4All 
over 18 000 besøkende og vant prisen 
for Beste rasestand), og er god reklame 
for rasen vår. 
 
Atferd- og helseundersøkelsen og 
oppdretterundersøkelsen 
Atferd- og helseundersøkelsen har blitt 
utviklet i samarbeid med Norges Vete-
rinærhøyskole. De har en rekke stan-
dardspørsmål som de spør alle raser, 
samt at vi har fått kommet med noen 
spesifikke for vår rase. Undersøkelsen 
kunne vært bedre, og vi ser at vi burde 
ha arbeidet mer med noen av spørs-
målene. Men vi er i hvert fall i gang. 
Norges Veterinærhøyskole vil bearbei-
de dataene når det har kommet iunn 
nok data. Det er vårt ansvar å sørge 
for at grunnlaget for bearbeidelse av 
dataene blir best mulig. Det betyr at vi 
alle må svare! 
 
Vi håper å få publisert resultatene fra 
Oppdretterundersøkelsen i neste Hus-
kyblad. 
 
Samlinger 
Samlingene har vært avholdt etter pla-
nen, Vintersamling, Spesialutstilling, 
Høstsamling med valpeutstilling og 
Høstsamling på snø. 
 
Lokallag 
Klubben har i flere år hatt lokallag i 
Oslo og Akershus og Hamar og Om-
egn. Lokallaget i Nord-Norge ble ned-
lagt, men det ble opprettet ett nytt 
lokallag i Troms. I tillegg ble lokallaget 
i Hordaland og Rogaland formalisert. 
 
Lovmal 
Styret sendte inn våre nye lover etter 
den ekstraordinære generalforsamling-
en i 2012. Den har blitt godkjent av 
NKK uten kommentarer den 
16.02.2015. Lovene er publisert på 
klubbens nettsider. 
 
Det har vært avholdt årsmøte, i tillegg 
til et ekstraordinært årsmøte. 
 
Skjelbreia, 05.04.2015 
for styret 
Line Løw, leder 

Å R S R A P P O R T  F R A  S T Y R E T  2 0 1 4 - 1 5  
jobber noe sakte, muligens for lite 
folk? Trekkhundprøvene er den delen 
vi sliter mest med opp mot NKK. Det 
er lenge siden vi ble lovet at vi skulle 
få et system som gjorde at meriteringe-
ne ville komme opp når man så på 
stamtavler i Dogweb. Meningen var jo 
at dette kunne benyttes i avlsarbeid når 
man lette etter f.eks gode hannhunder 
eller valper etter meritterte foreldre. 
Leder Line Løw har vært på avls- og 
oppdretterkurs som også omhandler 
mye om avlsstrategier i raseklubber. 
Anita Engebakken, medlem av ABU-
komiteen skulle også ha vært tilstede, 
men måtte trekke seg. Line Løw og 
leder av arrangementskomiteen, Stine 
Oppegaard, skal på kommende dialog-
møte med NKK. 
 
NKKs medlemsblad, Hundesport, 
hadde presentasjon av siberian husky i 
det siste bladet i 2014, og rapport fra 
vår Vintersamling i det første numme-
ret i 2015. 
 
Samarbeid med World Sleddog As-
sociation (WSA) 
Styret har etter årsmøtevedtak gjort de 
nødvendige forberedelser for å sende 
søknad om medlemskap til WSA. Søk-
naden ble sendt høsten 2014 og vi ble 
tatt opp som prøvemedlem. Dette re-
sulterte i at et norsk landslag for første 
gang deltok på et WSA mesterskap. 
WSAs generalforsamling bli avholdt i 
Frauenwald, hvor også neste WSA VM 
vil finne sted i 2016. NSHK er forplik-
tet til å stille med representanter på 
dette møtet, og det er naturlig at det er 
leder og sportskomiteens leder som 
deltar på dette. 
 
Dommerkonferanse 
Styret arbeider i nært samarbeid med 
ABU-komiteen og arrangementskomi-
teen om Dommerkonferansen 2015. 
Informasjonsbrev har blitt sendt ut til 
alle dommere som er autorisert på vår 
rase. Det svenske kompendiet vil bli 
sendt ut senere til alle dommere som 
faglitteratur før konferansen. Fore-
dragsholdere er Karsten Grønås og 
Annika Uppstrøm. 
 
Messer 
Flere av styrets medlemmer har bistått 
arrangementskomiteen på Dogs4All 
2014, og skal bistå på Villmarksmessen 
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PÅMELDING 
Påmeldingsfrister og priser:  
Web: 1. juni  590,- 
Forlenget, kun på web: 3.august  690,- 
Papirskjema: 1. juni  690,- 
Valper 6-9 mnd:  400,- 
 
KLASSER: 
Valper 6-9 mnd  
Juniorklasse 9-18 mnd  
Unghund klasse 15-24 mnd  
Brukshundklasse over 15 mnd 
Åpen klasse over 15mnd  
Veteranklasse over 8 år  
Avlsklasse og oppdretterklasse 
Hunden skal bare meldes på i en klasse 
 
Rabatt fra og med 3. påmeldte hund fra samme eier 
(gjelder ikke valp). Avls- og oppdretterklasse gratis.  
Ikke-medlemmer av NSHK, en av NKKs medlemsklub-
ber, eller samarbeidende utenlandsk organisasjon betaler 
dobbelt avgift. Ved for sen betaling beregnes 50% til-
legg. Påmeldingen er bindende. 
 
OBS ELEKTRONISK PÅMELDING VIA NKKs 
nettsider 
Dvs man melder seg på på samme måte som til NKKs 
utstillinger, link på: Terminliste utstillinger, finn NSHK 
sin utstilling og trykk på link som heter Påmelding web 
 
Vanlig papirskjema sendes NSHK v/ Anita H. Enge-
bakken, Skiensveien 340, 3830 Ulefoss  
Epost: AnitaHE@snofrost.net, tlf: 938 03 809 
Papirpåmeldingsskjema kan hentes på http://
www.nkk.no eventuelt bestilles hos NKK. 

VELKOMMEN TIL NSHKS SPESIALUTSTILLING 

5. SEPTEMBER 2015 
 
I forbindelse med European Dog Show vil NSHK ha en ekstra spesialutstilling 
lørdag 5. september. Dommer: Karsten Grønås, Norge 

Påmeldingsavgift for manuell påmelding sendes 
 
NSHK v/ kasserer  Irene Borgen, Askveien 16, 1482 
Nittedal, e-post: irebor@broadpark.no, tlf: 922 98 605 
Betales innen 29/4 2012 til kontonr. 0530 23 47060 
 
Husk å merke betalingen med registreringsnr. og navn. 
 
UTSTILLER MÅ HUSKE 
Gyldig vaksinasjonsattest! Hund under 15 måneder må 
være minimum 10 uker ved siste vaksinasjon. Hund 
over 15 mnd skal være vaksinert ved minst 10 mnds 
alder, deretter skal siste vaksinasjon være utført for mak-
simum 3 år siden. Det må gå minst 2 uker fra 1. vaksina-
sjonsdato til hunden møter på utstilling. Ved revaksine-
ring kreves det ikke isolasjonstid. Alle hunder født etter 
01.01.98. må være ID-merket for å kunne delta på utstil-
ling. 
 
Hunden kan ikke delta dersom den er syk, eller har utøy. 
Tisper som  er nærmere fødsel enn 30 dager, beregnet 
fra 63 dager etter første paring, eller som har valper un-
der 75 dagers alder. 
 
ANNET 
Alle vil få en deltagerpremie på denne utstillingen 
 
VEIBESKRIVELSE 
Utstillingen holdes ved Norges Varemesse, Lillestrøm 
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Årsrapport fra Sportskomiteen 
 
Sportskomiteen har, siden siste års-
møte, bestått av: 
 
Kenneth Monsen (leder) 
Terje Dietrichson 
Atle Eikevik 
Karl Martin Furre (ikke vært på samlinger) 
Ivar Hordnes 
 
Sportskomiteens hovedoppgaver har 
vært: 
 
Arrangere slede- og snørekjøringsløp 
på Vintersamlingen, dvs Huskyløpet 
(50 km), sprint (10km) og rekrutte-
ringsløp (10 km) 
 
Arrangere uformelt barmarksløp selv-
valgte klasser på høstsamlingen 
 
Bidratt til gjennomføringer av trekk-
hundtester 
 
Sportskomiteen har ikke avholdt egne 
møter, men har kommunisert via e-
mail, telefon og på samlingene.  
 
Høstsamlinga på Sataslåtten, 4. 
oktober 2014 
Vi fortsatte å avholde høstsamlingen 
på Sataslåtten i Hallingdal, som sist år. 
Her er det en runde på 4,8 km som er 
perfekt for løpsarrangering, ingen mø-
teproblematikk, og ingen venting på 
spann som skal komme tilbake etter å 
ha snudd. 
 
Det var god deltakelse med klasser for 
vogn, sykkel, kickbike og løping, til 
sammen 49 (41 i 2013) deltakere for-
delt på 14 (15 i 2013) klasser. 
 
Høstsamlinga ble avholdt med ny le-
der for sportskomiteen – Kenneth 
Monsen. Dette ble ilddåpen, og den 
største jobben er og blir å holde kon-
troll på løpsresultat/printe start/
resultatlister og diplomer. Med hjelp 
av Johhny Blingsdalen gikk dette fint. 
 
Vintersamling, Grimsbu, 20.-21. 
februar 2015 
Vintersamlingen ble også i 2015 lagt til 
Grimsbu Turistsenter i Folldal. Denne 
gangen ble det en utfordring å sikre 
gode løyper, grunnet lite snø samt mye 
snøsmelting i dagene rett før løpet. 

Under selve løpet var det flott vær. 
 
Som vanlig ble vi svært godt ivaretatt 
av vertskapet, og de satte særlig stor 
pris på at vi klarte å avholde arrange-
mentet til tross for vanskelige forhold. 
Pga snømangel ble løypene endra til 45 
km, 24 km og 8 km. Siste dagen ble 45 
km endra til 24 km grunnet teknisk 
vanskelig løype, dette ble avtalt i sam-
råd med kjørerne. Lokal scooterfører 
og Ivar Hordnes gjorde som vanlig 
kjempeinnsats med løypenettet, som 
var avgjørende for at det i det hele tatt 
var gjennomførbart. 
 
Deltakelse: 40 (39 i 2014) deltakere 
fordelt på 13 (15 i 2014) klasser 
 
Valdres, 07.04.2015 
For sportskomiteen 
Kenneth Monsen 
 
 
Årsrapport 2014 fra Avls-, bruks og 
utstillingskomiteen 
 
Komiteen har i styreåret bestått av: 
Leder: Tone Beate Hansen 
Valpeformidler Hågen Bjørgum 
Anita H. Engebakken 
Turid Aadalen Lindberg 
Lina Stabbetorp 
Rikke Bergendahl 
Birgit B. Alhaug 
 
Spesialutstilling 2014 
Spesialutstillingen ble avholdt på Sa-
taslåtten 24. mai 2014 med svenske 
Anna Thörnlöv som dommer. 23 val-
per og 78 voksne hunder var påmeldt 
utstillingen. 
 
Valpeshow 2014 
Komiteen arrangerte med hjelp fra 
styremedlemmer Valpeshow på høst-
samlinga 2014. Marianne Lund dømte. 
14 valper var påmeldt valpeshowet.  
 
Dommerkonferanse 2015 
ABU arbeider sammen med sty-
ret  mot dommerkonferanse for rasen i 
2015. Vi fått positiv tilbakemelding fra 
Karsten Grønås om at han kan delta 
som hovedforedragsholder og at Anni-
ca Uppstrøm kan være innleder. Dom-
merkompendie fra Sverige vil bli be-
nyttet denne gangen. Dommere som 
er autoriserte for rasen er underrettet 

om å holde av datoen.  
Trekkhundchampionat 
Lina Stabbetorp har hatt ansvaret for 
at de hunder som det søkes om trekk-
hundchampionater for har de kvalifi-
kasjoner som trengs sammen med an-
svarlig i NKK.  Rosetter deles ut un-
der middagen på spesialutstillingen. 
NTCH-hunder presenteres i Husky-
bladet på initiativ fra redaktøren av 
Huskybladet.  
 
Trekkhundprøver 
Lina Stabbetorp har også hatt ansvar for 
å sette opp terminlista for trekkhund-
prøver, ta i mot påmeldinger på 
trekkundprøver og registrere resultatene.  
 
Kontakt med NKK 
Komiteen har tatt i mot henvendelser 
fra NKK vedrørende rasen, oppdrett, 
autorisering av dommere og annet.  
 
Brukshundklasser på utstilling 
Tone Beate Hansen har vært ansvarlig 
for å sjekke resultater for de som mel-
der hunder på i brukshundklasser, slik 
at de har nødvendige kvalifikasjoner. I 
2014 fikk rasen sine første BIR og 
BIM brukshund.  
 
Siberian husky på utstillinger, be-
handling av søknader om å få ha 
med rasen på utstilling 
Anita H. Engebakken har som tidlige-
re besvart henvendelser fra hunde-
klubber om å ha med rasen på utstil-
linger. Vi har tidligere år fordelt etter 
geografi og tidligere påmeldingstall, 
samt  tidligere dommerbruk.  
 
Valpeformidling 
Hågen Bjørgum tar i mot henvendelser 
fra folk som er interessert i valp av 
rasen vår. Parringer og kull legges ut 
på hjemmesiden. 
 
Spesialutstillingen 2015 
Anita H. Engebakken og har også an-
svaret for det meste av det administra-
tive (dogweb) før årets spesialutstilling. 
Ellers har alle i ABU komiteen an-
svarsoppgaver i forbindelse med årets 
spesialutstilling på Frya i mai.  
 
Spesialutstilling 2015 EDS2015 
Komiteen jobber sammen med styret 
og arrangementskomiteen med å for-
berede en ekstra spesialutstilling i for-

Å R S R A P P O R T  F R A  KO M I T E E R  2 0 1 4 - 1 5  
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bindelse med European Dog Show 
2015. Utstillingen blir på Lillestrøm i 
begynnelsen av september (se invita-
sjon i Huskybladet). Dommer er Kar-
sten Grønås. Det blir stor-cert for ra-
sen på denne utstillinga. Europautstil-
lingen erstatter også den årlige 
Dogs4All messen. Klubben kommer 
til å bygge opp en stor stand/leir uten-
for en av inngangene med lavvo og 
mange hundespann, istedenfor å ha 
stand inne. 
 
Harestua, 07.04.2015 
for ABU-komiteen 
Tone Beate Hansen 
 
 
Årsrapport fra Redaksjonskomiteen 
 
Redaksjonen fikk etter årsmøte i mai 
2014 frafall av flere sentrale medlem-
mer og besto derfor en periode av kun 
3 medlemmer: leder Anne-Katrine 
Kroken, Jeger Bjørnson og Linda M. 
Vassdal. Under ekstraordinært årsmøte 
på høsten 2014 ble 3 nye medlemmer 
valgt inn og komiteen var fulltallig og 
har resten av året bestått av, i tillegg til 
allerede nevnte: Bård Bakås, Mari 
Schjelderup Tømmerås og Erik Solli 
Teigen. En god spredning av redaksjo-
nen geografisk: fra Svalbard i nord til 
Akershus i sør. 
 
Siden årsmøte i fjor har det vært utgitt 
4 nummer av Huskybladet. 1 med Jo-
hanne Sundby som redaktør og reste-
rende med undertegnede. Utgivelsene 
har vært noe forsinket, men invitasjo-
ner til faste samlinger og rapporter er 
sendt til medlemmer i tide. Stine Op-
pegaard har redigert alle utgivelser. 
Det er her hovedtyngden av arbeidet 
med bladet ligger. Det har ikke latt seg 
gjøre å skaffe andre til å hjelpe til med 
redigering. 
 
Utgivelsene har vært innholdsrike og 
med variert stoff. Bladets størrelse har 
ligget på mellom 60-84 sider. Peak 
Print AS i Oslo trykker bladet. Hvert 
nummer trykkes i mellom 500-600 
eksemplarer og sendes alle medlemmer 
i NSHK, samt delt ut på de ulike mes-
sene der NSHK har hatt stand. 
 
Medlemmene i redaksjonen har for-
trinnsvis kommunisert på mail eller via 

PM på Facebook, men alle har ikke 
profil der. Det har kommet inn mye 
stoff til bladet, både fra medlemmer av 
komiteen og ikke minst, andre med-
lemmer. Redaksjonen takker for alle 
flotte bidrag til Huskybladet. 
 
Næroset 07.04.2015 
for Redaksjonen 
Anne-Katrine Kroken 
 
 
Årsrapport fra Arrangementskomiteen 
 
Komiteen har bestått av følgende 
medlemmer: 
Stine Oppegaard (leder) 
Siv Hansen (materialforvalter) 
Sigmund Alhaug 
Camilla Kerler-Günther 
Jon Bakke 
Kristin Ranem Rønsdal 
Gro Britt Skarseth 
Mari Skår 
 
Klubbens faste aktiviteter 
Arrangementskomiteen er mer eller 
mindre involvert i alle klubbens sam-
linger og arrangementer. Vintersam-
lingen på Grimsbu og de to messene 
klubben deltar på, Camp Villmark 
(tidligere Villmarksmessen) (april) og 
Dogs4All (november) krever en del 
forberedelser på forhånd. På samlinge-
ne hjelper de av komitemedlemmene 
som er tilstede til der det er behov for 
det. På de to messene er vi så heldige 
at mange av klubbens medlemmer 
stiller opp og hjelper til, både på stand, 
med hundekjøring, på raseparader og 
valpeshow. Uten så mange medlem-
mer som stiller opp, hadde det ikke 
vært mulig for klubben å være tilstede 
på disse to messene. 
 
Camp Villmark og Dogs4All 
Norsk Siberian Husky Klubb har opp-
arbeidet seg gode avtaler med Norges 
Varemesse som er arrangøren av beg-
ge messene. Vi betaler lite for selve 
standen, men må leie utstyr som disk, 
teppe, strøm mm. På Dogs4All arrang-
erer vi hundekjøring for besøkende de 
to dagene messen pågår. I 2014 vant 
klubben prisen for beste rasestand. 
Camp Villmark finner sted i løpet av 
fire dager, og der deltar vi på rasepara-
den og oppfordrer medlemmer til å 
stille opp på valpeshowet. 

 
Mye av jobben består av å sørge for at 
standene er bemannet med en god 
kombinasjon av medlemmer som har 
kunnskaper og erfaringer med mange 
hunder og hundekjøring, til noen som 
kan besvare spørsmål fra de som 
”kun” har familiehunder, er nye sibe-
rian husky-eiere eller vurderer å skaffe 
seg en siberian husky. 
 
Vintersamlingen 
På Vintersamlingen har vi ansvaret for 
kiosksalg, loddsalg med gevinster og 
ellers hjelper vi til der det måtte være 
behov for det. 
 
Komiteen har deltatt 
En eller flere medlemmer av komiteen 
har vært representert på alle klubbens 
samlinger og messer. 
 
Rapporter 
Rapporter fra alle samlingene er å fin-
ne i tidligere utgaver av Huskybladet 
og i den enkelte komites årsrapport. 
 
Presse 
Leder av arrangementskomiteen er 
også utpekt til å være klubbens presse-
kontakt. 
 
I forkant av samlinger blir det sendt ut 
pressemeldinger om klubbens aktivite-
ter. Det har ført til noe lokal presse-
dekning. Det bør være mulig å få mer 
pressedekning, men da må vi bli flin-
kere til å selge inn historier på forhånd. 
Medlemmene oppfordres til å sende 
oss tips om personer eller hendelser vi 
kan gi videre til pressen eller settes på 
trykk i Huskybladet. 
 
Redigering av Huskybladet 
Leder av arrangementskomiteen har 
også fungert som redigerer av Husky-
bladet, uten at dette ligger som en 
oppgave i Arrangementskomiteen. 
 
Oslo, 08.04.2015 
for Arrangementskomiteen 
Stine Oppegaard, leder 

Å R S R A P P O R T  F R A  KO M I T E E R  2 0 1 4 - 1 5  
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PÅMELDING 
Påmeldingsfrister:  
Web: 20. april Forlenget, kun på web: 4. mai (kr 80 ekstra) 
Papirskjema: 20. april (kr 80 ekstra)  
 
KLASSER 
Valper 4-6 mnd  
Valper 6-9 mnd  
Juniorklasse 9-18 mnd  
Unghund klasse 15-24 mnd  
Brukshundklasse over 15 mnd 
Åpen klasse over 15mnd  
Veteranklasse over 8 år 
Avlsklasse og oppdretterklasse 
Hunden skal bare meldes på i en klasse 
 
PÅMELDINGSAVGIFT 
Elektronisk: Valp kr 200,-  
JK, UK, BK, AK, CHK, VK kr 350,- 
Manuelt: Valp kr 280,- andre klasser kr 430,-  
50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund fra samme eier 
(gjelder ikke valp). Avls- og oppdretterklasse gratis. 
 
Ikke-medlemmer av NSHK, en av NKKs medlems-
klubber, eller samarbeidende utenlandsk organisasjon 
betaler dobbelt avgift. Ved for sen betaling beregnes 
50% tillegg. Påmeldingen er bindende. 
 
BARN OG HUND 
Påmelding i sekretariatet for utdeling av startnummer 
før kl. 11. Påmeldingsavgift kr. 50,-. Hunden trenger 
ikke å være påmeldt til den øvrige utstillingen, men det 
må fremvises gyldig vaksinasjonsattest. 
 
ELEKTRONISK PÅMELDING VIA NKKs nettsider 
Man melder seg på på samme måte som til NKKs utstil-
linger, link på: Terminliste utstillinger, finn NSHK sin 
utstilling og trykk på link som heter Påmelding web 
 

VELKOMMEN TIL NSHKS SPESIALUTSTILLING 

LØRDAG 23. MAI 2015 
 
Vårens store begivenhet, Spesialutstillingen vil i år være på Frya Leir, Ringebu 
Dommer: Tuula Pratt, Finland 

Vanlig papirskjema sendes NSHK v/Anita H. Engebak-
ken, Skiensveien 340, 3830 Ulefoss 
Epost: AnitaHE@snofrost.net, tlf: 938 03 809 
Papirpåmeldingsskjema kan hentes på http://
www.nkk.no eventuelt bestilles hos NKK.  
 
