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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 den er ditt 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 e-post adresser som 
ligger i databasen hos NKK. Ta kontakt med NKK om du trenger hjelp. 

Bardus gjør også ting som egentlig ikke er 
lov. Foto: Johanne Sundby. 

Kristin Ranem Rønsdal er sløyfebærer for 
Dennis. Foto: Anne Spangen. 

Siberian huskyvalper med en eurasier-venn. Foto: Anne K. Sletmo. 

Jonny Mikalsen med Akki, Akilles og Atlas 
Foto: Silje Mari Eriksen. 

Ceci og Gill. Foto: Cecilie Husebø-Isaksen. 

Ugle leker med tante Nayak. Foto: Rikke Bergendahl. 

Dakota og Lena Sparbo Vanvik. 

Bestevennene Ingunn og Dixi på fisketur i 
Lågen. Foto: Svein Olav Hosarøygard . 

Foto: Wenche Kristine Rulnes Røstad. 
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LEDERENS HJØRNE 

Jeg hadde gleden av å prate med vår 
finske dommer etter utstillingen på 
Frya. Tuula Pratt hadde en rekke syns-
punkter, både på sin dommergjerning 
og på rasen siberian husky. Blant annet 
lurte hun på om ikke jeg var bekymret 
for størrelsen på hundene våre, hun 
mente for mange var for store. 
 
Nei, svarte jeg. 
 
Jeg er mer bekymret for klimaendring-
ene og de følger stadig mildere og kor-
tere vintre får for hundekjøringen ge-
nerelt og langdistansekjøring spesielt. 
 
Og det står jeg ved. Jeg tror de som 
har noen hunder som er for store er 
klar over det og tar følgende av det i 
sin videre avl. Slik vi alle også gjør om 
pelsene er dårlige, øra for store, vinkle-
ne for rette, matlysten for dårlig eller 
arbeidslysten ikke er som forventet. 
 
Jeg har denne troa fordi alle har en 
grunn for sitt valg av rase. Vi har valgt 
på grunn av de egenskapene siberians 
har hatt og som de fremdeles har har i 
dag og ved vår hjelp også kommer til å 
beholde i fremtiden. Egenskaper som 
har gjort at vår rase er den ideelle fa-
miliehund, turkamerat, utstillingshund, 
kjælegris og samtidig deltaker i verdens 
tøffeste sledehundløp. Flere ganger de 
siste årene har gode siberianspann vist 
at rasen fremdeles er konkurransedyk-
tig med de beste blandingshundene, 
senest sist vinter i Finnmark. Vi har 
grunn til å være stolte av det. Ikke alle 
brukshundtyper greier den kombina-
sjonen. Så derfor har jeg troa. På at alle 

som avler gjør det etter beste evne og 
med standarden i bakhodet. Og 
sin  kritiske sans hjertelig til stede hele 
veien - ikke for hva andre gjør, men 
for egne valg og avgjørelser. 
 
På Frya Leir ble også årsmøtet gjen-
nomført. Nytt styre og nye komite-
medlemmer er på plass. Hjertelig takk 
til de som har brukt av sin fritid for å 
skape et tilbud til alle siberian-eiere. 
Uten dere og deres likesinnede hadde 
vi ikke hatt noen klubb. På vegne av 
gamle og nye tillitsvalgte lover jeg at vi 
skal bygge videre på det arbeidet dere 
har gjort. Men vi skal også utvikle 
klubben videre, slik at vi kan bli enda 
bedre på vår viktigste oppgave: å se til 
at rasen også i fremtiden forblir en 
polar sledehund med sine unike egen-
skaper intakt. 
 
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til 
positivt samarbeid og respekt for 
andre medlemmers synspunkter og 
prioriteringer. Det gjelder spesielt når 
vi uttrykket oss på fb, private nettste-
der og i andre medier. Vi driver med 
disse hundene på hobbybasis alle sam-
men, enten vi trener for konkurranser i 
sporet, reiser land og strand rundt på 
utstillinger eller bare har en eller to 
hunder til tur og kos. La oss ha det 
hyggelig med våre hunder og oss i 
mellom. Det er derfor vi har hunder; 
for å ha en sunn og trivelig hobby vi 
kan dele med likesinnede. 
 
Spydeberg, 5. juni 2015 
 
Jan Kolpus 

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. 

Fra venstre, ABU-leder Tone Beate Hansen, Birgit Alhaug, utstillingsleder Jørgen Næss, 
dommer Tuula Pratt fra Finland; skriver Anne-Katrine Kroken, ringsekretær Anita H. Enge-
bakken. Foto: Frode Bakke. 
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REDAKTØREN HAR ORDET 
Det er siste gang jeg skriver under 
denne fanen. Det er ikke så vemo-
dig, da jeg er overbevist om at rul-
lering på verv er en god ting for 
både bladet og medlemmene i 
NSHK. Og så er jo Stine med vi-
dere og redigerer mellom filmfesti-
valer og familiære aktiviteter (der 
holdt jeg mitt løfte om å nevne 
henne i alle blad jeg har vært re-
daktør for…) og Trond Lereng har 
tatt stafettpinnen og leder redak-
sjonen videre. Han har bidratt med 
mye og godt stoff til bladet det 
siste året og har en solid bakgrunn 
med trekk- og brukshunder. 
 
Den som venter på noe godt og så 
videre, men nå sitter du med et 
blad som lukter av vinter, vår og 
sommer. Rasen vår har en standard 
som tilsier at den skal være i stand 
til å tilbakelegge lange avstander, 
og det har mange siberians gjort 
denne vinteren. Det er fyldig vin-
terstoff mellom omslagene og vi 
dekker alt fra Finnmarksløpet med 
VM status til Iditarod i Alaska og 
løp utenfor fastland og langt nord 
på Svalbard, der de har våpen som 
obligatorisk utstyr (!) 
 