PÅMELDINGSAVGIFT FOR MANUELL PÅ-
MELDING SENDES 
NSHK v/kasserer Irene Borgen, Askveien 16, 1482 Nit-
tedal, e-post: irebor@broadpark.no, tlf: 922 98 605 
Betales innen påmeldingsfristen til kontonr. 0530 23 
47060 
 
Husk å merke betalingen med registreringsnr. og navn. 
 
UTSTILLER MÅ HUSKE 
Gyldig vaksinasjonsattest! Hund under 15 måneder må 
være minimum 10 uker ved siste vaksinasjon. Hund over 
15 mnd skal være vaksinert ved minst 10 måneders alder, 
deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 
3 år siden. Det må gå minst 2 uker fra 1. vaksinasjonsdato 
til hunden møter på utstilling. Ved revaksinering kreves 
det ikke isolasjonstid. Alle hunder født etter 01.01.98. må 
være ID-merket for å kunne delta på utstilling. 
 
Hunden kan ikke delta dersom den er syk, eller har utøy. 
Tisper som er nærmere fødsel enn 30 dager, beregnet 
fra 63 dager etter første paring, eller som har valper un-
der 75 dagers alder. 
 
Parkering for dagsgjester, 50 kr pr hund, maks 100,- 
 
OVERNATTING 
 
Lavvo/telt 160,- pr natt 
Bobil/campingvogn m/strøm 200,- pr natt 
Lavvo/telt/bobil/camp. 3. person og fler  30,- pr natt 
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Rom alternativer 
Befal standard 
Enkeltrom 380,- pr pers/natt 
Dobbeltrom 280,- pr pers/natt 
3 mannsrom 250,- pr pers/natt 
 
Mening standard 
Enkeltrom 290,- pr pers/natt 
Dobbeltrom 250,- pr pers/natt 
3 mannsrom 230,- pr pers/natt 
4 mannsrom 200,- pr pers/natt 
 
MAT 
Frokost  85,- 
Lunsj 145,- 
Middag 250,- 
 
Prisene inkluderer sluttvask, men ikke sengetøy! 
 
Det er også mulig å bestille pakker med overnatting og 
mat i samlet pris. Overnatting og mat bestilles direkte 
fra Frya. Legg merke til Fryas avbestillingsregler som er 
tilgjengelig på deres nettsider. 
 
Hjemmeside til Frya: http://www.fryaleir.no/ 
 
ANNET 
Gavepremier: Vi setter stor pris på alle bidrag til pre-
mier til utstillingen. Kontakt Tone Beate Hansen  
(416 00 213/tone_b_hansen@hotmail.com) 
 
Ønsker dere å ha annonse i utstillingskatalogen? 
Kennel /firmaannonse ½ side kr. 100,-  1/1 side kr. 
200,- . Halv pris for medlemmer av NSHK. 
Firma som gir gavepremie til utstillingen får gratis annonse. 
 
Ønsker du å ha stand på utstillingen? 
Kontakt Tone Beate Hansen (416 00 213/
tone_b_hansen@hotmail.com) 

VEIBESKRIVELSE 
PLASSERING 
Frya leir ligger i Gudbrandsdalen i nærheten av Ringebu. 
 
Fra Oslo 
Følg E6 til 5 km etter at du har passert Ringebu, ta til 
venstre ved Frya. Kjør under jernbanelinja, og ta første 
vesle grusvei til høyre.  
Se etter skiltet Fryaleir ved porten. Det tar ca 3 ½ time 
fra Oslo hit til Fryaleir. 
 
Fra Trondheim 
Følg E6 til 5 km etter at du har passert Hundorp, ta til 
høyre ved Frya. 
Kjør under jernbanelinja, og ta første vesle grusvei til 
høyre. Se etter skiltet Fryaleir ved porten. Det tar ca 3 ½ 
time fra Trondheim hit til Fryaleir.  
 
Offentlig transport 
Med tog 
Det er flere tog om dagen fra Oslo, Gardermoen eller 
Trondheim til Ringebu. Det tar ca 2 til 2 ½ time fra 
Gardermoen. Sjekk NSB.no 
 
Med buss 
Fra Oslo, Gardermoen, Trondheim og Ålesund/Stryn 
går det mange busser:  
145 Møre-ekspressen 
147 Nordfjord-ekspressen 
148 Gudbrandsdal-ekspressen 
149 Nordmøre-ekspressen 

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon 
om mulighetene for felles middag på lørdagen 

i begynnelsen av mai. 
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TEKST: CATHRINE VAKSDAL TOFT. 

Stine (Oppegaard) og Geirr (Jakobsen) 
kommer med bil og henger for å pluk-
ke opp Didrik (Lantz), Balder og meg 
for så å sette nesa mot Grimsbu, men 
det tar litt tid før vi får kommet oss av 
gåred da vi oppdager alle sammen at 
det er noe vi har glemt å ta med oss. 
Vi er endelig kommet oss ut på ring 3 
mot Gardermoen og Grimsbu, så ring-
er Johnny og vi må atter igjen ta en 
liten omvei og stopp hos Johnny før vi 
kommer oss av gårde. 
 
Vi ankommer derfor Grimsbu noe 
sent torsdag kveld men vi var så heldi-
ge å ha Oda og Elin (Ingstad) som 
hadde ankommet Grimsbu tidligere på 
torsdagen, og de hadde laget en fantas-
tisk god gulasjsuppe! Og mens vi spis-
te middag, var alle som skulle delta på 
helgens løp på kjøremøte i kjellerstuen. 
 
Det er første gang vi er med på vinter-
samling på Grimsbu så da morgenen 
kom var vi spente på hva som ventet 
oss utenfor hyttedøren. Vi våknet til 
strålende sol og en utrolig fin utsikt 
mot Rondanefjellet i det fjerne. 

Det var bare å sette i gang å gjøre seg 
klar til det som skulle gjøres i løpet av 
dagen og stilte oss til disposisjon der 
det var behov for hjelp. 
 
Didrik fikk refleksvest av Stine slik at 
han var synlig for de som hadde behov 
for hjelp med hundene sine før de 
skulle starte løpet. Stine, Geir, Oda, 
Kristin, Johanne (Ranem Rønsdal) og 
jeg satte i gang med pølsekokeren og 
steking av vafler i vognen som var 
plassert ved inngangen til start-/
målområdet. Flere av barna som var 
på Grimsbu var innom boden for å 
hjelpe til i løpet av helgen. 
 
Selv om det var lite snø og noe varmt 
for hundene så var det strålende sol og 
god stemning på campingen. Løypen 
ble lagt om til der det var snø. Den var 
bratt men det gikk bra for alle som 
enten kjørte slede eller snørekjørte, 
men var nok tungt å holde igjen i ned-
overbakkene. 
 
Fredag ble det gjennomført de vanlige 
Huskyløpene i forskjellige klasser, før 
dagen ble avsluttet med barneløpet. 

Familien Monsen hadde med seg NRK 
Sogn og Fjordane som filmet både 
deltagelsen til Marta Monsen og flere 
av de andre deltagerne i forbindelse 
med programmet Klart jeg kan! som 
skal vises på NRK Super til høsten. 
 
Mens det ble rigget til for barneløpet 
var det flere av barna som lekte seg 
med sledene på åkeren. 
 
Løypen var klar og løypevaktene var 
på vei ut og alle barna stilte seg opp 
med slede og hunder, de var klare for å 
kjøre. Løypevaktene sto klare ute på 
åkeren og snøskuteren hadde kjørt 
opp en fin runde som de skulle kjøre. 
En etter en forsvant ut i løypen og 
kom like fort tilbake. Det var fantas-
tikk å se hvordan barna sto stødig bak 
sleden og tilliten barna hadde til hun-
dene. Jeg kunne nesten ikke se at noen 
av barna var nervøse, bare klare for å 
kjøre så fort de kunne. 
 
Idet barna kom inn over målstreken 
kunne man bare se det store smilet de 
hadde om munnen. 
 

STEMNINGSRAPPORT FRA VINTERSAMLINGEN PÅ GRIMSBU 

Stemningsbilde. Foto: Marianne Larsen. 
Trude Holhjem Johansen og Morten Bjørg-
vik. Foto: Rolv Herstad. 

Hans Petter Lønning og Veronica Strand. 
Foto: Daniel Fellmann. 

For sjuende gang arrangerte Huskyklubben sin årlige vintersamling på 
Grimsbu i Folldal i slutten av februar. Her møttes over 70 medlemmer 
med sine nærmere 200 hunder til løpskjøring, sosialt samvær og hygge. 

Per Øyvind Teige med hundene til Tore 
Hunskår på vei mot mål. Foto: Daniel Fell-
mann. 
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Jeg snakket med de fleste barna og 
spurte de om de synes det var gøy og 
spennende. Alle jeg snakket med svar-
te entusiastisk ja og det var noen av de 
eldste barna som var mest spent på 
tiden de hadde brukt på løypen. 
 
Kvelden kom snikende på og for de 
som skulle kjøre løp på lørdag var det 
nytt kjøremøte fordi den lengste dis-
tansen måtte kuttes ned pga mangel på 
snø, og av hensyn til hundene. 
 
Etter møtet var det flere som ble sitten-
de i kjellerstuen for litt sosial trening 
for oss på to bein. Det var noen vi 
kjente fra før men var også mange nye 
ansikter å bli kjent med på Grimsbu. 
 
Lørdag morgen kom fort og vi var i 
full gang igjen med pølser, vafler og 
kaffe i pølseboden, solen skinte like 
mye i dag og løypemannskapet var på 
plass ute i løypen, ved start og mål. 
 
I dag fikk vi ekstra hjelp i boden fra 
Helene (Ranem Rønsdal) som hadde 
brukket kragebenet i slalåmulykke og 
hadde venstre arm i fatle. Men hun 
stilte opp i boden med godt humør.  
 
De første som kom inn til mål kunne 

rapportere om en løs hund i løypen, 
men det var heldigvis ingen av spanne-
de som hadde mistet noen. Hunden 
virket snill og ville være å løpe, så den 
ble med ett av spannende på tur. 
 
Tilslutt fikk løypemannskapet hunden 
ned til åkeren og eieren kom kjørende 
og hentet hunden. Han var veldig glad 
for at hunden var tatt vare på, var i 
godt behold og ingen av spannene 
hadde noen ulykker med hunden. 
 
Familien Meinhardt hadde fått valper 
og de var med til Grimsbu. Valpene 
fikk mye oppmerksomhet og det ble 
mye valpekos. Lena og Andre 
(Vanvik), som også hadde sin første 
tur til Grimsbu, fikk i løpet av helgen 
ett nytt familiemedlem fra valpekullet 
som var på Grimsbu. Lykke til med ny 
valp! 
 
Lørdag var det felles middag, loddsalg 
og prisutdeling på Grimsbu Turistsen-
ter. Siden Femundløpet var blitt avlyst 
hadde de mye god mat i fryseren, som 
vi nå fikk gleden av. 
 
Vi fikk kylling, ribbe, stek med salte 
poteter, salater og annet godt. Det var 
også ulike desserter. Maten var god og 

da vi var ferdig med å spise så var Ivar 
(Hordnes), Kenneth (Monsen) og Lina 
(Stabbetorp) i gang med prisutdeling-
en. Stine forsøkte å ta bilde av alle 
sammen til Huskybladet. 
 
Etter prisutdelingen fikk barna ansva-
ret for loddsalget. De var superflinke, 
og fikk inn nesten 4000 kroner! Takk 
til både barna, og de som hadde med 
fine gaver til loddtrekningen. Etter 
middag og prisutdeling/loddsalg var 
det noen som trakk tilbake til hyttene 
sine, mens andre ble sittende og skrav-
le eller spilte kort. 
 
Søndag morgen var mange tidlig oppe 
for å lufte hundene før de skulle vende 
nesten hjemover. Det var opprydding-
en etter løp og vasking av pølseboden, 
før vi også pakket i bilen og startet på 
hjemreisen.  
 
Vel hjemme var Balder utslitt etter 
både skigåing og alle nye inntrykk, og 
sovnet omtrent i det han gikk inn dø-
ren hjemme. 
 
Sist men ikke minst, takk for en fin 
samling alle sammen! Vi gleder oss 
allerede til neste gang. ■ 

Storm og Luna. Foto: Daniel Fellmann. Marta Monsen. Foto: Stine Oppegaard. Oda Ingstad. Foto: Stine Oppegaard. 

Ingvild Eikevik i kiosken. Foto: Cathrine V. Toft. Atle Eikevik, helgens raskeste kjører med gjennomsnittsfart på 21 km/t. Foto: S. Oppegaard. 



14 

HUSKYBLADET 1/2015 

Tim Kroeze i full fart ut i løypa. Foto: Stine Oppegaard. 
Viggo Jørgensen på vei inn til mål. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Lill Monica Frisk inn til mål. Foto: Daniel Fellmann. Andrine Alhaug på startstreken. Foto: Daniel Fellmann. 

Rolv Herstad på vannski. Foto: Daniel Fellmann. Mia på sitt første løp med mamma Cecilie 
Husebø-Isaksen. Foto: Eirin Husebø-Isaksen 
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Godt med handlere, hjelpere og publikummere på Grimsbu i det flotte været. Foto: Daniel Fellmann. 

Marianne Larsen ut fra startområdet. Foto: Daniel Fellmann. 

Erik Meinhart hadde med seg et valpekullet sitt. Foto Cecilie Husebø-Isaksen Lek på Vintersamling. Foto: D. Fellmann. 

Klare til start…. Foto: Daniel Fellmann. 
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Marianne Larsen med Mia og Eirin Husebø-Isaksen. Foto Cecilie Husebø-Isaksen. 
Valpen møter igjen Runar G Simonsen og 
Tone B. Hansen. Foto: Morten Bjørgvik. 

Atle og Vegard Eikevik. Foto: Stine Oppegaard. Fra 5-mila. Foto: Stig Torp. 

Mia med sin medalje etter Barneløpet. Foto 
Cecilie Husebø-Isaksen. 

Yrende liv før de store spannene fikk startet. Foto: Cecilie Husebø-Isaksen. 
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Nye klubbmedlemmer og fremtidige hundekjørere på valpetreff på vintersam-
lingen. Foto: Stine Oppgaard. 

Aud Kristin Bjørgum, måtte dessverre bryte dag to, men er en av klubbens kom-
mende stjerner. Fullførte Finnmarksløpet Junior i år! Foto: Stine Oppegaard. 

Adrian R. Myrvang og Runar Golimo Simonsen. Foto: Rolv Herstad. 

 
 
 
 
 
 
 
RESULTATER FRA GRIMSBU 2015 
 
Plass Navn ................................ Løpstid .......... Gj. snitt 
 
Slede 8-spann C, senior, 45 km 
1 ......Per Øyvind Teige................ 3:42:38 ........... 18,6 
2 ......Elin Torp ............................ 4:03:36 ........... 17,0 
3 ......Lina Stabbetorp ................. 4:22:43 ........... 15,8 
 
Slede 6-spann C, senior, 45 km 
1 ......Johnny Blingsdalen ............ 4:24:53 ........... 15,6 
 
Slede 6-spann C, senior, 24 km 
1 ......Runar Golimo Simonsen .... 2:42:37 ........... 17,7 
2 ......Stig Torp ............................ 3:10:36 ........... 15,1 
3 ......Martin Degens ................... 3:10:47 ........... 15,1 
4 ......Anne-Katrine Kroken ......... 3:15:42 ........... 14,7 
5 ......Tim Kroeze ......................... 3:29:15 ........... 13,8 
6 ......Marianne Larsen ................ 3:32:03 ........... 13,6 
 
Slede 6-spann C, senior, 8 km 
1 ......Andrine Bordvik Alhaug ..... 0:48:06 ........... 20,0 
2 ......Per Olav Myrvang .............. 0:55:56 ........... 17,2 
3 ......Trond Welde ...................... 1:10:29 ........... 13,6 
 
Slede 4-spann C, senior, 8 km 
1 ......Atle Eikevik ........................ 0:45:47 ........... 21,0 
2 ......Viggo Jørgensen ................ 0:50:47 ........... 18,9 
3 ......Oda Ingstad ....................... 1:09:48 ........... 13,8 
4 ......Anne Spangen ................... 1:10:29 ........... 13,6 
5 ......Lill Monica Frisk ................. 1:15:29 ........... 12,7 
 
Slede 4-spann C, senior, 8 km 
1 ......Turid Aandalen Lindberg ... 1:33:17 ........... 10,3 
 
Slede 4-spann C, junior, 8 km 
1 ......Adrian R. Myrvang ............. 1:10:37 ........... 13,6 
 
Snørekjøring 2 hund C, senior, 8 km 
1 ......Stein Inge Rønning............. 0:55:59 ........... 17,1 
2 ......Rolv Herstad ...................... 1:09:58 ........... 13,7 
 
Snørekjøring 1 hund C, senior, 8 km 
1 ......Daniel Fellmann ................. 0:56:48 ........... 16,9 
2 ......Hans Petter Lønning .......... 1:04:58 ........... 14,8 
3 ......Veronica Strand ................. 1:06:17 ........... 14,5 
4 ......Mariska Kroeze .................. 1:55:21 ........... 8,3 
 
Snørekjøring 1 hund C, junior, 8 km 
1 ......Johanne Ranem Rønsdal ... 1:12:48 ........... 13,2 
 
Slede 2-spann C, junior, 8 km 
1 ......Vegard Eikevik ................... 0:57:59 ........... 16,6 
2 ......Herman Meinhart .............. 1:18:10 ........... 12,3 
 
Rekrutt slede 6-spann, 8 km 
1 ......Andrine Bordvik Alhaug ..... 0:27:39 ........... 17,4 
2 ......Gitte Bordvik Alhaug .......... 0:29:55 ........... 16,0 
 
Rekrutt slede 4-spann, senior, 8 km 
1 ......Cecilie Husebø-Isaksen ...... 0:41:21 ........... 11,6 
2 ......Anita Farstad ..................... 0:43:14 ........... 11,1 
3 ......Turid Aandalen Lindberg ... 0:57:37 ........... 8,3 
 
Rekrutt snørekjøring 1 hund, senior, 8 km 
1 Kristin Ranem Rønsdal ... 0:35:41 ........... 13,5 
 
For komplett oversikt over tider for dag 1 og dag 2, 
sjekk klubbens nettsider: www.siberian husky.net, un-
der aktiviteter/løp 
 
BARNELØPET 
Mia Husebø Isaksen ................... 2:18 
Live Kroeze ................................. 3:07 
Martha Monsen ......................... 1:37 
Jan Monsen ................................ 1:18 
Marit Velde ................................ 2:21 
Henry Velde ............................... 1:28 
Ingvild Eikevik ............................ 1:29 
Oliver Rønning Myrvang ............ 1:58 
Fride Westvik ............................. 1:50 
Ragne Westvik ........................... 1:52 
Synne Jamaris ............................ 1:29 
Elisabeth Jamaris ....................... 1:31 
Ronja Husebø Isaksen ................ 2:02 
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Like før startskuddet.  Litt action da Bjørnar Andersen og Per 
Weddegjerde kom sammen ut av under-
gangen før start.  

Hågen Bjørgum holder igjen spannet til sin 
datter Aud mot start.  

GRUVELØPET 2015 

TEKST OG FOTO: BÅRD BAKÅS. 

Før man kommer ut på startstreken på 
Gjettjønna, blir hundene satt i spannet 
fra parkeringsplassen til Idrettsparken 
hotell. Herfra kjører de langs gangvei 
og under riksvegen i en litt trang pas-
sasje. Noen action situasjoner oppsto 
da flere spann kom i bredden gjennom 
den siste trange undergangen. Ingen 
skader eller ulykker, men noe tendens 
til stress. Særlig var det flere handlere 
som var svett da de løp ved spannet og 
prøvde å holde igjen før de fant opp-
startsplass på tjønna. 
 
I år var det dessverre ikke mange sibe-
rians å se. Den eneste rene siberian 
spannet som den utskremte reporteren 
fra Huskybladet kunne finne, var Aud 
Kristin Bjørgum fra Stjørdal. I spannet 
til Aud Kristin gikk Tristian og Nikita, 
Kaizer og Isabel, Striker og Zorro og 
sist Tor og Enok. 
 
I tillegg kunne vi finne Elin Kjeldsberg 
som hadde 3 siberians i sitt 8 spann. 
Disse var Pippi, Nala og Varga. Elin 
tok dette som gjennomkjøring før hun 
for første gang, starte i Femund jr. 
 
Hvis det var flere siberian kjørere med, 
må dere ha oss unnskyldt for at vi ikke 

har fått dette med oss. Kom gjerne 
med tilbakemeldinger. 
 
Aud Kristin begynner tross sin unge 
alder å bli en rutinert langdistansekjø-
rer. Hun skal også som eneste junior-
kjører fra Trøndelag, kjøre Finnmarks-
løpet. Vi tok en prat med pappa Hå-
gen Bjørgum etter at Aud Kristin had-
de startet. 
 
Hvorfor ta den lange turen opp til Finn-
mark? Det er siste år hun kjører junior-
klasse og vi fikk innbydelse fra venner 
i siberian miljøet til å komme oppover. 
Så er det jo VM, og det er kanskje siste 
sjanse for å være med på. 
 
Hvor mye trening ligger bak hittil i år? Vi 
har trent bra på barmark med vogn. 
Når det gjelder snøtrening kunne dette 
ha vært mer. Men på grunn av lite snø 
tidligere i vinter må vi kjøre bil for å 
finne føre og da blir det ikke så mye 
som det kanskje burde ha vært. 
 
Selve gjennomføringen av løpet gikk 
fint, været i år var også mye bedre enn 
snøstormen som kom i siste del av 
løpet i fjor. Resultater fra Gruveløpet 
finner dere på hjemmesida til Femund 
Trekkhundklubb. ■ 

Det er en spektakulær opplevelse å få overvære starten på Gruveløpet på. 
Når 66 spann i størrelser fra 6 til 14 hunder står ankret fast samtidig er det 
et leven av en annen verden. Så er det som å slå av en bryter. Straks start-
skuddet går, blir det stille og en armada av hundespann legger i veg over 
isen. Litt trafikk kork når man skal av isen og opp i løypa blir det, men 
ingen alvorlige uhell av noe slag. En herlig video ligger ute på Femundlø-
pet sin facebookside, der starten er filmet med drone. 
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Aud Kristin Bjørgum klar for Gruveløpet. 

 Er fellesstarten på Gruveløpet Europas 
største fellesstart?  

Elin Kjeldsberg like før start. En svett Vidar Kjeldsberg prøver å holde 
igjen spannet til sin datter Elin mot start. 
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KLASSER ELLER IKKE KLASSER 
- HVA ØNSKER MEDLEMMENE FOR RASEN? 

hunder, og bronsen gikk til Norge 
med Marte S. Jørgensen. 
 
Dessverre var det en mangelfull, og 
rotete prosess i forkant av IFSS – VM 
fra flere hold. Derfor var det kun et 
norsk spann som fikk plass, og stilte til 
start. Imidlertid var det flere andre 
som også ville starte. 
 
I Sverige arrangeres det hvert år 
mange sprint- og mellomdistanseløp 
med klasseinndeling, noe som selvsagt 
motiverer til ekstra innsats. Dette har 
bidratt til at det har vært en formidabel 
økning av siberian husky på løp i Sve-
rige. For eksempel på Villmarksløpet 
(2 x 60 km) er det egne klasser, og det 
er alltid mange norske kjørere som tar 
turen over grensa. På langdistanseløpe-
ne Tobacco Trail og Amundsen Race 
merkes de renrasede spannene med 
PB/NB (Pure Breed/Nordic Breed). 
Begge løpene gir også premie til beste 
renrasede spann, noe som selvsagt 
motiverer til ekstra innsats. 
 
Vi er klar over at noen av dagens lang-
distansekjørere en uenige i at man skal 
ha egne klasser, eventuelt merke span-
nene. Men dette dreier seg ikke om den 

en norsk verdensmester, Trond Han-
sen, i mellomdistanse. Interessen for å 
delta er særlig stor på de løpene hvor 
det er egne klasser for registrerte po-
larhunder slik at man konkurrerer på 
like vilkår. Selv om vi som kjører sibe-
rian spann også kan hevde oss godt i 
konkurranse med alaskans, så er det en 
kjensgjerning at vi ikke har noen reell 
mulighet til å slå de aller beste 
alaskans. I konkurranse med hounds 
vil nok siberian husky komme sist. 
 
Også innenfor langdistanse viser det 
seg å være stor interesse for å delta på 
løp hvor det er egne klasser. Det kun-
ne man se på både IFSS - VM Fe-
mundløpet 2011, hvor det ble en 
norsk verdensmester, Cato Lunde på F 
400, og nå på årets IFSS-VM FL 500 
RNB med deltagelse fra både Norge, 
Sverige, Tyskland, Frankrike og Spa-
nia. Eveline Koch, som kjørte for Sve-
rige, ble verdensmester med norske 

Fra tid til annen diskuteres det om man skal ha egne klasser for de regist-
rerte polarhundrasene eller ikke. Eventuelt om spannet skal være merket 
PB (Pure Breed), RNB (Registered Nordic Breed), C (Siberian Husky), 
eller SH (Siberian Husky). Det er mange meninger om dette, og mange 
argumenter for og i mot. Dette er noe alle medlemmene av klubben bør 
sette seg inn i, og ta stilling til. 

TEKST: TROND LERENG, KRISTIN H. LERENG, TERJE 
FRODE BAKKE, TORA KLEVEN, VIGGO JØRGENSEN. 

Norsk Siberian Husky Klubbs lover 
har som formål «å fremme interessen 
for registrerte siberian huskyer som 
trekkhund, og på den måten bidra til at 
rasens trekkhundegenskaper og gemytt 
ivaretas og forbedres ved avl, import, 
trekkhundprøver, hundekjørerkonkur-
ranser og utstillingsvirksomhet.» 
 
Det er viktig for rasen at flest mulig 
hunder testes med tanke på rasens 
bruksegenskaper som sledehund. Det 
er derfor viktig å motivere for dette. 
En objektiv test av hundenes trekk-
hundegenskaper får man kun ved å 
delta på løp. Det har i de siste årene 
vært en økende interesse blant norske 
siberian husky eiere til å delta på løp 
både i Norge, Sverige og internasjo-
nalt. I vinter var det for eksempel flere 
norske spann som konkurrerte i WSA 
– VM i Østerrike, hvor det ble kåret 

Trond Hansen vant WSA-VM i Østerrike med sitt 10-spann. Foto: Evgeniya Mitrofanova. 
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enkelte kjører, men om rasens fremtid 
som trekkhund. Det handler om rasen, 
og ikke menneskene. Vi har alle et kol-
lektivt ansvar for å bevare rasen som 
en trekkhund. Dette enten man har en 
hund, mange hunder, kjører løp eller 
ikke kjører løp. Dessuten kan man jo 
melde på i den klassen man vil. Er man 
i mot egne klasser så står man jo fritt til 
å kjøre i klasse A/åpen klasse. 
 
Det er helt vanlig i all annen idrett 
med klasseinndeling, så hvorfor ikke i 
sledehundsporten? Det hevdes fra 
motstandere at man er redd for å måt-
te starte sist, at man ikke vil ha et «B-
stempel», at man ikke vil særbehandles, 
at man vil være «en av gutta», at det er 
likhetstanken som gjelder osv. Nå har 
det aldri skjedd at de registrerte polar-
hundene har måttet starte sist i lang-
distanseløp når det har vært klasseinn-
deling, evt. merking av spannene, så vi 
ser ingen grunn til at det blir innført. 
De andre argumentene bør heller ikke 
være avgjørende sett opp i mot hva 
som gavner rasen. Uansett sammenlig-
ner vi oss alltid tidsmessig med de 
andre spannene, og selvsagt med hver-
andre. Og like; det kan vi aldri bli. 
 
Det er for øvrig bare Norge og Alaska 
som ikke har klasseinndeling. Ellers i 
sledehundsporten er det helt vanlig. 
Klasseinndeling kan også påvirke re-
krutteringen. Voksne folk vil vel ta den 

plassen de får med et smil, men ung-
dom vil vel ikke like å alltid komme 
langt nedover på resultatlista? 
 
Det er selvsagt mange fordeler ved å 
kjøre blandingshunder. Man slipper å 
forholde seg til lover og regler pålagt 
av Norsk Kennel Klub (NKK), man 
slipper å ta hensyn til rasestandarder, 
og det er et langt større utvalg av avls-
dyr. Slik kan man komponere sin egen 
«løpsmaskin» med kun dette for øye. 
Mens vi som har valgt en registrert 
rase har langt flere hensyn å ta. 
 
Det er også verdt å merke seg at selv 
de mest ihuga motstandere av egne 
klasser selv melder seg på og kjører i 
RNB klassene for å i det hele tatt få 
kjørt. Og i ettertid er de selvsagt stolte 
over medaljer i edelt metall. Dette i 
stedet for å havne lenger ned på resul-
tatlista slik at rasen vår fremstilles som 
en middelmådig trekkhund, noe den 
ikke er såfremt det ligger et solid avls-
materiale i bunn, og den ellers gis til-
strekkelig med trening osv. 
 
Tidligere var det kun tillatt å konkurre-
re med FCI – registrerte hunder. Dette 
ble imidlertid endret på midten av 80 – 
tallet. Da ble det åpnet opp for uregist-
rerte blandingshunder, og de fleste 
hundekjørere gikk derfor over til den-
ne type sledehund. 
 

Det ble vedtatt på årsmøte i fjor at 
NSHK, på vegne av de polare rasene i 
Norge, skulle gå inn som medlem i 
World Sleddog Association (WSA). 
Dette er en organisasjon for kennel-
klubbregistrerte polarhundraser. 
NSHK betaler en årlig avgift til WSA, 
og da kan norske hundekjørere delta 
på løp i regi av WSA, slik altså flere 
norske spann gjorde i år da de konkur-
rerte i WSA VM i Østerrike. 
 
International Federation of Sleddog 
Sport (IFSS) favner alle trekkhunder 
enten de er registrerte eller ikke. 
 
Norges Hundekjørerforbund ligger 
under Norges Idrettsforbund, og 
NSHK kan ikke som rasehundklubb 
være medlem av NHF. Vi er tilknyttet 
NKK. Men likevel må NSHK ved 
styret være en pådriver overfor NHF i 
saker som vedgår oss. Derfor må sty-
ret ta kontakt med NHF for å fremme 
klubbens synspunkter. 
 
Håper med dette at alle klubbens med-
lemmer engasjerer seg enten man har 
få eller mange hunder. Dette handler 
som sagt om et kollektivt ansvar for å 
bevare rasen. ■ 

Vinnerne fra Finnmarksløpets Nordic Breed 500-klasse. Fra venstre: Cathrine Fontaine (Frankrike), Eveline 
Koch (Sverige) og Marte Stensland Jørgensen (Norge). Foto: Steinar Vik/Finnmarksløpet. 
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LILLEHAMMERLØPET 
Bente Sofie Alhaug med to egne, og resten lånte hunder, 35 km. 

Eli Åsen (?) 1-spann 8 km. 

Hans Petter Lønning med 2-spann, 20 km. 

ne mine slappet av litt. 
 
Og hva var jeg så spent for? Jeg tenkte 
på om hundene ville trives med meg 
som kjører, om de ville trives sammen, 
om jeg ville miste spannet hvis jeg fikk 
linesurr og mest av alt; om jeg kom til 
å kjøre feil i løypa (leste nemlig om 
noen som hadde deltatt i løp rett før 
og kjørt feil....).Det var deilig å kjenne 
alt dette. Jeg følte at jeg levde. Dette 
var noe jeg hadde drømt om. Men at 
jeg så raskt skulle delta på løp hadde 
jeg ikke trodd for kort tid siden. Men 
har man først sett seg i en situasjon så 
kan det fort skje at man er der. 
 
Vel framme. Kirsten møter meg så 
trygg og rolig og hundene hennes er 
klare. Anne Katrine Kroken sier at her 
er det bare å slappe av, dette løpet er 
bare for gøy og det er ikke mulig å 
kjøre feil! Og himmelen er knall blå og 

snøen glitrer. Mine hunder begynner å 
skjønne at noe skal skje og lærer av de 
andre; når man skal kjøre løp da gir 
man lyd fra seg før man setter igang.... 
De ble trekkhunder på no time. 
 
Jeg følger godt med på kartforklaring-
en. Den er grei, gleder meg mer enn 
gruer meg nå. Alt foregår utendørs og 
bål er tent for pølse-grilling. Jeg liker 
stilen. 
 
Ting tar mer tid når man er fersk. Plut-
selig kommer det noen som sier det er 
vår tur! Jeg og Kirsten står bak sleden 
og spannet blir geleidet til start.  
 
Hundene fyker avgårde. Mye power i 
seks hunder. Jeg tenker og tenker.... 
det er flatt og fint, bør jeg bremse en 
del eller bare la de gå? Blir det for 
langt for mine, vil de klare å holde 
jevnt tempo? Holder blikket fast på 

TEKST: BENTE SOFIE ALHAUG. 

FOTO: ELLEN H. TANGEN. 

Jeg hadde nylig deltatt på et løp på 
Gåsbu. Flott arrangement, god erfa-
ring og en distanse som jeg visste var 
innenfor komfortsonen til mine fir-
beinte (8 km). Nå skulle jeg delta med 
6 hunder og jeg meldte meg på distan-
sen 34 km. Jeg var blitt kjent med Kir-
sten Ribu som viste meg tillit og ville 
låne meg sine sterke og ivrige hunder! 
 
Jeg satte meg i bilen og tåka lå tung fra 
Oslo til Hamar. Rett etter åpenbarte 
himmelen seg og sola lå flott over 
åsen. Jeg trives i Ringsaker, der har jeg 
nesten hele slekta mi. De store hvit-
kledde jordene gjorde så sommerfugle-

Lørdag morgen kl 06.30 våkner helt 
av meg selv....... når skjedde DET 
sist? Årsaken er klar; jeg skal delta 
på hundeløp på Mesnali! 
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liner og hunder. Sier ikke så mye. Jo-
hanne Sundby har lært meg om silent 
mushing. Det er godt for både fir- og 
to beinte å få "falle til ro" i den oppga-
ven vi nå skal gjennomføre. 
 
Med oss har vi flinke lederhunden 
Phoebe. Vi skal litt til venstre og jeg 
sier lavt og med lys stemme: "Phoebe, 
venstre". Hun tar venstre før jeg rek-
ker å bli ferdig med kommandoen. 
Min "Lynet" som er fremst med Phoe-
be lærer. Lynet elsker fart og vil kjøre 
høyt tempo ned bakkene mot Sør-
Mesna. Hun snur seg mot resten av 
gjengen: "Kom igjen da. Det er liksom 
nå det gjelder!" Jeg bruker bremsemat-
ta litt. Tenker det går vel litt oppover 
igjen når vi har vært på vannet og da 
må vi ha krefter igjen. Det er to runder 
over vannet for de som kjører lengste 
distansen. På andre runde synes jeg 
farten er bra. Jeg jobber litt selv også. 
Noen har hvisket meg at når man 
sparker selv så vinner man 1 km/t..... 
he he......det er jo tross alt konkurranse 
så kanskje den km kan bli avgjørende. 
Jeg kjenner at det er forskjell på tre-
ning og løp. Deilig å kjenne at man blir 

giret! På andre tur over vannet blir vi 
forbikjørt av ett 8-spann med alaska 
huskyer. Går greit med forbipasse-
ringen, mine går greit på høyre side og 
jeg spør den forbipasserende om han 
syntes det gikk greit, og om jeg kan 
henge meg på. Ja, "kom igjen", sier 
han. "Utnytt situasjonen!" Digg å få 
drahjelp opp bakkene igjen! Men så er 
det bare å si ha det og farvel til min tur
-kompis for et par km. Det er flere 
minusgrader, men jeg blir svett og ten-
ker at hvis hundene skal gjøre sitt bes-
te så får jammen meg jeg også stå på! 
 
Så ser jeg hundeørene begynner å lytte. 
Vi nærmer oss mål. Noen av gjengen 
slår over i galopp. Her skal vi ikke lun-
te inn i mål, nei! Der står folk og heier 
og både jeg og de firbeinte koser oss i 
applausruset. 
 
Dette kunne ikke blitt bedre! Supert 
opplegg, følte meg så godt ivaretatt, 
ikke sjans for å kunne kjøre feil (folk i 
alle løypekryss), fine spor og snill løy-
pe. Premie fikk jeg også! Så kjære ar-
rangører; jeg kommer neste år så dette 
må dere bare fortsette med! ■ 

LILLEHAMMERLØPET 2015 
 
35 km (5-8 spann) 
1. .... Kjetil Hillestad ........................ 1.38 
2. .... Leif Tore Lie ............................ 1.50.20 
3. .... Thale Baglo ............................. 1.52.19 
4. .... Elin Torp ................................. 1.52.26 
5. .... Bente Sofie Alhaug ................. 2.00.31 
6. .... Bjørn Bakkum ......................... 2.03.14 
7. .... Kjell Roar Åsvestad ................. 2.12.22 
8. .... Tom Erik Fjellhaug .................. 2.12.26 
 
34 km (3-4 spann) Junior 
1. .... Eirik Lindstad .......................... 2.12.12  
 
20 km (5-8 spann) Junior 
1. .... Joakim Ragnar Bjørnerud ....... 1.15.16 
 
20 km (5-8 spann) Senior 
1. .... Jan Kolpus ............................... 1.19.43 
 
20 km (1-2 spann) 
1. .... Lena Boysen Hillestad ............ 50.56 
2. .... Hans Petter Lønning ............... 1.19.34 
 
8 km (1-2 spann) Junior 
1. .... Julie Boysen Hillestad ............. 16.37  
2. .... Andre Boysen Hillestad .......... 17.45  
3. .... Bjørk Ellingsbø ........................ 18.43 
 
8 km (1-2 spann) Senior 
1. .... Kari Bye .................................. 28.29 
2. .... Stein Inge Rønning ................. 30.14 
3. .... Reidar Andreassen ................. 31.26 
4. .... Marthe Sørby ......................... 39.42 
5. .... Eli Åsen ................................... 41.51 
6. .... Ann-Kristin Åsgård .................. 49.36 
7. .... Sondre Sveen.......................... 1.09.30 
8. .... Marte Sveen ........................... 1.11.40 

Jan Kolpus, 1. plass 20 km. Bjørn Bakkum 

Elin Torp, raskeste SH-kjøreren på 35 km. ”Vi vil ut på tur!” Tom Erik Fjellhaug. 
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TEKST: JOHANNE SUNDBY 

Det blir det ikke godt nok trente lang-
distansebikkjer av. Så ambisjonene må 
justeres, og man må mobilisere nett-
verket. 
 
Vi er så heldige at vi bor sentralt, og 
har mange en-to hunds eiere som kan 
være med å trene. Det er en vinn-vinn 
situasjon, fordi deres hunder får span-
nerfaring, og vi her på Inni Grans-
kauen slipper å trene alene. Det er mye 
enklere å trene små spann her i bynære 
områder. To små spann går an, et stort 
er kamikaze. Som takk for hjelp tenker 
vi det er artig også for folk som ikke 
har eget spann å få forsøke seg på løp. 
Man kan til og med få merittere bik-
kjer. Vårt spann er rutinert, har få bar-
nesykdommer av typen rot og surr, og 
vet hva som ventes av dem, de har 
tross alt gått noen mil i alle disse åra. 
Greit spann å debutere i løp med. No-
en unoter lærer de av å ha ulike kjørere, 
som har litt ulik strategi for å lede 
spannet. Derfor er det fint at folk som 
vil kjøre løp, er en og del med på tre-
ning, så de også lærer hvordan gjør det, 
hvilke kommandoer vi bruker og hvor-
dan vi jobber med spannet, regler og 
slikt. For ulik stil og for lite erfaring gir 

lett mye større problemer og spannet 
blir ufokusert og opportunistisk. For 
eksempel skal de ikke ha full gass ned-
over, og det er vanskelig noen ganger å 
hindre dem fra å snu på sporet fordi vi 
må snu så ofte der vi trener. 
 
Mush Synnfjell 
I år kjørte matmor først Mush 
Synnfjell. For å gjøre det enkelt for seg, 
satte hun ut den høyløpske lederhun-
den, og en annen hund som hadde et 
akutt tannproblem og var litt grinete. 
Lånte to hunder isteden. For den ene 
ble det litt vel tøft, den andre gjennom-
førte – men det var veldig mye opp og 
ned for et lite sjuspann, med alt av for 
og utstyr i sleden. Sporene vi kjørte i 
bak i bakre del av løpet var veldig opp-
kjørte og slitte, og vi veltet veldig mye i 
lange utforbakker, med ødelagt slede-
brems de siste fem milene. Dette løpet 
kjørte vi som en lang gjennomkjøring, 
altså ikke for å konkurrere. Vi kom 
greit i mål som eneste siberian husky-
spann. Mange brøt, for det var tøffe 
forhold, vind, raske spor, mye opp og 
ned. Smilla til Morten Cranner besto 
prøven, men surmulte en del i dagene 
etterpå, støl som hun var. De rutinerte 
bikkjene kom seg fort. 

Gausdal Maraton 
Oda Ingstad ble 18 år og gammel nok 
til å kjøre seniorløp. Tre dager etter 
fødselsdagen sto hun på startstreken til 
Gausdal Maraton, dog byttet hun fra 2 
x 10 mil til 2 x 7,5 mil fordi det var 
meldt orkan, og som skrevet over, så 
var ikke spannet trent veldig langt en-
da. Og på veien opp ble bilen påkjørt 
av en som mistet veigrepet, og nokså 
ramponert foran, jentene Marte og 
Oda kom seint til start og var stressa, 
de glemte til og med å ta ut og vanne 
en av bikkjene, Det ble likevel en tøff 
utfordring – løse løyper med mye snø 
og mye plump. Løpske tisper som 
kjeklet før start slik at den ene ble satt 
igjen var nok et resultat av en del 
stress i starten…... Mange trakk seg fra 
løpet. Oda satte snille sterke rutinerte 
Kobuq alene foran, løpsk tispe bak 
ham, og de gærne gutta bak der igjen 
og kom seg til mål til tross for at det 
var blytungt ute i snøen. Igjen en fin 
gjennomkjøring. Samme helg gikk en 
av bikkjene våre på Hamar Dørstokk-
mil, som fjerdedame i et firespann. 
Gro Britt fikk kjøre løp! Og i Gausdal 
Maraton var det tre startende siberian 
husky-spann, hvorav to fullførte. 
 
Vikerfjell-løpet 
Morten Cranner fikk en knalldebut 
som åttespannkjører, da han startet i 
6,5 mil traseen i Vikerfjell. Løpsk tispe 
Sajo, og valper og Tana ble med Bente 
Alhaug og Oda på tur, mens Smilla til 
Morten igjen fikk prøve seg som 
spannhund. Pent vær, mye snø, flotte 
løyper, og det gikk som en lek. Da er 
det moro å være på sporet. Vi har ikke 
snakket med de andre siberiankjørerne 
i løpet enda, for matmor var ikke med, 
hun hadde jobbeoppdrag den helgen 
også. Men det er et supert løp for sibe-
riankjørere, Tone B. Hansen kjørte 
seks, Kirsten Ribu lånte seg to og kjør-
te seks, og det var flere med også. Tu-
va Hope kjørte blandet spann og kjør-
te superfort. 
 