Jeg var skriver på årets spesialut-
stilling og fikk med det første-
håndsinfo fra dommeren om hen-
nes vurderinger. Hun var opptatt 
av gode bevegelser og det klinger 
alltid godt i mine ører. Er du like 

nerd som meg så leser du kritikker 
som om det skulle vært den beste 
roman… 
 
Sommeren er på høyden i skriven-
de stund, men 11 grader og regn 
gjør at det er kun sauebjellene 
rundt oss som vitner om denne 
årstiden. Jeg har vært på sommer-
tur i fjellet med en av mine mange 
pelsede venner. Han var den per-
fekte kløvhund, litt sommertjukk 
og rund over ryggen, sterk og rolig 
og vi ble liksom ordentlig venner 
etter 8 år som bekjente. Mens 
andre drømmer om flere hunder, 
tenkte jeg på turen, at jaggu hadde 
det vært godt å ha bare en siberian, 
eller høyst to eller jeg må vel ha et 
4-spann igjen, eller OK pokker 
heller, men jeg må ha 8-spann! In-
tet Huskyblad uten historiene om 
hvordan en ble til mange og flere, 
men kanskje vi også skulle fått inn 
historiene om de som reverserer 
denne prosessen? 
 
Nå gleder jeg meg til å glede meg 
til å få et Huskyblad i posten og 
åpne det uten å kjenne innholdet 
på forhånd! 
 
God sommer videre og god lesning! 
 
Næroset, 22. juli 2015 
 
Anne-Katrine 

BRUKSHUNDKLASSE PÅ UTSTILLING 
- hva er det og hvilke hunder kan delta? 
 
Fra 1.1 2014 ble det åpnet for brukshund-
klasse for siberian husky på utstilling. 
 
For å delta i denne klassen må hunden ha 
minimum 3. premie fra trekkhundprøve for 
polare raser. Prøveresultater må være inn-
sendt til raseklubben senest fire uker etter 
løpet og godkjent. Dersom man har opp-
nådd merittering i andre land må man sørge 
for et working class certifikat fra dette lan-
dets kennelklubb. 
 
Det er eiers ansvar å melde på i riktig klasse. 
Hvis man melder på i brukshundklassen uten 
å ha hund som er kvalifisert til å delta, vil 
resultatet bli strøket i etterkant. Finner du ut 
at du har meldt på feil FØR utstillingen, ta 
kontakt med arrangør og hør om det er mu-
lig å bytte klasse. 
 
Les mer om regelverket på www.siberian-
husky.net under aktiviteter og fanene utstil-
ling og trekkhundprøver. 

Foto: Anne-Katrine Kroken. 

Brukshundklassen ble vunnet av N TCH Ke-
feus Iridium og Snowstreams Mustela Evers-
mannii. Foto: Anita H. Engebakken. 
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HILSING 
Forhør deg alltid med hunden(e)s 
eier før du lar dine hunder hilse på 
andres hunder på kjetting. Dette på 
grunn av mulig smitte av sykdom-
mer (kennelhoste spesielt), lus etc.  
 
NATTLIG STØY  
Alle hunder skal legges i bil eller 
hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 
07.00. Det finnes dog et unntak: 
Hunder som skal delta på vintersam-
lingens løp kan luftes tidligere enn 
kl. 07.00, men vis hensyn!  

AVFALL  
Hundemøkk, halm og lignende skal 
samles og kastes på anvist sted. Er 
du usikker på hvor avfallet skal kas-
tes ta enten kontakt med sportsko-
miteen eller stedets eier.  
 
VIS HENSYN  
Ta hensyn til samlingens naboer, 
grunneiere og ikke minst andre 
klubbmedlemmer. NSHK ønsker å bli 
oppfattet som en inkluderende 
klubb, og som generelt er godt likt 
de steder vi gjester.  

HUSDYR/BEITEDYR  
På samlinger som blir avholdt på et 
slikt tidspunkt hvor det kan være 
fare for at bufe og/eller husdyr er på 
beite (eller lignende) skal hundene 
oppstalles forsvarlig enten på 
kjetting eller wire når de ikke er un-
der tilsyn. 
 
Dette gjelder spesielt på spesialut-
stillingen som arrangeres om våren, 
og på høstsamlingen.  

PROGRAM FOR HELGEN 
Fredag 2. oktober  
17.00 Mulighet for felles grilling for tidlig ankommende  
21.00 Velkomst i bygdelokalet (like før campingplassen)  
Påmelding til Huskysprinten  
 
Lørdag 3. oktober  
09.00 Startliste vil bli hengt opp  
11.00 Start Huskysprinten: 5 km rundløype  
14.00 Samling på uteområdet ved grillplassen  
19.00 Felles middag (nærmere informasjon kommer) 
 
Søndag 4. oktober  
10.00 Valpeshow, 4-6 og 6-9 mnd (mer informasjon kommer) 
 
Huskysprinten  
Huskysprinten vil gå i en sløyfe på 5 km i lia ovenfor Satas-
låtten med start og mål inne på campingplassen. Løypa går 
på gode grusveier langs en trase som er småkupert med et 
par skarpe svinger, men vurdert til å være fullt kjørbar også 
for store spann. Man kan melde seg på i følgende klasser: 
 
Type løp Medlem/Ikke medlem 
Snøreløping, 1-2 hunder 50/100 
Sykling, 1-2 hunder 50/100 
Kickspark, 1-2 hunder 50/100 
Vogn, 4-, 6-, 8-spann og åpen klasse 100/200 
 
Påmelding til Huskysprinten  
Sendes på e-post til leder av Sportskomiteen eller ved opp-
møte på Sataslåtten innen torsdag 1. oktober kl. 20.00. Be-
taling må finne sted før løpet starter. 
 
Litt om Sataslåtten Camping  
Sataslåtten ligger idyllisk til på vestsiden av Hallingdalselva 
ca. 4 km før Ål sentrum. Campingplassen ligger på en slags 
odde ut i elva der terrenget er flatere enn mange andre ste-
der i Hallingdal. 
 