I tiden fremover skal det lille spannet 
kjøres av Marte Stensland Jørgensen, 
av Johanne og kanskje deles opp og 
kjøre Rørosløpet, vi får se hvordan det 
går, og om alle holder seg friske. Vi 
har ingen i reserve.…nemlig. Valpene 
vil gjerne, men de er jo bare babyer. ■ 

Johanne Sundby og Fredrik Westlie snart 
klare til start på Mush Synnfjell fra Spåtind 
Høyfjellshotell. Foto: Aleksandra Torgersen. 

LÅNE BORT HUNDER OG KJØRE LØP? 

I vår hverdag er det ikke lett å få ting til å gå rundt. Kenneleier og matmor 
har fått økte oppgaver på jobben, som hun både liker og misliker, fordi 
det tar tid. Vær og uvær gjør det mer vrient å få til systematisk trening, 
ofte må vi i bil og kjøre langt avgårde for å få trent, noen ganger mer tid i 
bil enn på spor. 
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TEKST: PER ØYVIND TEIGE. 

I utgangspunktet skulle La Grande 
Odyssée 2015 bestå av en prolog, en 
showetappe uten tellende resultat og 8 
etapper. Der to av etappene er delt i to 
med teltovernatting på fjellet. Til tross 
for mangel på snø og kuldegrader klar-
te arrangøren å avvikle alle program-
festede etapper, men løypetraseene 
måtte legges om og distansen måtte 
modereres underveis. Av 750 planlagte 
kilometer, var vi gjennom ca 450. Da 
Tore jogga oppover alpinbakken i Les 
Carroz på første etappe for tredje gang 
var nok både hunder og kjører for-
nøyd med at distansen på etappen var 
halvert fra 42 til 21 kilometer. Kunst-
snøen i alpinanleggene var det eneste 
som kunne minne litt om snø i hele 
området. Hvorvidt alpinanlegg egner 
seg for hundekjøring er det vel ulike 
meninger om, men for oss fra Norge 
var det i beste fall litt uvant. 

På grunn av de vanskelige snøforhol-
dene ble hele arrangementet preget av 
litt hektisk logistikk. Alt av forflytning 
skulle foregå i konvoikjøring og de 
fleste etappene var på forskjellige ste-
der. Start i en landsby, mål i en annen 
landsby og gjerne måltid og overnat-
ting i en tredje landsby. To handlere 
som står på døgnet rundt var ikke for 
mye på et sånt løp. 
 
I løpet av de 12 dagene vi reiste rundt i 
området fikk vi med oss veldig mange 
fine steder, mye spektakulær natur og 
vi møtte store mengder nysgjerrige og 
skuelystne franskmenn. De fleste fjell-
lene der nede er utstyrt med gondoler 
og heiser så det sto masse publikum 
langs hele løypa og ropte alè alè, selv 
om det var langt innpå fjellet. 
 
Når det gjelder de sportslige prestasjo-
nene var vi vel litt mellomfornøyde. 

Hundene viste ikke den formen vi 
skulle ønske og det var store utford-
ringer med å få i de nok næring. Mild-
vær, fyrverkeri og show kan nok ha 
hatt en innvirkning, men det begynte 
egentlig før vi dro hjemmefra med 
dårlig matlyst og lite sprut på trening. I 
tillegg fikk mange av de tyngste hunde-
ne trøbbel med skuldrene i de bratte 
nedoverbakkene og det var så vidt vi 
klarte å stille et åttespann til noen etap-
per. Reglene sier minimum åtte og 
maks 10 hunder til start. Når Hunde-
kjøreren selv ble matforgiftet på sjette 
etappe og publikum måtte finne seg i å 
heie frem en hundekjører som hang 
over sleden og kasta opp på syvende 
etappe, var vi mest fornøyd med å ha 
gjennomført LGO 2015 ved målgang 
på siste etappe. ■ 

Da var drømmen om å kjøre 
ett langdistanse etappeløp i de 
franske alper, endelig unna-
gjort for Tore Hunskår. Det 
ble en minnerik opplevelse for 
hunder, kjører og handlere. 
 

Per Øyvind Teige 

Foto: Xavier Maumon, ©alpyne.ch 
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TEKST: BÅRD BAKÅS. 

FOTO: TORA KLEVEN OG BÅRD BAKÅS. 

Denne blandingen fra alle grener og 
med forskjellige hunderaser gjør at selve 
arrangementet har en avslappet stem-
ning og får et godt sosialt miljø både 
før, under og etter selve konkurransen. 
 
Løypa i år var litt under 30 km, og ble 
kjørt både lørdag og søndag. Kjørerne 
kunne berette om litt heftige svinger 
gjennom bjørkeskogen fra fjellet og 
ned til Brekken. Noen hadde også vært 
litt utenfor løypa og kjørte ned et 
«stup» på ca 2m. Det ble ikke rappor-
tert alvorlige hendelser av noe slag, 
selv om noen av de som hadde havnet 
utenfor «stupet» var noe rystet. På lør-
dag var det fint vintervær med minus 5 
grader og omtrent vindstille, mens på 
søndag var det mer ruskete i fjellet 
med vind og dårligere sikt. 
 
Fellesmiddagen på lørdag kveld var 
helgas happening. Utrolig god mat 
som først blir presentert med hyggeli-
ge historier og dikt fra vertskapet. I år 
var det flere taler og historier fra kjøre-
re som var meget fornøyd med opp-
legget. Den desidert morsomste talen 
og sang hadde Siri Gellein som fortalte 

Rørosløpet ble tradisjon tro, også i år, arrangert helga etter Femundløpet. 
Som de siste 3 årene var Vauldalen fjellhotell, som ligger mellom Brekken 
og svenskegrensa, arena for arrangementet. Dette er et lavterskelløp for 
alle kategorier. Her finnes en herlig blanding av både nordisk og sledekjø-
rere, både langdistanse- og sprintkjørere var representert. Alt fra topptren-
te alaskahuskyer, nydelige samojedspann, store grønlandshunder og selv-
sagt noen med siberian husky. 

om sine opplevelser som førstegangs-
kjører. Alle i salen tror jeg kjente seg 
igjen. Takk Siri. 
 
Raskest av siberiankjørerne i år ble 
Bente Sofie Alhaug i 6-spann klassen 
med totaltid på 3,25. Deretter fulgte 
Johnny Blingsdalen i samme klasse på 
tiden 3,32 og førsteårssenior Aud 
Kristin Bjørgum på tiden 3,57. 
 
I juniorklassen var eneste kjører med 
siberian Elin Kjeldsberg, som fikk 

RØROSLØPET 2015 (siberian husky-spann) 
 
NR Navn Junior, opp til 6-spann slede Tid lørdag Tid søndag Sammenlagt 
1 Elin Kjelsberg 6 C 2.10.30 2.06.23 4.16.53 
 
NR Navn Slede 6-spann/5-6 hunder Tid lørdag Tid søndag Sammenlagt 
1 Kristin Ranem Rønsdal 6 A 1.53.43 1.50.49 3.44.32 
1 Bente Sofie Alhaug 6 C 1.43.35 1.41.59 3.25.34 
2 Johnny Blingsdalen 6 C 1.45.13 1.46.51 3.32.04 
3 Aud Kristin Bjørgum 6 C 2.03.22 1.54.11 3.57.33 
 Martin Degens 6 C 2.03.25 DNS DNF 
 
NR Navn Slede 8-spann/7-8 hunder Tid lørdag Tid søndag Sammenlagt 
1 Line Bakås 8 C 1.55.46 2.00.20 3.56.06 
 Erik Aleksander Greger 8 C 2.04.49 DNS DNF 
 
Rørosløpet er et to-dagers løp som går i hovedsak på fjellet og i fjellbjørkeskogen ved Brekken. Distan-
sen på Rørosløpet er 2 x ca 30 km. Juniorer kjører begge dager slik som seniorene. Løpet er åpent både 
for slede- og nordisk stil. Løpet arrangeres av Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge. 
 
Komplett resultatliste på: http://www.polarhund.no/roroslopet/resultatliste/ 

RØROSLØPET 
Aud Kristin Bjørgum. Foto: Tora Kleven. Line Bakås godt fornøyd med Rørosløpet. Foto: Bård Bakås. 

sluttiden 4,16. I 8-spann klassen for 
siberian ble Line Rønning Bakås den 
eneste som fullførte løpet, og hun fikk 
totaltid på 3,56. 
 
Vi vet også at Kristin Ranem Rønsdal 
som vant 6-spann klasse A, kjørte med 
fem siberian og en alaskahusky. Hun 
ble klokket inn med totaltid på 3,44. 
 
Under premieutdelingen på søndag, ble 
det ytret ønske fra arrangementskomi-
teen at flere må komme og kjøre Røros-
løpet. Flere arrangører sliter med liten 
deltagelse og dette er et løp som «alle» 
kan kjøre, uavhengig av hunderase, ski 
eller slede, få eller mange hunder. 
 
Rørosløpet har 30 års jubileum neste 
år, så møt opp og ha det like hyggelig 
som vi som var der hadde det. ■ 
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Line Bakås. Foto: Tora Kleven. Kristin Ranem Rønsdal, 6-spann klasse A 
(med en alaska husky). Foto: Tora Kleven. 

Martin Degens, 6-spann. Foto: Tora Kleven. 

Aud Kristin Bjørgums 6-spann. Foto: Tora Kleven. Johnny Blingsdalen inn til 2. plass i 6-spann-klassen. Foto: Tora Kleven. 

Line Bakås, 8-spann. Foto: Tora Kleven. Erik Aleksander Greger 8-spann. Foto: Tora 
Kleven. 

Elin Kjelsberg, 6-spann Junior. Foto: Tora 
Kleven. 

Bente Sofie Alhaug 6-spann. Foto: Tora Kleven. Bente Sofie Alhaug, panikk før start med selebytte. 
Foto: Tora Kleven. 
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TEKST: LINE LØW. 

FOTO: EVGENIYA MITROFANOVA. 

20 års jubileum (1995-2015) 
WSA ble dannet i 1995 av en utbryter-
gruppe fra International Federation of 
Dog Sledding Sports (FISTC) ledet av 
Bernd Keuseman. De var uenig om 
den retningen FISTC beveget seg mot. 
FISTC ble stadig strengere i forhold til 
hvilke hunder som kunne stille til start i 
mesterskap. F.eks må hundene man 
konkurrerer med ikke avvike mer enn 1 
cm fra maksimum eller minimumshøy-
de for å kunne stille til start i VM eller 
EM. WSA arrangerer kun løp for hun-
der registrert i den internasjonale ken-
nelklubben FCI (Federation Cynologi-
que Internationale). Norske hunder er 
registrert i FCI via Norsk Kennel Klub. 
 
Det første styret bestod av Gitta 
Henz, Hanne Noike, Jürgen Falken-
berg, Bernd Dahlke, Johann Lingier, 
Paul Kutzner og leder Bernd Keuse-
mann. Etter den første generalforsam-
lingen ble også Pia Jørgensen og John 
Swanen valgt inn. De første nasjonene 
som ble medlemmer av WSA var Øs-
terrike, Belgia, Luxemburg, Tyskland, 
Italia, Nederland og Danmark. WSA er 
assosiert medlem av IFSS – den inter-
nasjonale trekkhundklubben for alle 
hundetyper – International Federation 
of Sleddog Sports. Siden WSA først og 
fremst har konsentrert seg om det 
sportslige er nå WSA den største sle-
dehundklubben for renrasede hunder i 
verden. 
 

Utøverne 
For aller første gang reiste Norge med 
et landslag til et WSA VM!! Det har 
vært norske utøvere med i WSA VM 
tidligere, blant annet i Sverige, Åsarna 
2008. Men da reiste utøverne på såkalt 
Wild Card som utøvere fra land som 
ikke er medlemmer i WSA kan søke 
om. Det norske landslaget bestod av 
Trond Hansen (SH), Svein Dufseth 
(SH), Line Løw (SH) og Marit Ånes 
(GRL). Trond Hansen kjører langdis-
tanse og har et VM gull fra 2011, Svein 
Dufseth kjører mellomdistanse, Line 
Løw har opprinnelig kjørt sprint men 
har nå gått over til mellomdistanse og 
Marit Ånes kjører både sprint og mel-
lomdistanse. I dette VM’et kjørte 
Trond Hansen og Svein Dufseth åpen 
klasse mellomdistanse, Line Løw 6-
spann sprint (SH) og Marit Ånes 6-
spann sprint (AM, GRL, SAM). 
 
SH-Hundene 
Trond Hansens spann: Tuva (led, eget 
oppdrett), Welma (led, eget oppdrett), 
Daphne (eget oppdrett), Ulveheia’s 
Welma, Ulveheia’s My, Gråbeintunet’s 
Pepsi, Gråbeintunet’s Solo, Gråbeintu-
net’s Fanta, Fugitive’s Memphis og 
Run Before Beauty’s Homer. Gråbein-
tunet er Trond og Siv Hansens kennel-
navn, men noen hunder på spannet 
var registrert før de fikk kennelnavn. 
 
Svein Dufseths spann: Nay-La-Chee’s 
Lava Gihli (led), Ulveheia’s Nusse 
(led), Nanok, Trulte, Gråbeintunet’s 
Knerten, Gråbeintunet’s Kula, Nay-La

-Chee’s Lava Goshe, Atim (eget opp-
drett)  
 
Line Løws spann: Huskyville’s Apache 
Crazy (led), Rodeløkka’s Petruscka 
(led), Huskyville’s Skjelbreia Mustang 
(led), Huskyville’s Skjelbreia Birchcou-
lee «Bjørk», Ulveheia’s Filifonka og 
Nordysak Encore-Ecoteko «Finland». 
 
Landslagssjef 
Som leder av Norsk Siberian Husky 
Klubb var det naturlig at jeg var lands-
lagssjef under VM. Arrangøren hadde 
også tatt utgangspunkt i dette og jeg 
ble kalt inn tidlig til det første lands-
lagsmøtet som i bunn og grunn viste 
seg å være kjørermøtet. Her ble stort 
og smått tatt opp; alt fra hvordan man 
skulle oppføre seg på stake-out og til 
løyper og løpsregler. Det er en del reg-
ler å forholde seg til i WSA, blant an-
net er svenskekrokene, de såkalte BGB 
krokene forbudt å bruke både på opp-
stalling og på linesett. Dette er av dyre-
vernmessige årsaker, noe som står vel-
dig høyt i fokus i organisasjonen WSA. 
At nakkelinekroker i plastikk også var 
forbudt var litt mer uventet og det 
norske landslaget måtte samle sammen 
alt de hadde av messingkroker for at to 
av linesettene skulle bli komplette… 
 
Vanligvis er det slik i WSA at det antall 
hunder man starter med første dagen er 
maks antall hunder du kan starte med 
dag 2 og dag 3. Det vil si at hvis du 
starter med 7 hunder i 8-spanns-klassen 
kan du ikke sette inn en ekstra hund på 
dag 2. Man kan ta ut hunder underveis 
dersom nødvendig. På det første lands-
lagsmøtet ble det imidlertid bestemt at 
på første løpsdag på mellomdistansen 
kunne man starte med færre hunder 
enn dag 2 grunnet vanskelige kjørefor-
hold. Løypene var fine men på grunn 
av mildvær tidligere på dagen hadde 
øverste laget frosset til is etter solned-
gang, og det var duket for meget raske 
løyper. Kanskje litt i meste laget for 
større spann. Både Trond Hansen og 
Svein Dufseth valgte å følge anbefa-
lingene og startet med færre hunder 
første kvelden. Jeg tror ingen av dem 
angret på det. Det var flere kjørere som 
var på magen etter spannet sitt. 
 
Det var en artig opplevelse å være 
landslagssjef. Man sitter på all informa-
sjon og alt ansvar for sitt lands utøve-
re. Man har direktekontakt med ar-
rangørene og WSA-organisasjonen. 
Man må møte på ganske mange møter 
og får således et innblikk i hvordan 
ting fungerer - på godt og vondt. 

Trond Hansen vant Åpen klasse, Mellomdis-
tanse i WSA VM 2015 i Scarnitz, Østerrike. 

«FRIENDS IN KARWENDEL» 
REINRASA VM I SCHARNITZ 19.-22. FEBRUAR 2015 

VM i Scharnitz 2015 ble arrangert av WSA (World Sleddog Association). 
De arrangerer VM og EM for de renrasede trekkhundene; siberian husky 
(SH), grønlandshund (GRL), samojedhund (SAM) og alaskan malamute 
(AM). WSA har 22 medlemsland, hvorav Norge foreløpig er prøvemedlem. 
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Gullmedaljevinner i Begrenset klasse, Ma-
lin Sundin fra Sverige. 

Line Løw kom på 20. plass i klassen 6-
spann sprint.  

Svein Dufseth kom inn på en 6. plass i 
Åpen klasse, Mellomdistanse. 

Resultat for nordmennene? 
Vi kom, vi så, vi vant! I hvert fall på 
mellomdistansen. Trond Hansen kjør-
te taktisk og kontrollert. Han hadde 
nesten full kontroll på seieren fra dag 
1. Det var flere virkelig gode mellom-
distansekjørere fra Europa, og han 
synes det var gøy å få fart på langdis-
tansehundene og kjøre så bra. Han tok 
gull i mellomdistanse åpenklasse. Svein 
Dufseth kjørte seg inn til en 6 plass i 
samme klasse, noe som også er veldig 
bra. Line Løw tok en 20.plass og Marit 
Ånes en 5.plass. Nordmennene satte 
noen spor etter seg i mellomdistansen 
og flere av de andre landenes utøvere 
ble oppmerksomme på oss fra Norge. 
 
Organiseringen, løypene etc 
Vel, hva kan jeg si? WSA eller arrang-
ørklubben, eller kanskje aller helst beg-
ge har mye å lære av NSHK når det 
gjelder organisering av løp! Dette er 
kanskje en vel hårete uttalelse, men 
selv de enkleste ting gikk ikke akkurat 
på skinner. Det var særdeles dårlig 
informasjon, selv som landslagssjef 
visste jeg ikke når utøverne skulle star-
te på morgenen kvelden i forveien. 
Det gjorde det vanskelig å planlegge 
foring og vanning av hundene etc. 
Man fikk vite omtrent når man skulle 
starte en ½ time før start på mellom-
distansen. Siden resultatene ofte ikke 
ble offentligjort visste man heller ikke 
hvem man skulle starte før eller etter. 
Dette er for dårlig!  
 
Det ble fryktelig varmt for hundene 
utover dagen. Spesielt for de som kjørte 
med såkalt klasse B-hunder (AM, SAM 
og GRL) var det utrolig varmt. Det ble 
målt 25 grader ca 1 meter over snøen på 
lørdagen. Det er på grensen til å være 
uforsvarlig. Flere landslagsledere ba om 
tidlig start neste dag allerede fra freda-
gen av, eller kortere løyper basert på 
erfaringene med varmen etter første 
løpsdag. Det var veldig vanskelig å få 
med seg WSA og arrangøren på dette. 
Lørdag ble løypene kortet noe inn mens 
på søndag opprettholdt man lengden 
selv om det var fryktelig varmt (fordi 
mesteparten av løypa gikk i skyggen, 
som bare var en delvis sannhet). Det 
hadde vært enkelt å gjøre noe med det-
te. Man kunne ha startet alle minimum 
en time tidligere og så hadde problemet 
vært mindre. Det var vondt å se utøvere 
med hunder som bare ville rulle seg i 
snøen fordi de var overopphetet. 
 
Løypene var nydelige. Fantastisk gode 
løyper, brede og godt preppa. De ble 
noe slushete utover dagen men akku-
rat det kunne ikke arrangørene noe 
for. Start og målområde var bra orga-
nisert, og det var løypevakter der det 

var behov. Løypa var relativ flat og litt 
kjedelig, men for alle åpenklassespan-
nene var den sikkert spennende nok. 
 
Banketten var en katastrofe. Jeg har 
aldri vært borte i lignende! Det var 
ikke plass til alle utøverne, og du måtte 
stå timevis i kø før du fikk mat. Flere 
var nødt til å gå et annet sted da det 
ikke var plass. Dette er ikke bare skan-
dale men det er direkte flaut. Både 
gullmedaljevinneren på åpenklasse 
mellomdistanse Trond Hansen og gull-
medaljevinneren på begrenset klasse 
mellomdistanse; Malin Sundin fra Sve-
rige hadde ikke plass selv om de var 
der presis. Dette er jo pinlig. Premiese-
remonien gikk for så vidt greit for seg, 
bortsett fra at det var umulig å få med 
seg noen plasseringer og navn på de 
som stod på podiet... Det tok også 
relativt lang tid da alt måtte sies både 
på tysk og engelsk. Det er på tide at 
WSA innser at det nå er flere med-
lemsland som ikke snakker tysk enn de 
som gjør det, slik at seremoniene kan 
holdes på engelsk. 
 
Scharnitz 
Alpene er bare helt fantastiske. For en 
natur! Det må bare oppleves. Det var 
mange hyggelige folk selv om kun et 
fåtall snakket engelsk. Scharnitz var et 
veldig flott sted. Vi forstod det slik at 
de har vært vertskap for mange mes-
terskap opp igjennom men at det er 
lenge siden det har blitt arrangert et 
WSA mesterskap der. Flere av de som 
konkurrerte i 2015 har vært der tidlige-
re og det bar preg av litt nostalgi. Men 
byen var veldig vennlig innstilt, og det 
var hyggelig vertskap på de fleste ho-
teller og spisesteder så vi kommer gjer-
ne igjen. 
 
Til slutt vil jeg oppfordre enda flere til 
å kjøre store internasjonale mester-
skap. Det er gøy! Mange nasjoner, 
mange startende og et yrende liv. Man 
får en internasjonal vennekrets og man 
får sett flere hunder. Og ikke minst 
blir man en tett sammensveiset gjeng 
når man reiser som et landslag. 
 
Fra all oss som deltok vil vi takke den 
anonyme sponsoren for bidraget! Det 
kommer alltid godt med i en slunken 
løpskasse. Alle deltakerne ville ha reist 
uansett, vi var påmeldt før nyheten om 
sponsormidlene kom. Men det ble satt 
umåtelig stor pris på. 
 