INVITASJON TIL HØSTSAMLING 

2. - 4. oktober 2014 
Sataslåtten Camping, Ål i Hallingdal 

Norsk Siberian Husky Klubb har gleden av å invitere til årets høstsamling på Sataslåtten Camping. Samlingen er 
en sosial begivenhet der man kan treffe nye og gamle venner i Huskyklubben.  

I dette området finnes der også mange grusveier som eg-
ner seg til hundekjøring, bl.a. sløyfa som vi skal bruke til 
Huskysprinten. Campingplassen har store arealer med god 
plass til hundene. 
 
Overnattingsmulighetene på campingplassen 
(NB Ta med sovepose eller dyne/pute og kjøkkenutstyr) 
To-roms hytter med plass til 6 personer, kr. 380/døgn  
Ett-roms hytter med plass til 4 personer, kr. 270/døgn  
Stabbur med plass til 4 personer, kr. 350/døgn  
Stallen med plass til 4 personer, kr. 420/døgn  
Telt/lavo kr. 160/døgn  
Bobil/vogn kr. 180/døgn + strøm kr 30  
Renhold kr 200 pr hytte 
 
Bestilling av overnatting på Sataslåtten camping 
Telefon: 32085592 eller mobil: 48128515 
E-post: sataslatten.camping@gmail.com 
NB Ta med kontanter, de har ikke bankterminal 
 
Alternativ overnattingsmulighet  
Enok-hytter er ikke en del av campingplassen, men ligger i 
innkjørselen til denne. Disse hyttene har høyere standard 
med bad og TV. Enok-hytter med plass til 2 + evt 3 perso-
ner på hems, kr. 700/døgn (egner seg best for familier). 
Renhold kr 300, og kr 500 dersom hund har bodd inne på 
hytta. Ta med eget sengetøy, eller bestill på forhånd. Over-
natting på Enok hytter bestilles direkte på mail til Gunn-
hild og Gunnar Nilsen, mail: gunnar@newlife.no. 
 
Veibeskrivelse 
Adkomst til Sataslåtten fra RV7: Når man kommer kjøren-
de fra Oslo ligger Sataslåtten mellom Torpo og Ål. Etter å 
ha passert andre (av 2) avkjørsler til Torpo vil man etter 
1.8 km få Torpomoen leir på høyre side. Kjør 3 km til, så 
får man avkjørselen til Sataslåtten på venstre side i en lang, 
slakk sving. Etter avkjørsel kommer bro over elva. Rett 
etter broen kjører man gjennom hyttetunet til Enok hytter, 
og deretter kjører man inn på campingplassen.  

RETNINGSLINJER FOR HUNDEHOLD PÅ NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS SAMLINGER  
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TEKST: LEIF MARTIN BRØRGUM. 

Det siste, og foreløpig uten tvil mest 
storslagne og spektakulære, vinter-
eventyret fant sted tidlig denne måne-
den. VM i hundekjøring gikk nemlig 
av stabelen i Finnmark, og på distan-
sen 21 mil sto Aud Kristin klar på 
standplass for første gang. Etter at alle 
6 hunder hadde fullført (inkludert den 
dyktige kjøreren) stilte undertegnede 
følgende spørsmål: 
 
Hva fikk deg til å ville være med på dette? 
Det er vel flere grunner til at jeg valgte 
å delta. Først og fremst er det jo ikke å 
komme bort fra at jeg simpelthen els-
ker hunder! Samtidig har jeg vokst opp 
med en far som til enhver tid har hatt 

kennel, noe som har gjort det lett å 
komme i kontakt med og ikke minst 
trene hundene. Etter mange år bak 
sleden så får man lyst til å virkelig teste 
seg selv og hundene, og da er jo Finn-
marksløpet en ypperlig anledning. 
 
Hvorfor akkurat nå? 
Hovedgrunnen til at jeg valgte å slå til i 
år er vel det faktum at dette var siste 
mulighet som junior. I mai tipper jeg 
nemlig 18, noe som innebærer at jeg 
også i hundekjørersammenheng blir å 
anse som “voksen”. Gøy å konkurrere 
som junior når man ennå har sjansen! 
 
Du kommer jo tross alt fra et sted forholdsvis 
langt unna Finnmark. Når dro du dit, og på 

hvilken måten reiste du? 
Ja, det skal være sikkert! Kan starte 
med å fortelle at mine medsammen-
svorne i form av mamma og pappa 
begynte reisen dagtid 1. mars fra Stjør-
dal. Grunnet problemer med vår egen 
bil stilte min kjære onkel opp med sin 
til disposisjon. Uten den hadde vi aldri 
kunne fått fraktet hundene på våre 
premisser sammen med sledene. Vel-
dig takknemlig for dette. 
 
Selv reiste jeg med fly oppover et par 
dager senere. Kan jo ikke gå glipp av 
skolen heller! 
 
Skjønner, skjønner. Du er en aktiv jente! 
Når startet selve løpet? 
Hehe, takk for det. Selve løpet startet 
lørdag 7.mars. For mitt vedkommende 
var tidspunktet ganske nøyaktig 12:20. 
Derfra og ut var det fullt kjør! Må for-
øvrig benytte anledningen til å hylle 
den vanvittige stemningen og respon-
sen fra publikum i starten. Det var noe 
både jeg og hundene satte umåtelig 

Foto: Geir Stian Altmann Larsen. 

Foto: Hågen Bjørgum. Foto: Hege Knutsen. 

Har da fått æren av å slå av en prat med den etterhvert nokså etablerte 
hundekjøreren Aud Kristin Bjørgum. Til tross for at hun ennå ikke er å 
kategorisere som myndig (fyller 18 år 6. mai i år), har stjørdalsjenta allere-
de rukket å delta i en rekke spennende hundeløp. Som hun selv sier det; 
Hundekjøring var lettere å lære enn å gå. Tatt i betraktning at hun var 
kapabel til å gå allerede etter 12 måneder sier det vel det meste om hennes 
evner med de firbente. 

Foto: Hege Knutsen. 

Foto: Hågen Bjørgum. 

FINNMARK FØR 18 
Lillebrors samtale med hundekjører Aud Kristin Bjørgum 
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sikter meg inn på senere, men det fris-
ter med gjentakelse på Finnmarksløpet 
hvertfall! 
 
Alt i alt virker du temmelig fornøyd med dine 
dager i nord. Er dette noe du ønsker å anbe-
fale videre? 
Jeg er kjempefornøyd. Alle som har et 
lite snev av interesse for polarhunder, 
noe jeg regner med de aller fleste lese-
re av Huskybladet har, bør absolutt ta 
turen hit en gang. Det er en opplevelse 
for livet bare å komme hit. Mamma og 
pappa er evig takknemlig for at jeg 
deltok, og de har utallige gode minner 
fra oppholdet vårt. Jeg vil med andre 
ord anbefale dette arrangementet vide-
re til andre interesserte. ■ 

stor pris på, samtidig som at det la 
grunnlaget for resten av løpet.  
 
21 mil er jo en ganske heftig distanse. Du 
hadde vel pauser? 
Joda, det er det så absolutt. I Finn-
marksløpet er det faktisk krav om at 
man skal ha et visst antall timer pause. 
Jeg hadde første pause ved sjekkpunkt 
17:19 samme dag. Tre timer senere bar 
turen videre mot Suossjavre. Her ble 
seks nye timer utnyttet til det fulle. 
Veldig viktig at hundene får tilstrekke-
lig med hvile og mat under disse opp-
holdene. Det er tross alt en lang tur de 
skal gjennom! 
 
Det høres ut som om du har hatt en flott 
opplevelse. Har du allikevel noen desiderte 
høydepunkter du ønsker å trekke frem? 
Det er det ingen som helst tvil om. 
Høydepunktene kom på rekke og rad, 
noe som førte til at distansen på 21 mil 
allikevel ikke føltes så langt som det 
høres ut som. Skal jeg allikevel trekke 
frem én enkelt hendelse må det være 
den fantastiske følelsen å endelig kom-
me til målgang. Til tross for at jeg nøt 
hvert sekund av løpet, er det ingenting 
som måler seg mot følelsen av å bli 
møtt av folkehavet som ønsket deg 
velkommen inn. Stiller du bikkjene 
samme spørsmål får du nok samme 
svar. 
 
Gikk turen knirkefritt, eller oppsto det ut-
fordringer underveis? 
Etter 3 mil ble hundene litt umotivert 
pga vinden. Ville løpe med vinden, og 
ikke på siden. I tillegg måtte jeg skynde 
meg og rette opp noen liner ved en 
anledning. Midtveis i løpet var under-
laget kjempeglatt, noe som resulterte i 
at jeg slo ryggen kraftig. Heldigvis ikke 
verre enn at det bare var å reise seg og 
stå på videre! 
 
Var det noen hunder som bemerket seg spesi-
elt? 
Ja, det må jeg vel nikke anerkjennende 
til. Min kjære lederhund Zorro, som 
jeg brukte hele 17 av 21 mil i led, gjor-
de en mildt sagt formidabel innsats. 
Hans engasjement smittet over på de 
andre hundene, noe som gjorde det 
hele til en kjempeopplevelse. 
 
Fylkeskommunen Finnmark har jo en stor-
slagen natur. Har du noen skikkelige vill-
marksopplevelser å fortelle om etter en slik 
affære? 
Opp til flere! I løpet av mine 21 mil 
fikk jeg æren av å oppleve Nordlys i 
såpass grad at jeg slapp å bruke hode-
lykt. Helt utrolig følelse, og det var et 
vakkert skue. Videre skal det også sies 
at turen generelt var preget av forskjel-
lig typer natur, noe som gjorde det 

mer spennende å kjøre. 
 
Bortsett fra selve løpet vil jeg samtidig 
trekke inn den flotte banketten, som er 
en skikkelig fin anledning til å møte 
gamle kjente og stifte nye bekjentska-
per. Både løpere og handlere setter 
stor pris på denne delen av arrange-
mentet. 
 
Nå når det går mot vår er det vel ikke flere 
konkurranser å delta i med det første. Har 
du imidlertid noen fremtidige mål med hunde-
kjøringen? 
Utenom å kose meg med hundene, 
som tross alt er det viktigste, er det jo 
selvfølgelig å forbedre meg ytterligere. 
Vanskelig å si nøyaktig hvilke løp jeg 

Foto: Hege Knutsen. 

I mål! Foto: Hågen Bjørgum. 
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TEKST OG FOTO: JOHANNE SUNDBY. 

Hva får ei ung jente til å forlate byliv 
og skolegang i Tyskland for å kaste seg 
over realfagsstudier i Oslo? Og hva får 
henne til å følge sporene mot nord 
enda lenger, slik at hun havner i Nord-
lysforskning på Svalbard? Det er ek-
sentrisk nok, og suser av eventyrlyst og 
ambisjoner. 
 
På Svalbard er det arktisk klima og 
utendørsaktiviteter som gjelder. Fy-
sikkdoktorgraden tar mye tid, men 
innimellom blir det også litt kjøring 
med hundespann, litt jakt og ganske 
mange turer. Yvonne er en kløpper 
med gevær – rene ”Annie get your 
gun” – og hun har trent unge skiskyter
-jenters landslag. Tur, gevær og hund 
skulle bli hennes skjebne. 
 
Hun forteller: Jeg dro med søstra mi til 
den ytterste utpost, en liten planke-jakt 
bu i en fjord på Svalbard. Lenger unna 
folk går det ikke an å komme! Der 
møtte jeg EN mann. Og det var en 

mann som likte tur, jakt og som hadde 
et par polarhunder. Og da gikk det 
som det må gå: Vi ble kjent”. 
 