For mer informasjon om WSA: 
www.wsa-sleddog.com 
 
Huskyhilsen 
Line Løw 
Landslagssjef 2015 Marit Ånes deltok via NSHKs WSA-

medlemskap med sine Grønlandshunder. 
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TEKST OG FOTO: JOSEFIN SKÅR. 

Fredag-avreisedag. 
Da jeg kom hjem fra skolen la jeg fra 
meg sekken hjemme og dro rett ned til 
butikken med Siri for å handle mat til 
turen. 
 

Etter kanskje 2-3 timers tid på å pakke 
ned det siste og handle mat var vi klare 
for å dra opp til Vestmarka. Vi dro 
hjemmefra kl 17.30 ca og var oppe og 
klare for å dra opp til Sandungen. Det 
var ganske vanskelig å starte, sekkene 
var tunge, ca 10 kg pr. stykk og mye 

bagasje i sledene, og masse bakker 
oppover. Vi bestemte oss for å legge 
den ene sekken oppå sleden og at en av 
oss skulle gå på ski hele veien opp. 
Ellers hadde vi nok ikke kommet frem. 
 
Da vi var nesten fremme var begge 
ganske slitene, lei og litt irriterte. Men 
vel frem fremme var det bare å sette i 
gang med teltet. 
 
Det tok ganske langt tid å sette det 
opp for det var mørkt og vi så ingen-
ting, men det gikk. Godt å ha en god 
hodelykt, det hjalp veldig, så det er 
viktig. 

To glade jenter etter fin tur, fra venstre; 
Josefin Skår og Siri Vegsund Staver. Turen til Sandungen med Siri fra 6.-8. mars 

Hundene hviler litt i solen. Leirplass nummer to, litt tørrere. Søndagen er kommet, og vi er på vei hjem. 

Overnatte i skogen har vi gjort mange ganger før, men kanskje ikke på vin-
teren. At dra ut en helg alene, bare jeg og min venninne, sammen med 
hundene, det hadde vi ikke gjort før. Vi spurte foreldrene våre om det var 
greit og de trodde nok ikke i begynnelsen at vi ville gjøre alvor av saken, 
men vi startet en nøye planlegging av turen noen dager før vi dro. Vi skrev 
lister på hva vi skulle ta med, hva vi skulle spise, hva vi trengte til hundene, 
samt en plan på hvordan vi skulle legge opp dagene våre. Må si de ble over-
rasket da vi begynte å legge frem ullundertøy og pakke ned soveposene. 
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Kvelden kom og vi bestemte oss til å 
legge oss ganske tidlig. Kl var ca 20.30 
og vi tok oss tid til å spise, mate hun-
dene og begynne å legge inn sovepose-
ne, madrassene og putene. Hundene 
fikk også komme inn i teltet for å hjel-
pe oss med å holde varmen. Vi hadde 
ikke tilgang til at noen hentet oss. Jeg 
tror nok at vi sovnet ganske fort, alle 5. 
 
Lørdag 
Vi våknet kl 07.00 og tok hunden ut så 
de fikk seg en luftetur. Men vi oppdaget 
at det var ganske vått der vi lå så vi be-
stemte oss for å finne et annet sted å slå 
opp teltet til neste natt. Men først fikk 
både hundene og vi i oss litt mat før vi 
var klar til å dra på sledetur. Rundt 
08.00 dro vi ut. Den var ikke så lang, 
men det var bare en tur som vi kanskje 
kunne finne oss et annet sted å bo. 
 
Etter en ganske lang leting fant vi et 
utrolig fint sted der bakken var tørr, 
perfekt sted med passe avstand for 
oppstallingslinen, ferdig båtplass og 
med sol hele dagen. Det var bare å dra 
tilbake for å pakke ned alt, putte det i 
sleden og dra avgårde til det nye stedet. 
 
For å komme til stedet måtte vi kjøre 
over Sandungen. Isen var sikker for 
det hadde vi sjekket på forhånd. Vi var 
framme og sola hadde begynt å varme. 
Det første vi gjorde var å sette hunde-
ne i oppstallingslinen og å ordne plas-
sen deres. Teltet var vått og det tørker 

ikke bare av å ligge i en haug så vi satte 
det opp ganske fort. La ut soveposen 
og madrassene og alt som var vått, slik 
at det fikk lufte og tørke litt. Nå var kl 
10.30 ca og vi tok en til liten tur med 
hundene. Våre foreldre hadde vi avtalt 
skulle få komme å hilse på kl 12.00. 
 
Når vi var kommet tilbake etter for-
middagens sledetur, satte vi hundene i 
oppstallingslinen og begynte å lage en 
benk der vi kunne sitte og kose oss. 
Benken lagde vi først med pinner, la 
granbar over og på toppen av det la vi 
fjellduken. Moren til Siri kom ca 11.30 
og litt etterpå kom moren min. Mam-
ma hadde med seg varm drikke, pølser 
og lompe slik at vi kunne grille, men 
typisk så fikk vi ikke fyr på bålet. 
 
Nå hadde vi gitt opp det bålet helt og 
mamma begynte å dra seg hjemover. 
Siri og jeg lå og koste oss i sola mens 
hunden gikk løse litt som de ville. De 
var festet i bånd, men ikke i noe bort-
sett fra Frøya. Etter det fortsatte vi 
med å få i gang bålet. Kanskje etter 2 
timer så klarte vi endelig å få til bålet! 
Det brant kanskje i 1 time og 30 mi-
nutter. Det er mye jobb med å finne 
noe brennbart men vi fikk det til da. 
Vi spiste middag for kl var blitt 17. I 
sekken hadde vi pakket med oss potet-
salat og lompe, men trodde ikke mam-
ma hadde tatt med pølser hjem, jaja, 
sånt skjer. Så vi fikk spise lompe og 
potetsalat, må si det var ikke særlig 

godt, manglet pølser gitt. Hundene 
fikk vom til middag. På kvelden tok vi 
oss en ny sledetur med hundene, men 
de var ganske slappe. Vi la oss ganske 
tidlig men først tok vi oss litt kvelds-
mat, tok inn hundene i teltet, koste oss 
med chips og vann før vi sovnet. 
 
Søndag 
Vi våknet tidlig idag da Smilla vekket 
oss kl 07.00. Hun var klar for å gå på 
tissetur, spise og ut å trekke. Vi startet 
med frokost til hundene og oss, deret-
ter pakket vi ned alt for å for å dra på 
helgens siste sledetur som gikk hjem-
over igjen. 
 
Jeg ble ganske fort ferdig med å pakke 
mens det tok litt lengre tid for Siri, 
men vi ble klare til 09.00. Vi brukte 45 
minutter hjem eller til Vestmarka par-
keringsplass, hvor vi ble hentet. 
 
Dette var slutten på en utrolig mor-
som helg som det sikkert blir flere av. 
Vi måtte jo starte et sted og det ble da. 
Både jeg og Siri har lært oss masse og 
vi er heldige som har foreldre som lar 
oss få gjøre slike ting. Gleder oss til 
neste tur. 
 
Takk for at du ville lese det! 
 
Hilsen Josefin Skår 
13 år gammel 

Fantastisk vær, og sola skinner. Middagstid. Omsider fyr på bålet, men ingen pølser….. 

Josefin kutter bark fra treet. Vi storkoste oss i skogen med hundene. Klare for tur, med ferdig pakket slede og 
sekker. 
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vanlig som tosidig kryptorkidisme i 
følge amerikanske data, og det er dob-
belt så stor sjanse for at det er den 
høyre testikkelen som ikke kommer 
ned i pungen enn den venstre ved en-
sidig kryptorkidisme (Purina Pro Club, 
2008). Den kryptorkide testikkelen 
ligger da enten i bukhulen, i lyskekana-
len eller like foran pungen (kjennes 
som en avgrenset kul som kan skyves 
på). Man kan ikke med endelig sikker-
het si om testiklene kommer på nor-
mal plass før i 12 måneders alderen, og 
det er vanlig at oppdretter betaler til-
bake en del av kjøpesummen dersom 
hunden er kryptorkid ved 18 måneder 
alderen jfr salgskontrakt. 
 
Forekomst 
Testikkelmangel/kryptorkidisme fore-
kommer hos alle hunderaser, men fre-
kvensen varierer (1-11%) (Amann & 
Veeramachaeneni 2007). Helseundersø-
kelsen til den Amerikanske Siberian 
Husky Health Foundation (SHHF) 
2005/2006 viste at hele 14% av hann-
hundene i vår rase siberian husky er 
kryptorkide. Jeg er spent på resultatene 
fra den Norske Helseundersøkelsen på 
siberian huskyer, og om forekomsten 
her i Norge er den samme som den som 
er rapportert i den Amerikanske under-
søkelsen. Dessverre registreres ikke te-
stikkelmangel i DogWeb/NKK, slik at 
informasjon om forekomst i de ulike 
linjene kan være vanskelig tilgjengelig. 

Kryptorkide hannhunder kan leve 
helt normale liv 
Kryptorkide testikler mister evnen til å 
produsere befruktningsdyktige sædcel-
ler pga temperaturforholdene som er 
annerledes enn i pungen, men de vil 
likevel produsere kjønnshormoner. 
Både ensidige og tosidig kryptorkide 
hunder vil derfor utvikle normale se-
kundære kjønnstrekk, og de fleste 
hannhunder med denne tilstanden 
lever helt normale liv uten problemer. 
 
Skal ikke benyttes i avl og kan ikke 
stilles ut 
Kryptorkide hannhunder skal ikke 
benyttes i avl, og avkom etter hann-
hunder med testikkelfeil kan heller 
ikke registreres. Sheila Morrissey (PhD 
i veterinærmedisin), genetics chair-
woman i den Amerikanske Siberian 
Huskyklubben, uttaler at søsken av 
kryptorkide hannhunder også kan være 
bærere (uansett kjønn) og bør avles 
forsiktig på for og redusere sjansen for 
at egenskapen overføres videre til nes-
te generasjon (Purina Pro Club 2008). 
 
Kryptorkide hannhunder er diskvalifi-
sert fra og delta på utstilling. NKK har 
imidlertid vedtatt at hunder (inkludert 
kryptorkide) som er sterilisert/kastrert 
pga sykdom eller skader kan stille på 
prøve og aktivitet. Kryptorkide hunder 
som ikke er kastrert kan stilles på prø-
ve og aktiviteter. Søknad om å stille på 
prøv/aktivitet med sterilisert/kastrert 
hund må sendes NKK sammen med 
en veterinærattest som angir grunn for 
sterilisering/kastrering. Kopi av søkna-
den sendes til raseklubben. Hunder 
som steriliseres/kastreres etter 1. fe-
bruar 2015 på annet grunnlag tillates 
ikke å stille på prøver eller aktivitets-
konkurranser. 
 
Testikkelmangel regnes likevel ikke 
som en sykdom. Hunden er ellers nor-
mal og vil fungere som normalt bort-
sett fra at de ikke kan brukes i avl og 
på utstilling. 
 
Økt risiko for dreining og kreft 
Kryptorkide testikler (særlig de som 
ligger i bukhulen) er imidlertid mer 
utsatt for dreining og kreftsvulster enn 
testikler i pungen. Dreining av en 
kryptorkid testikkel, plassert i bukhu-
len, gir plutselige og intense buksmer-
ter, og slike hunder må oftest opereres 
(testikkelen fjernes). Noen veterinærer 
vil derfor anbefale at kryptorkide hun-
der kastreres i ung alder. I Norge har 
vi et generelt forbud mot å kastrasjon 
av hunder. Ved sykdom hvor kastra-
sjon kan forsvares som del av behand-
lingen, kan veterinær likevel foreta 

Foto: Silje Eriksen. 

TEKST: MONICA A. SUNDSET. 

Ordet "kryptokidisme" er satt sammen 
av ordet "crypt" (som betyr gjemt) og 
ordet "orchid" som refererer til at tes-
tiklene ligner på orkideknopper. 
 
Pungen er en romslig hudsekk som 
omslutter testiklene og første delen av 
sædveiene hos pattedyr. Hver testikkel 
befinner seg i et eget rom som via lys-
kekanalen står i forbindelse med buk-
hulen. Hos de fleste pattedyr vil testik-
kelen forflytte seg gjennom lyskekana-
len og ned i pungen i løpet av fosterli-
vet eller hos det unge dyret (Fig. 1), 
kanalen til pungen lukkes senere (ved 
at "inguinalringen" lukkes) men før 
denne kanalen lukkes vil testiklene 
kunne vandre opp og ned i kanalen. 
Det er viktig for utviklingen av sædcel-
ler at testiklene ligger i pungen der det 
er lavere temperatur enn i kroppshulen. 
 
Hos hunder er som regel begge testik-
ler er på plass ved salgsalder (8 uker), 
men de kan trekke seg tilbake/være på 
vandring i månedsvis etter dette, og 
det er da mulighet for at de enten faller 
på plass igjen, eller forblir tilbaketruk-
ket. Hos de fleste hannhunder er beg-
ge testiklene på plass i pungen ved 6-8 
måneders alderen, men hos noen er 
bare én testikkel på plass (ensidig kryp-
torkid) (Fig. 2) eller begge testiklene 
kan mangle (tosidig kryptorkid). Ensi-
dig kryptorkidisme er tre ganger så 

TESTIKKELMANGEL: Et genetisk mysterium 

Testikkelmangel (kryptorkidisme) er en arvelig feil, trolig recessivt arvet, 
som ser ut til og involvere flere gener (Cox et al. 1978; Rotchild et al. 
1988), i tillegg til epigenetiske faktorer og miljø. Genetikken er svært 
komplisert og i et nytt amerikansk studie forsøker man nå og identifisere 
hvilke genetiske markører som gir kryporkidisme hos siberian huskyer 
(Zhao et al. 2014; Zhao et al. 2010). Disse studiene indikerer at det kan 
være ulike gener som er ansvarlig for testikkelmangel i ulike hunderaser, 
og selv i den samme familien innen samme rase. 
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Fig. 1. Testiklene starter opp i abdomen, like bake nyrene, og vandrer deretter ned gjen-
nom lyskekanalen/"inguinalkanalen" før de ender opp i pungen/scrotum. 

lingen, kan veterinær likevel foreta 
inngrepet på ”medisinsk grunnlag”. 
Det diskuteres hvorvidt kryptorkisme 
hos en ellers frisk hund gir medisinsk 
grunnlag for kastrasjon. 
 
Genetikk 
Forskningen så langt har identifisert en 
rekke potensielle gener som kan være 
assosiert med testikkelmangel hos 
hund, og det er mulig at ulike gener er 
ansvarlig for testikkelmangel i ulike 
hunderaser, og selv innenfor samme 
familie innen samme rase! 
 
Så langt har ikke genene som forårsa-
ker testikkelmangel hos Siberian hus-
kies blitt sikkert identifisert. Videre 
studier er nødvendig. Målet med disse 
genetiske studiene er på sikt og kunne 
utvikle genetiske tester som kan være 
til hjelp i avl. 
 
I et stort studie av 2,912 kryptorkide 
hunder ble det påvist 14 ulike raser 
som hadde økt risiko for og utvikle 
testikkelmangel (Hayes et al. 1985). 
Blant nært beslektede raser (f.eks Toy, 
mini– og standard pudler) var risikoen 
for å utvikle testikkelmangel alltid stør-
re hos små raser enn hos store raser, 
noe som indikerer at dette er en arvelig 
feil som delvis kan relateres til fysisk 
størrelse eller vekstraten til de invol-
verte anatomiske strukturene. 
 
Zhao et al. (2010) identifiserte totalt 49 
SNPs (single nucleotide polymor-
hisms) fra 20 ulike gener som de men-
te kunne være assosiert med testikkel-
mangel hos siberian huskyer. Syv av 
SNPs i "collagen type II alfa 1 
(COL2A1) genet" var assosiert med 
forekomst av kryptorkidisme. Videre 
analyse viste at bare ett SNP 
(rs23358342) fra dette genet var signi-
fikant for siberian huskyer og andre 
nært beslektede hunder, men ikke sig-
nifikant for alle siberian huskyene i 

studiet (n=156). COL2A1-genet er 
viktig for testikkelutviklingen og vand-
ringen av testikkelen ned i pungen, og 
vurderes derfor som et potensielt kan-
didat-gen for kryptorkidisme hos sibe-
rian huskyer. Videre studier er imidler-
tid nødvendige for å avklare dette helt 
sikkert. 
 
I en nylig publisert fagartikkel (Zhao et 
al. 2014) identifiserer samme faggrup-
pe 6 putative genomiske kandidat-
regioner hos siberian huskyer (n=204 
hunder): CFA6, CFA9, CFA24, 
CFA27 og CFAX. Disse regionene 
viste en høy prosent av genetisk varia-
sjon sammenlignet med de andre regi-
onene på genomet. De 3 kandidat-
genene Q9TS15_CANFA (matrix me-
tallo-proteinase 9 precursor) (CFA24), 
ADAMTS20 (ADAM metallopepti-
dase med thrombospondin type 1 
motif, 20) (CFA27) og MIDI1IP1 
(MID 1 interacting protein 1) (CFAX) 
er kjent for og være funksjonelt rela-
tert til ekstracellulær matrix remodelle-
ring, og hindrer/avbryter trolig normal 
vandring av testikkelen ned til pungen. 
Videre undersøkelser av mutasjoner i 
disse genom-regionene er nødvendig 
for og kunne identifisere de sjeldne 
variasjonene som er forbundet med 
testikkelmangel hos siberian huskyer. 
 
Epigenetikk og miljø 
Forskerne mener også at epigenetikk 
og miljø påvirke testikkelutviklingen 
hos pattedyr (Amann & Veeramachae-
neni, 2007). Epigenetikk er studier av 
hvordan miljøet påvirker aktiviteten og 
funksjonen til våre gener. Det er ikke 
bare de nedarvede genene som be-
stemmer hvordan kroppen vår ser ut 
og fungerer. Hvilke gener som er 
skrudd på eller av, eller hvordan krop-
pen leser av genene til enhver tid, er 
også viktig. Denne delen av genetikken 
kalles epigenetikk, og har forandret 
måten forskerne ser arvestoffet vårt 

på. Mens en mutasjon forandrer DNA
-sekvensen i genene, kan epigenetiske 
faktorer forandre hvordan genet bru-
kes, mens DNA-sekvensen er ufor-
andret. 
 
Konklusjon 
Forskerne har så langt ikke klart og 
finne ut hvilke gener som gir testikkel-
mangel (kryptorkidisme) hos hund. 
Genetikken er svært kompleks og in-
volverer trolig flere gener, og trolig 
ulike gener hos ulike raser og til og 
med innenfor sammen rase. Epigene-
tikk og miljø påvirker også testikkelut-
viklingen. I og med at vi ikke kjenner 
genetikken kan det virke som testikkel-
feil dukker opp "litt tilfeldig" i popula-
sjonen (det kan gå flere generasjoner 
mellom hver gang det dukker opp i en 
linje), og noen hunderaser er mere 
utsatt for og få denne feilen, feks vår 
egen hunderase siberian huskyer. Det 
skal ikke avles på hunder med testik-
kelfeil (avkom kan ikke registreres), og 
dersom man har hunder som har gitt 
avkom med testikkelfeil bør man ikke 
gjenta samme kombinasjon på nytt. ■ 

Fig. 2. Illustrasjonen viser en ensidig kryp-
torchid hund. 
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Er alt i orden og alle liner festet? 

Runar.  Min private "handler". 

Nome og Eri veldig fornøyd etter endt tur. 

Definisjonen på en sledehund!!! 

ERFARINGER FRA EN FØRSTEGANGS 

HUNDEKJØRER 
Hundekjøring, hundespann, sledehund, hundeslede, “i led”, “head-on”, liner, nomesele, pinnesele…
Som førstegangs huskyeier er det plutselig en helt ny verden av faguttrykk. Jeg sluker dem rått. Noen 
husker jeg, noen glemmes, og andre er sikkert oppkonstruert av meg. Men øvelse gjør mester. 
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TEKST OG FOTO: ELLEN WILLOCH. 

Jeg husker vi på barneskolen måtte 
pugge salmevers. Og de sitter enda!! 
Spørs om ikke jeg må ta frem pugging-
en igjen hvis jeg skal ha en bitteliten 
mulighet for å kommunisere med de 
som har holdt på noen år. 
 
Men så har vi vært så heldige at opp-
dretter (det ordet kan jeg fra før 
altså........) av våre hunder stiller opp og 
hjelper oss med denne lærdommen. 
 
Vi har vært på flere turer med varie-
rende vanskelighetsgrad, og det siste 
var at vi skulle prøve å kjøre EGET 
spann. Dåååån.......... Det forutsatte lån 
av både hunder og slede (slede???). For 
vi har jo «bare» 2 hunder vi. 
 
Søndag morgen – jeg merker jeg er 
spent. Hva innebærer dette egentlig?? 
Har vi med alt vi trenger? Hunder, 
seler, votter, luer........... Det ryktes 
også at vi skal fyre opp bål. Og siden 
halvparten av min familiestand er fra 
Finnmark, tar vi like godt med en hel 
sekk med ved. Vi fisler jo ikke med 
noe «søringbål» vi nei. Den kampen 
har den andre halvdelen allerede 
tapt......... (hmmrrrff......). 
 
Ved oppmøte har vi veldig lyst til å 
bidra litt. Vi kan jo ikke regne med å få 
spannet ferdig «servert»?? Vi har stått 
og sett på tidligere, og tenkte at nå 
kunne vi ihvertfall bittelitt. Men hvor-
for føler vi oss så fortapt?? Det er litt 
annerledes og plutselig skulle gjøre det 
selv. MEN – vi klarer å få på noen av 
hundene seler – juuhuuuu – og resten 
var vi vel stort sett observatører. Eller 
forresten. Vi måtte omorganisere ved-
sekken – over til en «liten» plastpose. 
Hææææææ??? Skulle vi ikke ha Finn-
marksbål allikevel nei?? Og vi som 
tenkte å gjengjelde litt kunnskap!!!! 
 
Så er vi alle klare for tur. Og vi får god 
innføring i alle sledens funksjoner. Det 
er brems her og brems der, anker sånn 
og liner sånn og slik. Akkurat ja. Men 
alle de bremsene?? Er ikke meningen 

at vi egentlig skal fremover? Ja, ja. Det 
er vel ikke uten grunn. 
 
Så er vi klar til start. Jeg kjenner at jeg 
gruer meg litt også – hvor fort går 
egentlig dette? Hva gjør jeg når ting 
ikke går etter boka? Jeg ser meg rundt. 
Jepp – det er myk snø hvis uhellet 
skulle være ute. Vips så kanskje jeg blir 
borte i grøftekanten. 
 
Heldigvis har vi to dyktige hunde-
spannførere foran oss - i eget spann. 
Det vil nok helst gå bra. I det ankeret 
løsnes, foten løftes av bremsen og 
spannet rykker til slår tanken meg: Har 
Tone virkelig fortalt meg om ALLE 
bremsene?? Fulgte jeg godt nok med? 
Sikkert at det ikke er en ekstra nød-
brems?? Men rykket går fort over til 
jevnt sig i løypa og jeg kjenner at krop-
pen er tilbake til normalen. Nesten. 
 
Vi kjører (heter det kjøre?) innover 
skogen i ca. 3 km. Alt føles plutselig 
helt riktig. Med en kvinnes overmot 
tør jeg til og med å ta opp fotoappara-
tet for å ta bilde. Vet ikke om jeg var 
naiv eller dum, men det gikk nå ihvert-
fall bra det da. 
 
Det er 5 unghunder med – og noen av 
dem hadde en lengre tur dagen før. 
Det er derfor veldig greit å slå leir etter 
3 km. Mannfolk med unghunder og 
pensjonisthunder blir satt igjen for å 
ordne bålplass. Jentene ordner hvert 
sitt spann og reiser videre. Dvs. Tone 
og Runar ordner, og Tone og jeg kjø-
rer. «Handler» heter det visst. Ganske 
lurt egentlig. 
 
Det er litt trått føre og det syns jeg 
egentlig er helt greit. Da går det ikke 
altfor fort. I tillegg har jeg litt proble-
mer med å styre sleden. Jeg er stadig 
uti grøftekanten og snuser litt.......... Da 
er det fordel og ha erfarne hunder 
foran. De hjelper meg. 
 
Og i det jeg syns at ting begynner å gå 
litt enklere, møter vi et spann. 
Whaaaaat.. Head-on? Var det ikke det? 

Og Tone har gitt meg instruksjonen: 
«Møter vi et spann fortsetter du bare 
og sier GÅ FORBI. Ikke stopp!». Jeg 
klarer å holde hodet kaldt og sier GÅ 
FORBI – GÅ FORBI. Sier og sier. 
Det var vel mer skriking kanskje??? 
Der kommer fordelen med erfarne 
hunder meg til gode igjen. 
 
Så har vi noen kilometer uten 
«forstyrrelser» og bare KOS. Jeg skjøn-
ner hvilken «dille» husky-folket snak-
ker om. 
 
Etter ca. 5 km. snur vi og kjører tilba-
ke. På vei hjem må jeg stoppe og ord-
ne med noen liner. Jeg er dypt konsen-
trert, og da jeg titter opp for å fortset-
te, ser jeg plutselig to spann komme 
imot meg. Totalt 14 bikkjer. De var 
veldig nærme og kom i «rakettfart». Jeg 
ble lamslått. Tuller ikke. Jeg sto rett 
opp og ned og ikke en tanke var villig 
til å trenge inn i hjernen min. Ikke eng-
ang å lukke øynene og håpe det beste. 
Da jeg «våknet» var det ene spannet på 
siden av meg. Jeg klarte å stotre frem 
en unnskyldning om at jeg var nybe-
gynner og alt det der (lite teit da....) og 
heldigvis for meg var det en hyggelig 
kar som skjønte hva som foregikk. 
Rett bak kom neste spann og jeg ble 
igjen paralysert. Men jammen om ikke 
det var kona til den hyggelige karen. 
Like blid. Puuuuhhhhh. 
 
Tilbake ved bålplassen er ilden gjort 
opp og pølsene nesten varme. Det blir 
en veldig hyggelig stund rundt bålet 
med masse prat og god mat.  
 
Turen hjem går som en drøm. Ingen 
feilskjær, ingen møtende spann og 
med pittelitt «erfaring». Jeg følte meg 
nesten litt ovenpå. 
 
Ønsker til slutt å hilse til Tone og Ru-
nar i Piperbakken Siberian Husky for 
at de tok oss med. Det ble en utrolig 
artig og uforglemmelig tur. 
 

Piperbakken Alnitaks Nome og 
Eri, Stein Hugo og Ellen 

Da er vi i gang. Alt går "på skinner". Nome i spann for første gang. Skummelt. Med skrekkblandet fryd........ 
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TEKST OG FOTO: MONICA A SUNDSET. 

Den norske dyrevernloven forbyr kas-
trering av hunder, med unntak for 
bruksmessige og medisinske årsaker. 
Medisinske årsaker kan være testikkel-
kreft eller livmorbetennelse, og bruks-
messige årsaker kan være førerhunder 
for blinde. Kastrering av hannhunder 
er ikke vanlig i Norge, men utføres 
som et alternativ til avliving av hunder 
med unormal sterk kjønnsdrift eller 
som viser overdreven aggresjon mot 
andre hannhunder. De siste tiårene har 
det vært alminnelig å behandle tisper 
med hormoninjeksjon to ganger i året 
for å unngå løpetid. Behandlingen kan 
gi visse bivirkninger og det er økt på-
gang for kastrering/sterilisering. I ut-
landet er kastrering av hunder, både 
hannhunder og tisper, vanlig. 
 
Forekomsten av livmorbetennelse 
hos tisper er høy 
Et studie fra Sverige (Eganvall et al. 
2001) viste at nesten 24% av ikke steri-
liserte tisper fikk livmorbetennelse før 
de fylte 10 år. Man regner altså med at 
hver fjerde tispe får livmorbetennelse i 
løpet av livsløpet. 
 
Forekomsten av livmorbetennelse er 
enda høyere, opp til 54%, hos enkelte 
raser som Collie, Rottweiler, Cavalier 
King Charles Spaniel, Golden Retrie-
ver, Bernese Mountain Dog og Eng-

lish Cocker Spaniel. Noen raser, som 
German Shepherd Dog og Dachs, 
hadde lavere forekomst av livmorbe-
tennelse. Dette tyder på at det finnes 
genetiske/arvelige faktorer som kan 
predisponere for livmorbetennelse. 
 
Forekomsten av livmorbetennelse øker 
med alder, fra 4 år, med særlig høy fo-
rekomst hos tisper eldre enn 7 år. 
 
Tisper som har fått abortsprøyter 
(injeksjon av østrogen like etter tyvpar-
ring) eller som har fått progesteron 
hormoner for å forhindre løpetid er 
også mer utsatt for livmorbetennelse. 
 
Hva er livmorbetennelse? 
Livmorbetennelse er en betennelser av 
varierende grad i livmoren. Iblant blir 
bare en del av livmoren betent, f eks 
livmorhalsen (livmorhalsbetennelse), 
men noen ganger rammes hele slim-
hinnen og andre ganger er hele livmo-
ren så betent at den fylles med verk og 
puss (pyometra). 
 
I løpetida forbereder livmora seg på å 
ta imot befruktede egg. Slimhinna ved-
varer en stund, selv om tispa ikke får 
parret seg. I denne perioden finnes det 
en risiko for at bakterier (vanligvis E. 
col) tar seg inn via skjeden og forårsa-
ker en betennelse.  
 

Hvordan vet man om en tispe har 
livmorbetennelse? 
Det er mest vanlig at middelaldrende 
tisper rammes, men noen ganger kan 
selv unge tisper på under et år utvikle 
livmorbetennelse. Typiske symptomer 
viser seg vanligvis ca 2 måneder etter 
løpetida, men de kan komme når som 
helst, noen ganger til og med under 
selve løpetida. De vanligste sympto-
mene er illeluktende utflod med puss 
fra skjeden, tispa er trøtt og slapp, den 
har dårlig appetitt/spiser dårlig, den 
har feber, drikker mye og tisser mye. 
 
Oppsøk veterinær! Livmorbetennel-
se er en meget alvorlig sykdom! 
 
For å være helt sikker på diagnosen må 
livmoren undersøkes med ultralyd 
(aller best - da man kan oppdage små 
endringer allerede på et tidlig stadium) 
eller røntgen. Det bør alltid tas en 
blodprøve for å se mengden hvite og 
røde blodlegemer. Også andre verdier, 
først og fremst leververdier kan ha 
økt. Blodsukker bør sjekkes. Lavt 
blodsukker kan tyde på at tispa holder 
på å utvikle blodforgiftning og dette 
krever rask behandling. 
 
Behandling av livmorbetennelse 
Milde tilfeller av livmorbetennelse kan 
behandles med antibiotika om det 
oppdages på et tidlig tidspunkt. Det er 
da viktig at man følger opp behand-
lingen med ultralyd til alle tegn på be-
tennelse er borte. Livmorbetennelse 
behandles mest vanlig og mest effek-
tivt med sterilisering (tispa opereres, 
livmor og eggstokker fjernes). 
 
Behandling med antibiotika og hormo-
ner som tømmer livmoren for puss 
kan også være et alternativ dersom det 
dreier seg om en avlstispe. Men da er 
det risiko for tilbakefall, og man bør 
vurdere om man i det hele tatt skal 
avle med en tispe som har fått livmor-
betennelse, da man vet at sykdommen 
forårsakes delvis av genetiske fakto-
rer). Antibiotikabehandling kan også 
være et alternativ for gamle tisper som 
man ikke ønsker å legge i narkose. 
 
Det er risiko for alvorlige komplikasjo-
ner under behandlingen. Livmora kan 
lekke bakterier ut i bukhula slik at tispa 
får bukhinnebetennelse. Dette kan om 
det ikke behandles få dødelige konse-
kvenser for hunden. ■ 

LIVMORBETENNELSE HOS TISPER 
Steriliserte tisper kan ikke få livmorbetennelse. Ellers er det ingen fore-
byggende behandling mot livmorbetennelse. Myten om at tisper som får 
valpekull ikke kan rammes av livmorbetennelse stemmer ikke. Men det 
stemmer at forekomsten av livmorbetennelse er lavere hos tisper som har 
hatt valper. Har du en tispe bør du kjenne symptomene på livmorbeten-
nelse. En ubehandlet livmorbetennelse kan være dødelig for hunden. 

(Eganvall et al. 2001) Breed Risk of Pyometra in 
Insured Dogs in Sweden. Journal of Veterinary 
Internal Medicine). 
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Det finnes mange store og vanskelige spørsmål i livet. 
For eksempel hvor sitter sjelen? Hvor kommer vi fra? 
Og hvor skal vi når vi dør?  
Det ligger en slags innebygget søken i de fleste men-
nesker. Og noen mener at de har funnet svar. 
Sjelen,- er den lille sorte prikken i øyet. ......(Live 8 år) 
Og sjelen, er dette «noe», som mennesker fra alle reli-
gioner mener at lever videre i en annen dimensjon 
når dette livet er over. De fleste tror altså at det er en 
himmel, men det er veien til denne himmelen, altså 
hvordan man skal komme dit, som menneskeheten er 
så uenig om, og som de er villig til å drepe hverandre 
for. 
 
Det er så mye som er rart. 
Det er så mange ting å undre seg over. 
Og det er fantastisk at det finnes mennesker som er 
villig til å bruke livet sitt på å finne svar.  
Her i lille Norge har vi nå en familie, en mor og en 
far som har fått Nobels pris i medisin for å ha funnet 
akkurat de små cellene inne i hjernen som gir oss ev-
ne til å orientere oss. 
Et mikroskopisk funn, og allikevel så stort. 
 
Vi har vel alle undret oss over hvordan trekkfuglene 
kan komme tilbake år etter år, og hvordan laksen og 
ålen kan komme tilbake til stedet hvor de var yngel. 
Jeg har tenkt at dyr må ha en egenskap som vi men-
nesker ikke har.  
Det må være noe som er blitt borte på veien til å bli 
menneske. 
For jeg visste IKKE at jeg har en GPS i hodet, og i så 
fall fungerer den nokså dårlig.  
 
Nå er Femundløpet over. Det ble ikke så langt i år. 
Men det har vært utfordrende nok for de som deltok. 
Og jeg er stum av beundring. 
Hundekjørerne legger ut over store distanser, alene 
med et hundespann, i mørke og uvær. 
Og det jeg er aller mest imponert over er at de ikke er 
redd for å tulle seg bort. 
De er ikke redde. Selv etter avblåst løp, med hunde-
kjørere som har blitt stående værfast i fjellet med vind 
av orkans styrke, mørke, kulde og snøfokk, så hørte 
jeg ikke en kommentar om at noen var redd fordi de 
ikke visste hvor de var. 
Og dette skjønner jeg ikke. 
 
Proffen var en artig hund. Han var snill, glad og le-
ken, og særdeles barnevennlig.  
Han var fremdeles valp da vi sendte han ut med Stei-
nar på deres første konkurranse.  
Steinar var bare en liten 8 åring, og vi hadde  gått 
denne 5 kilometer’n på ski flere ganger.  
Så dette var bare lek og moro. Og Proffen gikk som 
på cruisekontroll, samme farta «åkke som», og helt 
pålitelig. 
 
 

Vi brukte Proffen ofte som lederhund, rett og slett 
fordi han bare gikk og gikk. Men han var liten og det 
gikk ikke særlig fort. Det hadde ikke så stor betydning 
for oss, selv om det er artig når det blir litt fart i span-
net.  
 
Hytta har vært utgangspunkt for turene våre.  
Vi har en rask tur gjennom skogen og kommer så 
opp på snaufjellet.  
Skiløypa er egentlig ikke særlig velegnet for sledekjø-
ring, da man kommer til slike kryss med en påle i 
midten og med veivisere med uleselig skrift som pe-
ker i alle retninger. De er altså ikke helt gode å orien-
tere seg etter. 
 
Og allikevel,-det største problemet er, at selv om man 
får den første hunden til å gå helt uti krysset og til 
høyre eller venstre, så følger ikke resten av spannet 
med. 
Nei, selv om første hund tar svingen riktig, så forsø-
ker resten av spannet å ta snarveien og feier gjennom 
løs snøen, hvis de da ikke blir hektet fast i den 
«hæsjens veiviseren». 
 
Så det enkleste er å kjøre rett frem. Aldri til høyre og 
aldri til venstre, for da er det bare å snu og følge sam-
me veien tilbake. Det kjennes i grunnen litt tryggere i 
alt det hvite. 
 
Og det finnes flere grunner til det. 
Jeg har nemlig ingen opplevelse av innebygget GPS i 
hodet.  
Kompassnåla mi snurrer rundt og rundt som om jeg 
har den magnetiske nord pol midt i magen. 
Og jeg føler meg lett utrygg når jeg kommer til steder 
hvor jeg må velge retning. 
Så på våre fineste turer, står Roy Arne på sleden, og 
jeg sitter oppi, og sånn er det med den saken. 
 
At hunder har en GPS, er jeg derimot hellig overbe-
vist om. 
Når alt er hvitt, og det er bare toppen av noen stikker 
som synes, det finnes ikke synlig spor og det snør og 
blåser, da synes jeg det er nifst. Men når en hund som 
Proffen fortsetter å trekke og trekke gjennom snøen, 
helt til vi når toppen, bare fordi han har gått der før,- 
da blir jeg imponert over disse skapningene. 
 
Og jeg tror at de av dere som leser dette, kan fortelle 
lignende historier. 
 

TANKESPINN AV MARI SCHJELDERUP TØMMERÅS 

DEN FORUNDERLIGE GPS-SANSEN 
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TEKST: TORA KLEVEN 

I år var Rasspecialen 2014 lagt til helga 
19. – 21. september. Lørdag var det 
utstilling der Göran Hallberger fra 
Sverige skulle dømme hannhunder og 
Robert Sellevik fra Norge skulle døm-
me tisper. Begge dommerne har 
mange års erfaring i å dømme sibe-
rians, og nå ble de vist den tilliten å 
skulle dømme på Sveriges største 
mønstring av siberians. Det var på-
meldt 54 hannhunder og 57 tisper, og i 
tillegg 9 i avlsklassen og 10 i opp-
dretterklassen. 
 
Vi reiste fra Hamar og kom til Idre 
Fjäll ganske tidlig fredag. Vi er heldige 
og har bare 23 mil å kjøre, i motset-
ning til mange andre som kjører både 
50, ja opptil 90 mil for å komme på 
samlingen. For tredje år på rad bodde 
vi på ”verdens tak”, på campingen 
aller øverst i Idre Fjäll. Her har vi en 
fantastisk utsikt utover dalen, med 
Rendalssølen kneisende majestetisk 
mot horisonten i vest. Om kvelden var 
det sjekk av vaksinasjonspapirer og 
utdeling av startnummer. Samtidig 
som det var utdeling av startnummer 
var det salg av klubbeffekter, og infor-
masjon om klubbens måleprogram, 
det vil si måling av høyde og vekt på 
alle tilstedeværende hunder. Det sist-
nevnte var et frivillig tilbud til klub-
bens medlemmer, for å få en oversikt 

over om klubbens hunder holder seg 
innenfor rasestandarden eller ikke. 
 
Lørdags morgen var det et nydelig vær, 
og det var ganske fascinerende å sitte 
oppe i sola og se ned på tåketeppet 
nede i dalen. Utstillingen startet med 
hannhunder klokka 08.30, og Göran 
Hallberger tok for seg 6 valper, 11 
juniorer, 2 unghunder, 10 i brukshund-
klassen, 19 i åpen klasse, 3 championer 
og 3 veteraner. Han jobbet seg jevnt 
og trutt gjennom alle, og var etter det 
jeg kunne se ganske streng og kravene 
til excellent lå høyt. 
 
Klokka 12.00 var det ”barn og hund” 
og her ble seks barn med hund bedømt 
av Malin Sundin. Malin er ikke utdan-
net dommer, men hun har mangeårig 
erfaring med utstilling av siberian hus-
ky. Det er alltid vanskelig å utpeke en 
vinner i en klasse der det er så stor for-
skjell på alderen, men lille Oliver Myr-
vang fra Norge ble dagens vinner. 
Dommeren uttalte at en av grunnene 
til at Oliver vant var fordi han hadde så 
god øyenkontakt med sin hund. 
 
En halv time forsinket begynte be-
dømmelsen av tispene. Her var det 
Robert Sellevik som sto for bedøm-
melsen av 6 valper, 14 juniorer, 7 ung-
hunder, 11 i brukshundklassen, 15 i 
åpen klasse, 2 championer og 2 vetera-

ner. Også han jobbet seg effektivt 
gjennom alle hundene. Deretter dømte 
de to dommerne i felleskap BIR og 
BIM i de forskjellige klassene, se resul-
tatene med bilder på www.sphk.se. 
Deretter skulle Best in Show kåres. 
Fenrisulvens Fjalar ble BIS/BIR, og 
den norske hunden Rossevangens Di-
na med svenske røtter ble BIM. 
 
Etter det gjensto bedømmelsen av 
avlsklassen og oppdretterklassen. Også 
her ble det til slutt kåret vinnere blant 
alle de flotte hundene som sto samlet. 
Tilslutt ble dommerne takket, og da 
var klokka blitt nærmere halv fem så 
det hadde vært en lang dag. 
 
Mens utstillingen pågikk var det et 
nydelig vær og temperaturen ganske 
behagelig og ikke for varm for hunde-
ne, skyene kom først da utstillingen 
nærmet seg slutten. Under hele utstil-
lingen var det salg av grillmat, kaker og 
drikke, kjærkomment for sultne utstil-
lere. Det var også loddsalg som sørget 
for ekstra inntekter til klubben. 
 
Mellom utstillingen og banketten skul-
le det være fellestrening i bakkene opp 
mot fjellet, men om noen var der vet 
jeg ikke, for jeg rakk bare så vidt å 
komme tilbake til campingplassen, 
fôre og lufte hunder, og ta en liten 
vask før det var tid for bankett.  
 
Banketten var kl 19.00 på Charlies res-
taurant. Som vanlig var det kjempegod 
servering med grillbuffet og kaffe, og 
det var trivelig stemning rundt borde-
ne. Dommer Göran Hallberger holdt 
et kort innlegg om dagens bedømming, 
om hva som var hans erfaringer. Han 
syntes det var mange trivelige hundeei-
ere, men mange av juniorhannene had-
de litt for svak mentalitet, så det måtte 
jobbes mere med å sosialisere dem. 
Funksjonsmessig var hundene meget 
bra, men noen var dårlig vinklet. Alt i 
alt var det god kvalitet på dagen sibe-
rians. Han takket for en trivelig dag. 
 
Klubbens ledelse representert ved Ani-
ta Mortensson og Pernilla West infor-
merte under middagen, og delte ut 
premier til tre som fortjente noe ekstra 
for sitt arbeide for klubben, Ann 
Wessmann, Elin og Christer, og David 
Ehrmann. Så ble det utdeling av diplo-
mer i SH-cupen og utmerkelser til 
årets siberians, årets trekksiberian og 
årets utstillingssiberian. Snowstreams 
Inachis Io ble kåret til årets mestvin-
nende i utstilling og trekk. 
 
Ildsjelen Ylwa Malmberg fikk utmer-
kelse for sitt mangeårige arbeide med 
den årlige Säsongboken og for trekk-

Foto: Tora Kleven. 

En utrolig siberian hyskyhelg i Idre Fjäll 

Som siberian huskyeier er det noen helger som er viktigere enn andre, hel-
ger der man kan møte likesinnede og prate hund 24 timer døgnet. En av 
dem er den helga Svenska Polarhundklubbens Rasklubb för Siberian Husky 
arrangerer sin årlige høstsamling med spesialutstilling og medlemsmøte. 
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hundarbeidet. Ylwa fortalte deretter 
kort om arbeidet med boken og dens 
bakgrunn. Deretter ble Dante Dahl-
gren tildelt årets ungdomsstipend. Til 
avslutning ble det foretatt trekning i 
lotteriet. Anders Hörnlund hadde gått 
rundt og solgt lodder i løpet av dagen, 
og alle loddene var blitt solgt. Sponso-
rene som hadde bidratt med gevinster 
ble takket. 
 