Kenneth Dåbakk bodde i Ny Ålesund. 
Yvonne bodde i Longyearbyen. Det er 
liksom ikke bare å komme på besøk 
om ettermiddagen, man må fly - og det 
er dyrt. Dessuten skulle Yvonne ned 
på fastlandet for å disputere for dok-
torgrad i fysikk. Til en leilighet i åtten-
de etasje i en blokk. Da kunne det lett 
blitt byliv og kaffe latte. Hun sier: 
”Men i sledehundmiljøet i Oslo og på 
Hadeland ble jeg kjent med noen som 
hadde flere gode trekkhunder, jeg had-
de selv tross alt bare en, og han var 
ikke så flink. Jeg fikk smaken på å kjø-
re slede, og så var vi i gang”. 
 
Det gikk som det skulle: Kenneth og 
Yvonne ble gift, hvit brud og vakker 
kirke, stemning og romantikk. Doktor-
graden var unnagjort, og begge var klar 
for fastlandet. Hundespannet hadde 
vokst i størrelse, og ved hjelp av ven-

ner fant de seg et småbruk innen kjø-
reavstand fra storbyen, der man kunne 
flytte inn med et digert hundespann og 
en kald drøm. Yvonne og Kenneth 
dro ikke til syden på romantisk ferie, 
nei, de dro til Alaska og var hjelpere på 
verdens lengste hundeløp; Iditarod. 
Og da ble drømmen skapt. Dette løpet 
ville Yvonne kjøre. 
 
Det var mange skjær i sjøen. Yvonne 
jobbet i Oslo, Kenneth snekret hus og 
hundegård og mekket bil, ikke alle 
hundene de skaffet seg var like gode, 
og det måtte avles tett. Og dessuten 
måtte Yvonne kvalifisere seg. Det gjør 
man kun med å kjøre minst to lange 
løp i Norge. Og hun som ikke en gang 
hadde kjørt noen korte slike! Men vil 
man så vil man. Første året med Finn-
marksløp og Femundløp ble ikke helt 
etter boka, det måtte lånes bikkjer, for 
ikke alle holdt mål. Mye sjukdom på 
egne hunder, og en del stress. Men 
Finnmarksløps rookie fullførte og 
Yvonne var et skritt nærmere mål. 
 
Året etter gikk bedre. Da var planene 
allerede i støpeskjeen. Yvonne skaffet 
seg et postdoktorstipend på Universi-
tet i Alaska, da kunne de planlegge å 
bo der i minst to år. Det er jo nordlys 
og fysikk i Alaska også! Eposter og 
telefoner klargjorde hva det tar å flytte 
tjue bikkjer, sleder, seler, kasse, utstyr 

Fra starten og Manley Hot Springs sjekkpunkt i minus 40. 

Fysikk post. doc fra UIO til 

EVENTYR I ALASKA 
Yvonne Dåbakk har et par ting felles med bloggeren Sunniva Rose…… 
De er begge jenter, og de driver begge på med fysikk på universitetet. Og 
de har hver sin blogg. Her slutter likheten likevel. 
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Yvonne Dåbakk og Hans Christain Ørjestad fra showstarten i Anchorage. 

og to personer halve jorda rundt. Ing-
en enkel logistikk. Og så skulle det 
trenes hunder for et Femund- og et 
Finnmarksløp til, minst. Løpene ble 
kjørt, og rett etter det måtte pakkingen 
ta til. Igjen en del logistikk. Det går 
ikke an å fly et hundespann fra Oslo til 
Fairbanks. Hundene må vaksineres og 
veterinærsjekk for å få lov å krysse 
landegrenser. Hunder, kasse og utstyr 
måtte kjøres på bil til Tyskland, bikkjer 
lastes inn i fly (i kassene sine) og en ny 
bil med henger måtte stå klar i USA. 
Og så måtte Yvonne og Kenneth kjøre 
hele veien fra USAs vestkyst til Alaska, 
og finne et sted å bo i Fairbanks, et 
sted som godtok at det fulgte med 20 
bikkjer på kjøpet. En liten tømmerhyt-
te uten strøm og vann er nå base for 
post.doc en og hennes mann og bik-
kjer. Valper har det blitt også. Og 
Nordlysforskning. Så alt lar seg ordne. 
 
I 2014 gjennomførte Yvonne verdens 
tøffeste hundeløp, i et av løpets tøffes-
te versjoner. Hun kom til mål. Det var 
strekk uten snø, strekk uten hvile, mye 
vind og mye vær. Men hun fullførte, i 
10 -11 dager var hun på sporet. Og 
rett etterpå ble hun nummer to i et 
annet nesten like tøft løp, i Øst-Sibir. 
 
Nytt år, nye muligheter 
I år, 2015, var hun klar for en ny runde 
i Iditarod. Det startet først helt i mars. 

Vi var tre siberian husky-venner som 
bestemte oss for å dra over og heie på 
henne: Hans Christian Ørjestad, Jana 
Henychova og jeg. Vi dro over til fes-
ten med Startbankett og startmøte, 
utstyrt med pressekort og fotoapparat. 
Showstarten i Anchorage var en fest 
for Ørjestad, som er oppdretteren bak 
mesteparten av bikkjene. Han fikk stå 
bak på sleden den første milen. I løpet 
av året hadde familien Dåbakk øket 
hundeantallet med et valpekull; paret 
med en hanhund fra et av de andre 
siberian husky-spannene i Iditarod, 
kjørt av R. Cooke fra Canada. To hun-
der fra Sibir og et par andre Canadiske 
siberian huskyer har de også fått. 
 
Kenneth har laget flotte, robuste sle-
der, og Yvonnes hadde tilhenger. Et 
startteam av fine siberian huskyer i 
varm slush i Anchorage ble til seksten 
flotte siberian huskyer med røde dek-
ken i iskalde Fairbanks på restarten, 
løpet var flyttet fordi det var lite snø i 
Alaska. Det er mellom 60-70 mil fra 
Anchorage til Fairbanks. Vi fikk være 
med på den fine restarten med tre 
norske team, fire siberianteam, og mye 
moro. Deretter fikk vi være sjekk-
punkthjelp på første sjekkpunkt Nen-
ana (et slags lokalsamfunn med sam-
funnshus kafe og to elver som møtes) 
og seinere møtte vi også opp på Man-
ley Hot Springs, langt inne i ødemar-

ken. Mange flotte, pelsede bikkjer, fine 
siberians fra Norris, og franske og Ca-
nadiske i tillegg. Kaldt hele veien. Våre 
egne norske siberians synes vi var fe-
nomenale, vakre, arbeidsomme og 
veloppdragne. 
 
Vi forlot Yvonne etter de første tre 
etappene fordi vi skulle frakte fire bik-
kjer tilbake til Norge, og det krever en 
del byråkrati. Vi fikk besøke den lille 
hytta til Kenneth og Yvonne der de, 
nesten 30 bikkjer, et sledeverksted og 
en del utstyr har bodd, uten vann og 
strøm, i to år. Heldigvis er det ikke langt 
til folk, cafeer, bensinstasjon, hundeløy-
per og gode naboer. De gode naboene 
er verdensberømte hundekjørere i fleng. 
 
Yvonne fullførte sitt andre Iditarod 
med norske siberian huskyer i spreng-
kulde - men litt problemer underveis, 
og kom over mål med åtte bikkjer. 
Seks av dem tisper. Selv om Iditarod 
ikke meritterer for sledehundtesten i 
Norge tror vi dette er bikkjer det er 
verdt å snuse på. Noen slektninger 
finnes allerede i Norge.  
 
Nå er Yvonne og Kenneth tilbake i 
Norge, og sledene til Kenneth er gjen-
nomprøvde…… 
 
Og ikke minst, de har lyst til å kjøre 
igjen: 2017 er planlagt. ■ 
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Norsk Siberian Husky Klubb 
 
Fryaleir 23.5.2015 
 
First of all I would like to thank the Norwegian Siberian Husky Club for the invitation to come and judge at 
the annual specialty show. Second, I would like to thank everybody who took such good care of me during 
the visit, and finally, I would like to give a big thank you to all of you who showed your dogs for the effort of 
bringing your dogs to the show and for the sportsmanship you showed despite the grading or placement on 
the day. With only a few exceptions the overall quality was good. This clearly tells that breeders understand 

the importance of qualities needed for a good arctic sled dog and that they 
also aim towards them in their breeding plans. 
 
The best puppy was Huskyville Whisky Oban, a well developed and harmoniously 
built male with easy and endurable looking movement. Best dog and best of breed 
Snowstreams Inachis Io competed in champion class. For me he represented a 
beautiful balance of endurance, speed and strength both in movement and when 
standing. Another one coming very close was the open class winner Vikerkollen´s 
Dji Leon. On that day these two were the stars amongst the males. 
 
Best of opposite sex was the champion Snowstreams Magnolia Lilliflora, from the 
same combination as the winning dog, but from different litter. No wonder, they 
were of identical type. Second best bitch was the open class winner Little Nena, 
who must have thought that dog shows are nonsense but who could not hide her 
good looks and who luckily showed all her qualities in the movement. Third was 
the runner up of the open class Vikerkollen´s Rs Ia, the dam of the 2nd best male, a 
well constructed and energetic bitch who had plenty of power in her movement. 
These were stars amongst the bitches. 
 
The best working dog title went to the bitch Kefeus Iridium who could not have 
cared less when the handler tried to get her stand properly, but who improved a 
lot every time she was moving. In the competition of the best veteran there were 
two amazing 11 year-old dogs showing no trace at all of their age. Both were 
shown in excellent condition and moved with ease. The dog Snowstreams Tradus 

Philomelus won, runner up to Snöheimens Tanja. 
 
There was one aspect to this show that made it memorable for me; eight dogs were disqualified because they exceed-
ed the maximum size. This is 12% of all the exhibits, plus several others who were quite at the top limit of the size. 
The handlers did not seem to mind too much the disqualification, because according to them the dog functioned so 
well working in a team. In some cases the dog retained the typical features of the breed despite the size; if you paint-
ed the dog green and saw the silhouette from a distance you would still recognize the breed. But in some cases pro-
portions between height and length, volume of ribcage and coat and form of top line were changed and the angula-
tions imbalanced; too little in the front and too much behind. This is not any more typical of a Siberian Husky. 
 
There is a saying that form follows function, which means that every breed has their own particular breed characteris-
tic for good reasons, these reasons lying in a purposeful use of the dog. What is the function today that requires the 
above mentioned changes in the outlook of the Siberian Husky? Does it somehow differ from the function of the 
early days of the breed? Are these changes worldwide? 
 
At individual level we have the right to choose and use whatever type of dogs we want, but as breeders of pure bred 
dogs we are, for our share, responsible for preserving the breed we have chosen in the best of our knowledge. This 
means breeding according to the breed standard. 
 
I have no answers to the questions I am posing, but I hope they will provoke constructive discussion. I am writing all 
this from the point of view of a breed judge, not a breeder nor a musher. I am also totally aware of that a critique 
given by a judge to a dog at a show is only one part of the bigger picture when estimating the qualities of the individ-
ual dog; we do not estimate any working qualities or the true breeding potential of the dogs shown. The only thing 
we can do is to give a description of the dog in front of us based on the official breed standard. 
 
Finally I would once more like to thank all of you who took part at the Specialty Show and wish you many happy and 
active moments in the lifestyle you have chosen with your wonderful Siberian Huskies. 
 