Søndag klokka 09.30 var det medlems-
møte i Rasklubben för SH. Siden vi er 
medlemmer i den svenske klubben ble 
vi med på møtet, for det er alltid inter-
essant å få høre hva som rører seg på 
andre siden av grensa. Leder Anita 
Mortensson innledet møtet som skulle 
vies nye meritteringsregler gjeldende 
fra 2016. I løpet av høsten skulle det 
utdannes 16 meritteringsdommere, pr i 
dag var det bare seks og det ble for 
stor belastning på hver enkelt. 
 
Forslag til nye regler var utarbeidet av 
langdistansekjører Nisse Uppström og 
sprintkjører Marie Israelsson. Marie 
redegjorde om dagens regler og de nye 
foreslåtte endringene, og kom blant 
annet inn på rasestandarden. Hun kom 
også inn på den opprinnelige rasestan-
darden fra 1932 der det sto at hundene 
skulle ”kunne springa med en hastighet 
av 32 kilometer i timmen”. I den siste 
reviderte standarden fra 1995 står det 
”spänd för släde förflytta lätt last i 
måttlig hastighet över stora avstånd”, 
og det er lite konkret. Deretter gjen-
nomgikk hun en oversikt som viste 
hvor mange hunder som hadde opp-
nådd å bli utstillingschampion og trekk-
hundchampion i løpet av de siste 5 åre-
ne. Det viste seg at det var mange flere 
som oppnådde å bli trekkhundcham-
pion enn utstillingschampion, og dette 
var en utvikling som var viktig for å 
opprettholde trekkhundegenskapene. 
 
Så holdt Ylwa Malmberg et innlegg 
med den spesielle tittelen ”løgn, for-
bannet løgn og statistikk”. Hun for-
holdt seg til SKKs Hunddata og hadde 
satt opp noen statistikker, med utgangs-
punkt i årene 2007 - 2014. Ylwa foku-
serte på at størstedelen av den svenske 
befolkningen bor i områder med dårli-
ge snøforhold. Er det da riktig å stille 
strengere krav til en svensk merittering? 
Vil vi få med flere eller færre deltakere i 
løp med strengere regler? 
 
For oss fra Norge var det ikke overras-
kende at det faktisk var flere svenske 
siberians som hadde blitt norsk utstil-
lingschampion enn svensk utstillings-
champion, fordi mange reiser til Norge 
og stiller ut hunder siden Norge ikke 
har noe krav om bruksmerittering for 

å bli utstillingschampion. 
 
Så informerte Pernilla West om spe-
sialutstillingens framtid. Dette var siste 
året spesialutstillingen ble holdt i Idre 
Fjäll. Neste år skulle den arrangeres 
lengre nord, i Sollefteå, muligens 14.-
15. november med Nedre Norra som 
arrangør. Videre fremover ble det 
nevnt Woksna i 2016 med Gävle Dala 
som arrangør, og Tånga Hed i 2017 
med Västra som arrangør. De neste 
årene skulle de prøve å arrangere dob-
beltutstillinger, og de skulle i en prøve-
periode se hvordan det ville fungere 
med geografisk spredning på spesialut-
stillingen. Det ble også informerte kort 
om spørreundersøkelsen som ligger 
ute på klubbens nye hjemmeside, en 
undersøkelse som de oppfordret alle 
siberianeiere til å svare på, enten man 
hadde en eller mange hunder, i forbin-
delse med RAS. 
 
Eveline Koch informerte om FCI sin 
internasjonale sledehundkomite som 
hun satt i. De jobbet med å få til et in-
ternasjonalt Working Certifikat så hun-
dene kunne stille i bruksklasse, og vide-
re at hundene kunne oppnå å få tittelen 
”National Working Champion”. 
 
Tilslutt ble det en diskusjon om den 
største endringen som var foreslått i de 
nye meritteringsreglene, et forslag om 
at det skulle kreves 1.pris i to forskjel-
lige disipliner for å oppnå trekkhund-
championat. Det vil si krav om 1.pris i 
både sprint og mellomdistanse, mel-
lomdistanse og langdistanse, eller lang-
distanse og sprint. Slik forslagene 
forelå ville det bli vanskeligere å oppnå 
1.pris på trekkhundmerittering for de 
som bor i deler av Sverige med lite 
snø. Ved en enkel håndsopprekning 
var det 11 som stemte for det nye fo-
reslåtte endringene og 17 som stemte i 
mot. Men det var også mange som 
ikke ville avgi stemme fordi de følte de 
hadde for liten erfaring med løpskjø-
ring. Møtet ble avsluttet klokka 12.00. 

Vi sier nok en gang takk for en vellyk-
ket helg til den Svenske Polarhundklub-
bens Rasklubb för Siberian Husky. ■ 

RESULTATER FOR DE NORSKE HUNDENE 
 
HANNHUNDER DØMT AV GÖRAN HALLBERGER 
NO41169/13 Vikerkollen’s Te Skruf, eier 
Birgit Bordvik Alhaug, Hamar 
UKL: Disqualified, mankhöyd 62 cm 
 
NO50920/10 Finse, eier Simen Ensby, Øyer 
ÖKL: Good 
 
KCSBH46001 Forstal’s Tingenek, eier Birgit 
Bordvik Alhaug, Hamar 
ÖKL: Very Good 
 
NO50919/10 Sarek, eier Simen Ensby, Øyer 
ÖKL: Good 
 
NO41772/12 Vikerkollen’s Dji Leon, eier 
Birgit Bordvik Alhaug, Hamar 
ÖKL: Excellent, ÖKK: 4, CK 
 
N09937/07 Birk, eier Simen Ensby, Øyer 
VETKL: Excellent, VETKK: 1, CK, BHKL: 3 
 
TISPER DØMT AV ROBERT SELLEVIK 
NO57047/13 Vikerkollen’s Mas Emma, eier 
Rigmor Rønning Myrvang, Ridabu 
JUNKL: Excellent, JUNKK: 4 
 
NO57044/13 Vikerkollen’s Mas Sabeena, 
eier Birgit Bordvik Alhaug, Hamar 
JUNKL: Very Good 
 
S69245/2006 Heidiburghs Ghost Luna, eier 
Tora Kleven, Ingeberg 
B/J KL: Excellent, B/J KK: 4, CK 
 
N28187/08 Rossevangens Dina, eiere Viggo 
Jørgensen og Tora Kleven, Ingeberg 
B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BTKL: 1, CERT, 
BIM 
 
I TILLEGG DELTOK OGSÅ DISSE 
NO38941/14 Tuck i valpeklassen, eier Terje 
Simonsen, Oslo 
KCSBH46001 Forstal’s Tingenek i avlsklassen, 
eier Birgit Bordvik Alhaug, Hamar 

Foto: Per Olav Myrvang. 
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Grace Isabel B. Raue og Kygo. Foto: Sofia 'Fia' Ericsson . 

Hvordan blir man medlem av Norsk Siberian Husky Klubb? 
Medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) inkluderer også medlemskap i Norsk Kennel Klub (NKK). Med-
lemskap koster kr 510 pr kalesanderår. Er det flere i familien som også eier hunder, lønner det seg å i tillegg tegne 
husstandsmedlemskap pr person. Det koster kr 50 pr år, knyttet opp mot et hovedmedlem med samme adresse. Hvert 
husstandsmedlem får sitt eget medlemsnummer i NSHK/NKK og tilsvarende rabatter i forhold til utstillinger og andre 
arrangementer. Alternativt kan man tegne ett familiemedlemsskap som koster kr 560 pr år, men da får man kun ett 
medlemsnummer knyttet mot hovedmedlemmet. Barn under 12 år deltar gratis. Andre familiemedlemmer som ikke er 
individuelle medlem må betale full pris for aktiviteter, utstillinger mm. Medlemsskap kan enten ordnes via nettsidene til 
NKK eller send en mail til stine@nfi.no. Faktura kommer fra NKK, eller man kan betale via ”min side” på www.nkk.no. 

Alle siberian husky eiere og alle deres hunder, uansett linjer, lynne, utseende, bruksområde og størrelse er vel-
komne 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, fami-
liemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Alisøy, Ylva Sofie, 3502 Hønefoss 
Andersen, Bente, 1555 Son 
Bühler, Kurt, 9106 Straumsbukta 
Carstensen, Anders, 4635 Kristiansand 
Dalhaug, Siv Oddrun, 8514 Narvik 
Evensen, Alexander, 7350 Buvika 
Fladerer, Jens, 6612 Grøa 
Fløysand, Gudmund, 5211 Os 
Gray, Hamish, 7608 Levanger 
Gyger, Silvia, 9106 Straumsbukta 
Halvorsen, Kjell Arne, 7169 Åfjord 
Hanssen, Madeleine, 9322 Karlstad 
Holdbak, Monika, 2440 Engerdal 
Høidahl, Marianne Pedersen, 1409 Skotbu 
Jøndal, Kjell Arne Teigen, 2685 Garmo 
Karlsen, Maria, 9990 Båtsfjord 
Meinhardt, Erik, 2312 Ottestad 

Moen, Rune, 2420 Trysil 
Moskvil, Beate, 3089 Holmestrand 
Nilsen, Alexander, 4070 Randaberg 
Nygård, Anders, 4070 Randaberg 
Rauø, Grace Isabell Bystrøm, 2016 Frogner 
Risberg, Geir, 2819 Gjøvik 
Rønsdal, Johanne Ranem, 1395 Hvalstad 
Rønsdal, Olav, 1395 Hvalstad 
Semcesen, Fredrik, 1177 Oslo 
Stenstad, Catherine, 0381 Oslo 
Suetterlin, Nicole, 2312 Ottestad 
Tangstad, Kjell, 4629 Kristiansand 
Weydahl, Christen, 7020 Trondheim 
Wirsching, Anna, 5031 Bergen 
Aalbu, Trond, 7340 Oppdal 
Ånes, Marit, 2406 Elverum 
Ås, Finn Olav, 4519 Holum 
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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 Spesialut-
stillingen 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 (1/2015) 
NO33481/10 Rodeløkka's Petruscka (4/2014) 
28187/08 Rossevangens Dina 
28188/08 Rossevangens Ylva 
NO55070/10 Sapian Glomma 
17553/03 Snilla av Vargevass (1/2015) 
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 (1/2015) 
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 
20165/04 Vikerkollen’s First Lord (1/2015) 

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

NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT 
PRESENTASJON AV HUNDER MED NTCH TITTEL 

- og trekkegenskapene for hunder av 
rasen siberian husky: 
 
”Karakteristisk for rasen er flytende og 
ledige, tilsynelatende uanstrengte beve-
gelser. Den utfører sin opprinnelige 
funksjon i selen med å trekke en lett 
last i moderat tempo over store av-
stander.” 
 
Disse egenskapene er det meget vans-
kelig eller umulig å vurdere i utstil-
lingsringen. Det er også viktig at vur-
dering av den enkelte hund gjøres på 
et så bredt grunnlag som mulig. Det vil 
si at hunden må sammenlignes med et 
nivå satt av de beste representantene 
for rasen og andre trekkhunder. Det er 
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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N TCH SNILLA AV VARGEVASS 

Foto: Vikerkollen Kennel 
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N TCH Snilla av Vargevass 
Kjønn: Tispe 
Høyde: Stor tispe 
Vekt: 19 kg 
Født: 03.12.2002 
 
Oppdretter: Karsten Grønås, Varge-
vass kennel. Birgit Bordvik Alhaug har 
skrevet dette om Snilla. 
 
Litt om hundene bak: Vi har dess-
verre ikke Snilla lenger pga alderdom. 
Jeg har likevel lyst til å sende inn den-
ne presentasjonen på henne, siden hun 
var en så god trekkhund . Hun ble 
mor, bestemor, oldemor til mange 
valper her hos oss. 
 
Mor til Snilla var Tellervo av Varge-
vass som var en veldig god trekkhund 
og lederhund for Karsten Grønås på 
90 tallet. Far var Alaskans Ping Ping of 
Anadyr som blant annet fullførte Idita-
rod før han kom til Vargevass kennel. 
 
Gemytt: Snilla var ei forsiktig tispe 
mot fremmede mennesker men hadde 
humør og var en glad hund. Hun var 
aldri kranglete mot andre tisper men 
var nok den som var sjefen på kenne-
len. Dette var ikke noe problem siden 
fleste av de andre tispene, vi fikk etter 
hvert, var avkom av Snilla. 
 
Pels og kroppsbygning: Snilla var en 
lettbygd tispe med god pels og gode 
poter. 
 
Egenskaper som trekkhund: Hun 
var en god lederhund for oss og lærte 
opp flere av sine avkom. Hun var glad 
i løp og satte gjerne ekstra fart når det 
var et spann foran som hun ville ta 
igjen. Snilla brydde seg ikke så særlig 
mye om hvilket underlag det var, og 
var flink til å finne sålen når det hadde 
snødd eller drevet igjen. 
 
Negative sider: Snilla var ingen enkel 
hund om hun kom løs. Da var hun 
ikke lett å få tak i igjen. Vi måtte som 
regel vente til hun var klar til å 
«fanges» selv. Hun var noe reservert 
ovenfor fremmende mennesker. 
 
Meritter: Hun var på noen få utstil-
linger men trivdes ikke med det, så 
derfor fikk hun slippe dette. Hun fikk 
rød sløyfe på en utstillingen. Når det 
gjelder løp så tror jeg hun var med på 
alle løp opp gjennom årene og det var 
ikke få. 
 
Avkom: Det ble 4 kull etter Snilla. Vi 
har beholdt flere av disse avkommene 
selv og er veldig godt fornøyd med 
disse hundene. Vi har også fått gode 
tilbakemeldinger på de som vi har solgt. 

Snilla Av 
Vargevass 

Alaskan’s Ping Ping Of 
Anadyr 

Alaskan’s Snowstorm of 
Anadyr 

Alaskan’s Jodi of Anadyr 

Alaskan’s Snowflake Of 
Anadyr 

Alaskan’s Mandy Of 
Anadyr 

Shjegge Manns Moose 

Alaskan’s Koe Of Anadyr 

Tellervo Av Vargevass 

Kermit Av Vargevass-A 
Yeso Pac’s El Diablo 

Ylva Av Vargevass 

Finnemarka’s Hippu 
Kawak Av Skålholten 

Igloo-Pak’s Daisy 

Foto: Vikerkollen Kennel 
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SE N TCH Vikerkollen’s First Lord 
Kjønn: Hannhund 
Høyde: 60 cm 
Vekt: 26 kg 
Født: 02.07.2004 
 
Oppdretter: Birgit Bordvik Alhaug, 
Vikerkollen kennel 
 
Litt om hundene bak 
Lord er en kombinasjon av Vargevass 
og Isslottett linjer. Isslottetts Raya 
overtok vi når hun var unghund. Hun 
var etter gode trekkhund foreldre. En 
stor tispe som var litt forsiktig av seg 
men med veldig godt gemytt. 
 
Far til Lord var Geir av Vargevass, 
som var en utrolig god hund. Vi fikk 
overta når han var 7-8 år. Geir hadde 
gått mange store løp, bl.a. var han den 
første Siberian Husky som gjennom-
førte Finnmark 1000 km. Han var også 
med på vinnerspannet til Karsten 
Grønås da han vant Pirena i 1998. El-
lers så gikk Geir flere Femundløp. Geir 
var også en flott hund eksteriørmessig 
og i bevelgelser. Han ble N UCH i 
2004 en alder av 9 år. 
 
Gemytt: Lord er den store gode kose-
bamsen på kennelen. Han er veldig 
glad i både voksne og barn, og vil helst 
sitte på armen i hans uvitenhet om at 
han veier opp imot 30 kg. Han har et 
utrolig godt gemytt. Han er en domi-

nant hund, men rettferdig. Nå er snart 
Lord 11 år men leker fortsatt men 
ungtispene i hundegården. 
 
Pels og kroppsbygning: Han har en 
veldig god pels og har ikke hatt noen 
problemer med potene. Han er noe 
tung, og har derfor gått mellomdistan-
se og langdistanse. 
 
Egenskaper som trekkhund: Lord 
er en stor kraftig hund. Han er utrolig 
sterk så når han legger seg på i opp-
overbakkene så kjennes det i hele 
spannet. Han er derfor ikke noe sprint 
hund men utrolig god som langdistan-
se hund. Lord har alltid vært den hun-
den som har gått bakerst. Han har ikke 
vært prøvd noe spesielt som leder-
hund. Ettersom han er stå stor og 
sterk så er det en god hund når det er 
tungt føre men han har ingen proble-
mer med å holde farten når det er ras-
ke spor heller. 
 
Negative sider: Han kunne med for-
del ha vært litt mindre dominant hjem-
me i hundegården men det er aldri noe 
problem med Lord ute blant andre 
hunder. 
 
Meritter: Da Lord ble gammel nok til 
å bli med på løp så har han vært med 
på alle mellom- og langdistanse løpene 
som har blitt kjørt. Han har vært med 
på vinnerspannet på Polardistans 300 

km 2 ganger. Han ble beste hannhund 
i bruksklassen på den svenske Siberian 
Huskyspesialen. Lord har gjort det 
veldig bra på utstilling her i Norge 
også. Han ble andre beste hannhund 
på Norsk Siberian Husky klubb sin 
spesialutstilling i 2011 med reserve 
Cert. Lord ble også Svensk trekkhund 
champion i 2011. 
 
Avkom: Det er dessverre ingen avkom 
etter Lord. 

Foto: Kennel Vikerkollen. 

SE N TCH VIKERKOLLEN’S FIRST LORD 
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Vikerkollen’s First 
Lord 

N UCH 
Geir Av Vargevass 

Troll 

Draco Av Vargevass A 

Allison Mac Kenzie  
Av Vargevass 

Black Sabath Av Varge-
vass-A 

Scotty Av Vargevass’a 

Samba Av Vargevass-A 

Isslottet’s Raya 

Isslottet’s Biggen 
Isslottet’s Caro 

Isslottet’s Ninni 

Isslottet’s Maddie 
Isslottet’s Pekka 

Isslottet’s Trixi 

Foto: Kennel Vikerkollen 

Foto: Kennel Vikerkollen. 

Foto: Kennel Vikerkollen. 

Foto: Anita H. Engebakken 

Foto: Anita H. Engebakken 
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N TCH Ko(r)buq Kjappfot 
Kjønn: Hanhund 
Høyde: makshøyde 
Vekt: 27 
Født: 26.07.2006 
 
Oppdretter: Eget 

Nenana først og Kobuq nr to til venstre 
Foto: Privat. 

Litt om hundene bak: Veldig mye 
Anadyr. Amerikanske importhanner. 
Faren er Tipp, en klassisk Brattalid/ 
og Anadyr fra Alaskan Ping Ping 
(Ash). Mora til Tipp, Leiah, har 
Northome’s Rude-E som far. Mora, 
Suesuki, er NayLaChe/Lerkelund, mye 

Korbuq Kjappfot 

N TCH 
Lupo Tipp 
Nirvana Av 
Brattalid 

Alaskan’s Ping Ping Of 
Anadyr 

Alaskan’s Snowstorm Of Anadyr 

Alaskan’s Mandy Of Andyr 

Leiah Av Brattalid 
Northomes Rude-E At Axis 

Nuna Av Brattalid 

Lerkelund’s 
Bior Sue Suki 

Lerkelund’s Biors 
Tserko 

Spassky 

Vargevass-A Darja 

Nay-La-Chee’s Svarte 
Ildico 

Arctic Song’s Crapyl Kvikk 

Arctic Song’s Djerva 

N TCH KORBUQ KJAPPFOT 
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utstilt med fire cert. Suesuki har strål-
ende gemytt. 
 
Gemytt: Veldig rolig, veldig hengiven 
mot eier og andre folk. Oppsøker folk, 
vil ha kos. Liker å være inne, rolig da. 
Liker barn. Kranglet/glefset en gang 
som unghund i et ikke planlagt head-
on møte – ikke kranglet med noen et-
ter det. Gått som leder i 8 år, alltid vært 
flink i alle passeringer. Veldig blid. 
 
Pels og kroppsbygning: Super pels. I 
største laget i kroppen – men pent 
bygget. Fine vinkler, men kanskje ørli-
te grann firkantet. Ikke tung, men kraf-
tig. Liker å gå fort med passgang i 
blant. Svart/hvit/grå pels, nokså tjukk-
pelsa. Ikke noen utpreget rask hund, 
men jevn og god. 
 
Egenskaper som trekkhund: Super 
kommando leder. Drar spannet fram-
over sammen med Nenana. Har dradd 
oss gjennom løp i åtte år snart. Stort 
sett gått til mål, men kan bli mentalt 
sliten, og da må han gå bak en stund. 
Fullført Finnmark flere ganger, og Fe-
mund og alt mulig annet. Liker ikke å 
brøyte, men kan gjøre det. Kan gå 
foran i uvær. Flink til å finne såle. Vel-
dig god på å finne veien. Litt vel selv-
stendig, kan gjøre egne valg som ikke 
alltid er det kjøreren vil. Stille ved opp-
start, og holder lina stram. Utrolig 
flink til å hvile på sjekkpunkt. God 
appetitt, men krangler aldri i matfatet.  
 
Negative sider: Surrer de første femti 
meterne etter at vi starter spannet. Så 
går han på og surrer ikke mer. Liker å 
ule, men er stille hjemme. Begynt å 
merke alderen, dessverre……(8,5 år) 
 
Meritter: Har fått 3.JKK på NKK-
utstillingen i 2007 og siden en VG.AK 
fra dommer Arvid Göransson på Spe-
sialutstillingen. Gått til mål i åpne og 
siberian huskyløp. Og vunnet noen 
ganger. Beste plassering på Finnmark 
500 var nr 28. 
 