Yours, 
 
Tuula Pratt 

Dommer Tuula Pratt fra Finland. 
Foto: Tora Kleven. 
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TEKST: LINDA MARIE VASSDAL MONSEN. 

Fredag pakket jeg Taiga og bagen, og 
satte meg på flyet. Etter en vellykket 
tollklarering av hund kom jeg og Taiga 
oss ut og møtte Terje, før vi satte snu-
tene i retning Ringebu. Jeg gledet meg 
veldig til å treffe alle «husky-folka» 
som man bare har hørt om, og sett 
navnene til på Facebook. Og helga ble 
ingen skuffelse. Allerede fredagskvel-
den var det trivelig lag med grilling og 
sosialisering, og på lørdag var det klart 
for utstilling. 
 
Vi våknet til plaskregn på nattmorran, 
men før jeg hadde veltet meg ut av 
soveposen hadde det skiftet til delvis 
sol, og ganske fint vær. Hverken jeg 
eller Taiga er spesielt utstillingsvant, og 
Taigas første «ringtrening» var en run-
de rundt teltet på formiddagen før 
utstillinga. På tross av det så syns jeg 
det gikk helt greit. I løpet av dagen 
klarnet det helt opp, og vi satt i solveg-
gen og koste oss mens vi så på utstil-
linga. Det var ca. 80 hunder påmeldt, 
og enda flere som var i leiren. Dom-
mer var Tuula Pratt fra Finland, og 
hun kan ikke ha hatt den letteste job-
ben for her var det mange flotte ek-
semplarer av rasen. Den som bare 
hadde hatt litt større hundegård! 
 
BIR og BIM ble hhv. N SE UCH SE
(POLAR)CH Snowstreams Inachis Io 
og SE UCH Snowstreams Magnolia 
Lilliflora, begge eid og oppdrettet av 
Ylwa Malmberg. 
 
Brukshundklassen ble vunnet av Tone 

B. Hansens N TCH Kefeus Iridium, 
og Snowstreams Mustela Eversmannii 
BIM, også han eid og oppdrettet av 
Ylwa Malmberg, ble BIM. 
 
I valpeklassen ble Huskyville's Whisky 
Oban, eid av Kristin Ranem Rønsdal 
BIR. Lene Halvorsens Huskyville's 
Honningbarna Taiga ble BIM. 
 
Etter at hundene var ferdig premiert 
og hadde fått sine sløyfer og rosetter 
var det klart for fellesmiddag. Det var 
vel ikke alle som deltok der, men desto 
flere samlet seg rundt leirbålet seinere 
på kvelden. Det var kjempeartig å bli 
litt kjent med andre likesinnede, og 
kunne snakke så mye hund man bare 
orket! 

Samme dag som den utvidede påmeldingsfristen gikk ut satt jeg og surfet litt og sjekket priser på flybilletter, og 
det viste seg tilfeldigvis å være rimelige billetter tur/retur Gardermoen akkurat den helga. En plan begynte å 
spinne i hodet, og jeg sendte en melding til Terje (Dietrichson) og spurte om det var mulig å få ordnet transport 
for meg og evt. en hund fra Gardermoen til Frya. Fikk til svar at «Det går fint, vi ordner det». Så da var det bare 
å kaste seg rundt å få booket fly og plass til hund og melde seg på utstillinga. 

Norsk Siberian Husky Klubbs 
Spesialutstilling 23. mai 2015 

Frya Leir, Ringebu 

Foto: Frode Bakke. 

Joviale Taiga Av Jeni-Jamal klar for tur til 
NSHKs Spesialutstilling på Frya. 

Helgeturen ble avsluttet med grilling 
på hytta til Johanne i Julussdalen på 
søndagskvelden, før Terje og jeg kjørte 
til Gardermoen igjen grytidlig på man-
dagsmorgen. Hastverk som jeg hadde 
da jeg bestilte billetter hadde jeg ikke 
fått med meg at det var pinse, og jeg 
kunne vært nede en ekstra dag. Får ta 
en lengre tur neste gang! 
 
Tusen takk for laget til alle som hjalp 
meg så jeg kunne være med, alle som 
har stått på og organisert denne fine 
utstillinga og alle som deltok. 
 
Vi sees! 
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4 - 6 MÅNEDER HANNHUND 

5001 Shejrix Expecto Patronum SE11039/2015, 27/11/14, Mørk Grå /Hvit E: 

Bystrøm Rauø, Grace Isabell, Tyrihansvegen 15 H0305, 2016 Frogner O: Sofia 

Ericsson, 83692 Lit, Sverige (SE UCH SE (POLAR)CH Snowstreams Tradus 

Philomelos - SE (POLAR)CH SE UCH Shejrix Four Motion) 

En trivelig valp med bra proporsjoner. Velformet hode. Har bra lengde i bryst-

kassen. Tilstrekkelig vinklet fremme. Normalt vinklet bak. Velansatt svans. 

Bevegelser enligt alder. 

Nr. 2 

 

5002 Chaos NO31200/15, 578098100472671, 22/12/14, E: Myrtveit, Heidi, 

Håtuftvegen 180, 5918 Frekhaug O: Johansen, Toril Wiik, 5173 Loddefjord 

(Umi Av Ulvhild - Korse) 

En trivelig valp med tiltalende uttrykk. Bra hals. Velvinklede ben. Bra beinstam-

me. Normal brystkassse for alderen. Velansatt hale. Rører seg med bra steg. 

Nr 1 – 2 BHK valp 

 

6 - 9 MÅNEDER HANNHUND 

5003 Kari Trestakk's Knut NO51533/14, 28/08/14, E: Høidahl, Mariann Pe-

dersen, Røysvegen 16, 1409 Skotbu O: Eldby Kari, 9475 Borkenes (Polar Speed 

Ahti - N UCH Kari Trestakk's Siv) 

En kraftig maskulin hannvalp. Kunne ha en aning mer markert stopp, ellers bra 

hode. Mycket bra hals. Kraftig brystkasse. Tilstrekkelig vinklet, kraftig benstam-

me. Bra bakbeins bevegelser. Behøver strekke ut mer i fremsteget. Bra pels. 

Nr. 4 

 

5004 Huskyville's Whisky Oban NO50292/14, 578098100453227, 30/08/14, 

E: Rønsdal, Kristin Ranem, Brusetveien 46 C, 1395 Hvalstad O: Løw Line Marie, 

1404 Siggerud (Run Before Beauty's Homer - N TCH Rodeløkka's Petruscka) 

Mycket bra ramme. Bra skalle. Nesepartiet må utvikles mer. Mycket bra rygg-

linje og form på brystkorg. Normalt vinklede bein. Har allerede lovende krafti-

ge bevegelser. 

Nr. 1 – 1 BHK valp – BIR valp 

 

5005 Huskyville's Whisky Tallisker NO50291/14, 30/08/14, E: Løw, Line Ma-

rie O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Run Before Beauty's Homer - N TCH 

Rodeløkka's Petruscka) 

En valp som behøver mer selvtillit for å vise sine gode sider. Bra hodeform men 

behøver med tid for å bli ferdig. Bra hals og skulder. Noe rak overarm. Bra leng-

de på brystkorgen. Aning bratt kryss og rører seg trangt bakfra. Bra steglengde. 

Nr. 3 

 

5006 Huskyville's Honningbarna Bjørn NO50286/14, 25/08/14, E:Løw, Line Marie 

O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Klaus - N TCH Huskyville's Apache Honey Dew) 

Er ganske uvant til utstillingssituasjonen, men har mye kvalitet. Noe store ører 

ellers bra hode. Bra hals og rygglinje. Mycket bra form på brystkassen. Norma-

ellers bra hode. Bra hals og rygglinje. Mycket bra form på brystkassen. Norma-

le vinkler og bra beinstamme. Rører seg noe trangt bak. Kunne vise sine beve-

gelser bedre. Bra pels. 

Nr. 5 

 

5007 Huskyville's Whisky Macallan NO50290/14, 30/08/14, E:Spangen, Anne 

K O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Run Before Beauty's Homer - N TCH 

Rodeløkka's Petruscka) 

Bra proporsjoner. Et noe lett neseparti, kunne hatt bedre markert stop. Nor-

male vinkler med kraftige bein. Aning bratt kryss og lavt ansatt hale. Bra form 

på brystkassen. Utmerket valpepels. 

Nr. 2 

 

4 - 6 MÅNEDER TISPE 

5008 Snøfrost Skimrende Stjernelys NO31783/15, 578097809226230, 

22/12/14, E: Engebakken, Anita Helene, Skiensveien 340, 3830 Ulefoss O: 

Engebakken Anita Helene, 3830 Ulefoss (C.I.B N UCH Zenko De Ciukci - N UCH 

Hightower's A Dream Comes True) 

En veldig søt baby med søtt uttrykk. Ganske rund brystkasse. Kraftig beinstam-

me. Normalt vinklet. Bra rygglinje. Velansatt hale. Lette bevegelser. Håper hun 

får tilstrekkelig beinlengde. 

Nr. 2 

 

5009 Dakota NO33813/15, 578097809165383, 06/01/15, E: Vanvik, Lena 

Sparbo O: Meinhardt, Erik, 2312 Ottestad (Indian Tribe Husky's Wapi - Viker-

kollen's Dm Regia) 

Mycket bra ramme på denne lille babyen. Bra hodeform. Ønskes noe bedre 

markert stopp. Bra hals og rygglinje. Noe knapt vinklet fram, normalt bak. 

Rører seg bra fra siden. Trangt bak. Velansatt hale. 

Nr. 1 – 2 BTK valp 

 

6 - 9 MÅNEDER TISPE 

5010 Fjellhundens Siba NO54196/14, 578097809162055, 14/11/14, E: Flade-

rer, Jens, Hoåsvegen 284, 6612 Grøa O: Elven Marianne/Sørensen Søren, 2550 

Os I Østerdalen (Vargteam's Ask - Varghaugens Frøya) 

En lettbygd tispevalp som behøver mye mer tid på å bli ferdig. I dag smalt 

hode. Ønskes bedre vinkler fremme og bak. Til helheten passende brystkasse. 

Tynn beinstamme. Krøllhale. Lette bevegelser, men noe kort steg. 

Nr. 2 

 

5011 Carillo Single Signe uregw-0001, 25/08/14, Sort/Hvit E: Kolpus & Han-

sen, Jan & Kari Granaas, Ligotveien 264, 1820 Spydeberg O: Eiere, 1820 Spyde-

berg (Blackjack's Jericho Of Jedeye – Carillo Susie Q) 

Ikke Møtt 

Shadow, Exc.JK 1JKK. Foto: Anita H. Engebakken. 

Norsk Siberian Husky Klubbs 
Spesialutstilling 23. mai 2015 

Lene Halvorsen, dommer Tuula Pratt og Kristin Ranem Rønsdal 
med sine BIR-BIM valper. Foto: Anita H. Engebakken. 
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5012 Huskyville's Honningbarna Taiga NO50288/14, 578098100454235, 

25/08/14, E: Halvorsen, Lene O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Klaus - N TCH 

Huskyville's Apache Honey Dew) 

En tispevalp med meget bra ramme. Utmerket uttrykk. Aning lavt ansatte 

ører. Kunne hatt bedre markert stopp. Bra hals. Kunne hatt noe «bedre» vink-

ler fremma. En noe myk overlinje. Utmerket form på brystet. Aning kort kryss. 

Bra bevegelser. Utmerket pels. 

Nr. 1 – 1 BTK valp – BIM valp 

 

JUNIORKLASSE HANNHUND 

0001 Shadow NO31087/14, 578098100351497, 11/12/13, E: Mink, Alexand-

ra, Skjeravegen 56, 5729 