Avkom: To kull (er av dem er et delt 
kull med broren). Litt ujevn kvalitet på 
avkommene, noen veldig gode trekk-
hunder og noen ikke. Pene avkom er 
det blitt, med fint gemytt. Vi ønsker 
oss et kull til med ham. 

Foto: Anita H. Engebakken 
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NTCH Nenana 
Kjønn: Tispe 
Høyde: Omtrent maks for tisper 
Vekt: 22 kg 
Født: 21.02.2009 
 
Oppdretter: Hans Christian Ørjestad 
og Johanne Sundby. 
 
Litt om hundene bak: 
Dette er en «outcross» tispe avlet ved 
et lite arbeidsuhell, men der alle for-
fedrene er gode trekkhunder. Mora er 
Racer, en kjent avlstispe fra Vargteam 
linjer. (Foxy er mora hennes) Racer 
har produsert mange gode ledere. Fa-
ren er Cobby Lillefot, som også er 
NTCH, broren til Kobuq Kjappfot. 
Kobuq er av nesten bare Anadyr, mo-
ra hans er fra Lerkekund/Nay La Che; 
Suesuki, som har minst fire cert på 
utstilling, og faren er Tipp (Lupo Tipp 
Nirvana av Brattalid, en meget god 
leder som også er NTCH). Tipp er 
sønn av Leiah av Brattalid (med 
Northome-aner) og Alaskan Ping Ping 
av Anadyr. 
 
Gemytt: Bestemt, rolig, hardt arbei-
dende tispe, som er svært fokusert. 

Typisk god leder, lydhør og ivrig. Set-
ter fart og tar ledelsen. «No-nonsense» 
i kommunikasjon med andre tisper. 
Veldig grei med folk, men ikke overiv-
rig. Veldig glad i de hun er knyttet til. 
Smart, problemløsende, går i all slags 
vær. Lederemne allerede fra ung alder. 
Grei med barn og ingen problemer i 
passering av andre spann. Bryr seg lite 
om andre bikkjer.  
 
Pels og kroppsbygning: Litt kort, 
men tett pels. Bra tenner, bra syn. Vel-
dig flott bygget, atletisk, men effektive 
bevegelser. Kan se ut som en god 
alaskahusky, men har siberianpreg. 
Brun-rød farge med litt sorte teg-
ninger. I største laget, nesten litt mas-
kulint preg. Litt av og på med appetitt, 
men har kommet seg veldig etter at vi 
begynte å medisinere i lange løp. Vel-
dig glad i å snørekjøre på ski.  
 
Egenskaper som trekkhund: Feno-
menal lederhund. Gått som leder i to 
Finnmarksløp (beste plassering nr 28 
på F500) til mål, og flere Femundløp 
og MD løp og til og med sprint. Setter 
fart, går i motvind og føyke, finner 
spor. Drar med seg de andre, passerer 

Oda Ingstad på Rørosløpet. Foto: Vilde 
Ingstad. 

Foto: Privat. 

N TCH NENANA 

Fra Norsk Siberian Husky Klubbs Høstsam-
ling på Sataslåtten. Foto: Anita H. Engebak-
ken. 

N TCH 
Nenana 

N TCH 
Cobby Lillefot 

Lupo Tipp Nirvana Av 
Brattalid 

Alaskan’s Ping Ping Of Anadyr 

Leiah Av Brattalid 

Lerkelund’s Bior Sue 
Suki 

Lerkelund’s Biors Tserko 

Nay-La-Chee’s Svarte Ildico 

Racer 

Bror 
Junior 

Lotte 

Foxy 
Vargteam’s Fredrik 

Vargteam’s Tine 

Foto: Privat. 
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uten problemer, tar kommando, men 
er veldig tøff. Tåler alt slags føre, men 
liker ikke å brøyte (hvem gjør det….). 
Tar kommando, men kan også ta egne 
avgjørelser. 
 
Legger seg ofte i raskt trav og holder 
samme fart over lang distanse, altså 
ikke høy fart, men jevn fart. Ikke vært 
skadet. Gode poter, flink til å hvile på 
sjekkpunkt. 
 
Negative sider: Likte å gå på venstre 
side av veien. Det har vi jobba med, så 
det er mye bedre. De få tispene hun 
IKKE liker, de liker hun ikke. Men 
hun krangler ikke mye. Holder seg 
mye for seg selv. Ikke fått til å avle på 
henne. Heller av vannet fra forskåla 
før hun spiser. Dumt på løp det da. 
 
Meritter: Utstilt et par ganger, er litt i 
største laget og har fått blå sløyfer. 
Påpekt at hun er litt maskulint bygget. 
Liker ikke å stilles ut. Masse meritter i 
løp, blant annet ble hun beste leder-
hund i Femundløpet 2014 og vant 
«Golden Harness» fordi hun fikk alle 
ungdommene som lå i nødbiuvakk ned 
fra fjellet i uvær. Mange «første merit-
teringer» i løp. Har gått mange åpne 
løp og siberian huskyløp og har vunnet 
noen, og så å si alltid fullført. Gått 
Femund, Finnmark, Polar Distans, 
Hallingen, Gausdal Maraton, Viker-
fjell, Hamar Hundekjørerfestival med 
mer.  
 
Avkom: Vil ikke pare seg. Rare løpeti-
der. Forsøkt to år på rad. Dumt, for 
denne tispa vil vi ha avkom etter. 

Foto: Privat. 

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

Kull 147514, født 14.11.14 

NO54193/14 Fjellhundens Charlie 

NO54194/14 Fjellhundens Taiga 

NO54195/14 Fjellhundens Keina 

NO54196/14 Fjellhundens Siba 

Mor: NO50353/09 Varghaugens Frøya 

Far: NO49084/10 Vargteam’s Ask 

Kull 147721, født 12.11.14 

NO54878/14 Skare 

NO54879/14 Isrose 

NO54880/14 Rim 

Mor: 10186/08 Ulveheia’s Laika 

Far: NO58359/12 Isslottet’s Storm 

Kull 147792, født 01.11.14 

Regnr og navn 

Mor: NO37905/11 Trap Line Just For Fun Ivrig 

Far: AKCWS30659302 Trailbound Lokiboden’s Trek 

Kull 147925, født 01.12.14 

NO55071/14 Trap Line Against All Odds Sky 

NO55072/14 Trap Line Against All Odds Doc 

NO55073/14 Trap Line Against All Odds Vrak 

NO55074/14 Trap Line Against All Odds Tikaani 

Mor: 10999/07 Lille Troll 

Far: NO35939/12 Tipp 

Kull 148028, født 20.11.14 

Regnr og navn 

Mor: SE32282/2011 Nordvikens Tine 

Far: SE25412/2011 Varggårdens Grym 

Kull 148095, født 08.12.14 

NO55890/14 Modige Banjo Av Vinterborgen 

NO55891/14 Modige Loke Av Vinterborgen 

NO55892/14 Modige Togo Av Vinterborgen 

NO55893/14 Modige Vims Av Vinterborgen 

NO55894/14 Modige Mille Av Vinterborgen 

Mor: PKRV17422 Majra Dotyk Polnocy 

Far: PKRV16670 Zorro Eskimoski Domek 

Kull 150215, født 22.11.14 

NO30643/15 Polarbreen’s Jerkin 

NO30644/15 Polarbreen’s Jotkan 

NO30645/15 Polarbreen’s Joe 

Nye registreringer 

NO30646/15 Polarbreen’s J-siber 

NO30647/15 Polarbreen’s Jippo 

NO30648/15 Polarbreen’s Jøtul 

NO30649/15 Polarbreen’s Jeger 

Mor: NO54072/09 Härje 

Far: NO54652/10 Polarbreeen’s Ildre 

Kull 150399, født 22.12.14 

NO31199/15 Clark Kent Cosmos 

NO31200/15 Chaos 

NO31201/15 Cassiopeia 

Mor: NO53303/11 Korse 

Far: NO30237/11 Umi Av Ulvhild 

Kull 150536 Import, født 02.09.14 

SE52785/2014 Polar Pawprints Finding Neverland 

Mor: S39313/09 Okami’s Morning Star 

Far: SE39020/2011 Bedarra No Snow No Go 

Kull 150576 Import, født 10.07.14 

SE46473/2014 Arctic Howler’s Jack Daniel’s 

Mor: SE48680/2010 Broscheit Fang’s Twilight 

Far: S66896/2009 Marscha’s Scirocco 

Kull 150595, født 03.12.14 

NO31707/15 Andree Av Ulvhild 

NO31708/15 Ørna Av Ulvhild 

NO31709/15 Virgo Av Ulvhild 

NO31710/15 Kvitøy Av Ulvhild 

Mor: NO53797/09 Nanouka Av Vargevass 

Far: NO53300/11 Balto 

Kull 150603 Import, født 29.11.13 

PKRV20623 Zaltana Champagne Mohito 

Mor: PKRV14628 Snowmist’s Ostia Of Arktogea 

Far: PKRV16202 Zaltana Storm Starter 

Kull 150624, født 22.11.14 

NO31780/15 Snøfrost Stemningsfulle Gran 

NO31781/15 Snøfrost Glitrende Konge 

NO31782/15 Snøfrost Frydefulle Serina 

NO31783/15 Snøfrost Skimrende Stjernelys 

Mor: VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A Dream 

Comes True 

Far: S22397/2009 Zenko De Ciukci 

 

Kull 150873 Import, født 16.01.13 

SE49814/2013 Jodi Kipp D’amundsen 

Mor: S52027/2006 Flaming Star Kipp D’amundsen 

Far: SE49615/2013 Northwapiti’s Sherwood 

Kull 150909 Import, født 10.08.14 

SE50755/2014 Finnemarka The Tetrach 

Mor: SE34766/2014 Northome Addison 

Far: SE45648/2014 Finnemarka’s Jarvi 2 

Kull 150935, født 28.12.14 

NO32682/15 Gm Mr Prancer 

NO32683/15 Gm Mr Little White Rudolf 

NO32684/15 Gm Mr Dasher Boy 

NO32685/15 Gm Mr Little Boy Blitzen 

NO32686/15 Gm Mr Little Wolf Vixen 

NO32687/15 Gm Mr Little Girl Dancer 

Mor: SE11924/2011 Geyfa 

Far: NO41732/11 Nordens Skogul’s Birk Mocca 

Kull 150952, født 10.01.15 

NO32745/15 Sergeant Major Goliath Diesel 

NO32746/15 Captain Geo Storm 

NO32747/15 Vice Admiral Galileoh Arok 

NO32748/15 General Gucci Odin 

NO32749/15 Private Ganda 

NO32750/15 First Lietenant Gira Denali 

Mor: SE59682/2011 Indian Tribe Husky’s Senela 

Far: S51727/2009 Komaksiut’s Moose 

Kull 151379, født 07.02.15 

NO33996/15 Run Roy’s Sound of Music Fenris 

NO33997/15 Run Roy’s Sound of Music Alaska 

NO33998/15 Run Roy’s Sound of Music Hugo 

NO33999/15 Run Roy’s Sound of Music Balto 

NO34000/15 Run Roy’s Sound of Music Emma 

NO34001/15 Run Roy’s Sound of Music Akira 

NO34002/15 Run Roy’s Sound of Music Ronje 

Mor: SE20791/2010 Candyman’s Miley 

Far: KCAL01356303 Greentrail Frode 
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140595 
Dato: 28.12.14 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Dobermann Klub 
Dommer: Jipping, Gerard 

UKU0188171 
Siberian Paradise Inbard Forester 
VG.JK 1.JKK 

NO51606/10 
Ajax 
G.AK 

NO56118/12 
Gelido Vento De-Sert 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE42482/2012  
Okami’s Private Collection 
Exc.AK 2.AKK 

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

PKRV20603  
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BTK 

NO45242/13  
Carillo Sunlight 
Exc.UK 1.UKK CK 

SE29055/2012  
Okami’s Once Upon A Time 
Exc.AK 2.AKK CK 4.BTK 

PKRV18906  
Sweet Hot Chocolate Dwie Korony 
Exc.AK 3.AKK 

NO31319/13  
Libesol Cross Country On Ice 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK 

S40004/2009  
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
 
150003 
Dato: 17.01.15 
Sted: Skjærgårdshallen, Langesund 
Arr: Sandefjord Hundeklubb 
Dommer: Pehar, Tino 

PKRV20623  
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 

UKU0188171  
Siberian Paradise Inbard Forester 
Exc.JK 2.JKK CK R.CERT 2.BHK 

PKRV20603  
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK 

NO37213/12  
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Exc.AK 1.AKK 

NO37216/12  
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM 
 
150004 
Dato: 18.01.2015 
Sted: Skjærgårdshallen, Langesund 
Arr: Tønsberg Hundeklubb 
Dommer: Helgensen, Svein Bjarne 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

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

PKRV20603  

Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK 

NO37213/12  
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Exc.AK 1.AKK 

NO37216/12  
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
 
150104 
Dato: 24.01.2015 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 
Dommer: Campbell, Ralf D. 

PKRV20623  
Zaltana Champagne Mohito 
VG.JK 2.JKK 

UKU0188171  
Siberian Paradise Inbard Forester 
VG.JK 1.JKK 

PKRV20603  
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.JK 1.JKK 

S40004/2009  
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 1.CHKK 
 
150105 
Dato: 25.01.2015 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Grand Danois Klubb 
Dommer: Fagerström, Rune 

PKRV20623  
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BHK BIR 

PKRV20603  
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.JK 1.JKK 
 
150110 
Dato: 07.02.2015 
Sted: Exporama, Hellerud 
Arr: Norsk Welsh Corgi Klubb 
Dommer: Liljekvist Borg, Eva 

PKRV20623  
Zaltana ChampagneMohito 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BHK BIR 

SE41819/2013  
Okami’s !uit Is Not A Option 
Exc.UK 1.UK CK CERT 2.BHK 

UKU0188171  
Siberian Paradise Inbard Forester 
Exc.UK 2.UKK CK 4.BHK 

NO43790/14  
Libesol Passion Danger & Adventure 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 3.BHK 

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

PKRV20603  
Ex.pleasure The Future Is Ours 
VG.JK 2.JKK 

SE42685/2011  
Rösebäckens Arvada 
Exc.AK 1:AKK 

S40004/2009  
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 
 
150115 
Dato: 08.02.2015 
Sted:  Exporama, Hellerud 
Arr: Norsk Boxerklubb 
Dommer: Redlicki, Miroslaw 

PKRV20623  
Zaltana Champgane Mohito 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BHK BIR 

SE41819/2013  
Okami’s Quit Is Not A Option 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 3.BHK 

UKU0188171  
Siberian Paradise Inbard Forester 
VG.UK 2.UKK 

NO43790/14  
Libesol Passion Danger & Adventure 
Exc.AK 2.AKK 

NO56118/12  
Gelido Vento De - Sert 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2. BHK 

PKRV20603  
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.JK 1.JKK 

PKRV20648  
Diamond Star Srerbro Polnocy 
VG.JK 2.JKK 

PKRV18906  
Sweet Hot Chocolate Dwie Korony 
KIP 

SE42685/2011  
Rösebäckens Arvada 
Exc.AK 1.AKK 

S40004/2009  
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM 

 
151002 
Dato: 21.02.2015 
Sted: Bø 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Muldoon, Colette 

PKRV20623  
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO56118/12  
Gelido Vento De - Sert 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK CACIB 

PKRV20648  
Diamond Star Srebro Polnocy 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK 

PKRV20603  
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.JK 2.JKK 

PKRV18906  
Sweet Hot Chocolate Dwie Korony 
Exc.AK 2.AKK 

NO31319/13  
Libesol Cross Country On Ice 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 4.BTK 

NO37216/12  
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR 

S40004/2009  
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BTK R.CACIB 
 
150122 
Dato: 07.03.2015 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Miniatyrhund Klubb 
Dommer: Andersen, Per Kristian 

PKRV20623  
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BHK BIR 

SE41819/2013  
Okami’s Quit Is Not A Option 
Exc.UK 1.UKK 
 

NO51606/10  
Ajax 
VG.BK 1.BKK 

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

S40004/2009  
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 

 
150125 
Dato: 08.03.2015 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Miniatyrhund Klubb 
Dommer: Senashenko, Ekaterina 

PKRV20623  
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BHK BIM 

SE41819/2013  
Okami’s Quit Is Not A Option 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 2.BHK 

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

S40004/2009  
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 
 
151003 
Dato: 14.03.2015 
Sted: Kristiansand 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Knight, Sean 
 

UKU0188171  
Siberian Paradise Inbard Forester 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 2.BHK R.CACIB 

PKRV20623  
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK CACIB BIM 

PKRV20603  
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BTK 

LOE2167043  
Law And Order De Naritz De Nieve 
Exc.UK 1.UKK CK 4.BTK 

NO31319/13  
Libesol Cross Country On Ice 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

NO37216/12  
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 

Oppdatert pr 08.04.2015 

NYE UTSTILLINGSRESULTATER 

Rune Dalby og Snøfrost Isende 
Rim, som for øyeblikket ligger 
som nummer 5 på Bamselisten 
over mestvinnende hunder i 
2015. Foto: Bente Andersen. 
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Jeg satte meg i valpegrinden og det tok 
ikke lange tiden før jeg hadde seks 
valper hengene i skjerf og votter. No-
en sorte og noen lyse, noen med blå 
øyne og noen med brune. Nydelige var 
de alle sammen! Jeg så at mannen min 
også koste seg, mens jeg tenkte hele 
tiden “vær fornuftig nå”. Likevel stilte 
jeg det farlige spørsmålet “Er alle 
solgt?”... 
 
I tillegg til Bella har vi fra før en chi-
huahua på 4 år, en kanin på 2 år og en 
datter på 16 måneder. Vi har lenge 
drømt om den dagen vi har mulighet 
til å få enda en siberian husky, men har 
tenkt at vi må bo større, mer på landet 

og datteren vår må bli eldre. Men etter 
møtet med valpene på Grimsbu be-
gynte vi å sette “hvorfor” foran hver 
eneste tanke som har holdt oss unna. 
Snakker man med en utenforstående 
om siberian husky vil de fleste sette 
ekstremt høye krav til å kunne eie en 
slik hunderase, men snakker man med 
de som lever med siberian husky får 
man et helt annet svar. En siberian 
husky krever mye, du må være turglad, 
ha tid og økonomien til det, men du er 
ikke avhengig av å bo stort og ha voks-
ne barn. Jeg har selv pratet med mange 
flotte mennesker på Grimsbu, som har 
redusert mange av de forutsetningene 
vi trodde måtte finne løsninger på før 
anskaffelse av en hund til. Etter mye 
prat mellom meg og mannen min, og 
masse flotte råd fra siberian huskyeie-
re, teller vi nå ned dagene til vi skal 
hente vårt nye familiemedlem. 
 
Det er blitt mye planlegging mellom 
meg og mannen min når det kommer 
til tilvenning for Dakota, som vi har 
bestemt hun skal hete. Spesielt fordi vi 
har så mange familiemedlemmer fra 
før. Vi har jo en liten dyrepark utenom 
det vanlige. Bella har allerede har fått 
møte henne, da vi slapp de sammen på 
Grimsbu dagen før vi dro hjemover. 
Det ble litt brumming da valpetennene 
satt litt for godt i halen hennes, men 
ellers synes jeg hun tok det med glans. 
Det kan ikke beskrives hvor trist det 
var å sette igjen Dakota og måtte reise 
hjem uten henne. Vi er jo litt bort-
skjemt som har fått være tre dager 
med henne allerede, veldig få har mu-
ligheten til å bli litt kjent før de henter 
valpen sin. Nå er hodet mitt fylt med 
spenning og tanker om ting som må 
ordnes de neste to ukene. Hvilket fôr 
velger man? Halsbånd eller sele? Skal 
vi bruke bur? Og det store spørsmålet: 
Hva synes våre nåværende familiemed-
lemmer om å få valp i hus? 
 
Det gjenstår å se! 

André og Lena på sin første Vintersamling i 
Huskyklubben. 

Bella og Villemo går godt sammen. Rosa, lykkelig uvitende om at det snart 
kommer en hund til i huset. 

TEKST: LENA VANVIK. 

FOTO: LENA OG ANDRÉ VANVIK. 

- Se valper, hørte jeg mannen min si 
litt forsiktig. Vi hadde akkurat sett vårt 
første sledeløp i solsteika på Grimsbu. 
Det er første gang vi har vært med på 
noe med NSHK og vi hadde gledet 
oss lenge til Vintersamlingen. Bare jeg 
og mannen min på tur, med vår herlige 
siberian husky. Vi var på vei til bilen 
for å hente Bella, siberian huskyen vår, 
som hadde tatt seg en pause i bagasjen. 
Det var da mannen min la merke til 
seks småtasser som løp rundt i en 
grind. Vi nølte automatisk litt med å gå 
bort, da vi ikke kjente så mange enda, 
men så raskt at flere kom for å titte. 

Har vi tid? Har vi plass? Har vi råd? ... Tre spørsmål de fleste bør stille 
seg før de skaffer seg en valp. Likevel er det vanskelig å være fornuftig når 
søte små siberian huskysnuter kysser deg i ansiktet og biter deg i finger’n. 

På Grimsbu ble avgjørelsen fattet: Lena og André blir snart eiere av sin husky nummer to. 

VALPESYKEN PÅ GRIMSBU 
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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. 

Johanne Sundby og Oda Ingstad, Femundløpet 2015. Foto: Marte 
Stensland Jørgensen. 
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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. 
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Bodil Margrethe Myhre på Hamar. Foto: Per Sverre Simonsen. 

Andre Vanvik og valpen. Foto: Lena Vanvik. 

Balto koser seg i påskesolen. Foto: Fred Olav Svartdal. 

Påsken feires på Hamar Hundekjørerarena. Foto: 
Viggo Jørgensen. 

Birgit Alhaug på Hamar Hundekjørerarena. Foto: Viggo Jørgensen. 

Rikke Bergendahl på Hamar Hundekjørerarena. Foto: 
Viggo Jørgensen. 

Tobakes Axl Rose 6 mnd (Stark). Foto: Rita Kramvig. 
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Foto: Per Sverre Simonsen. 


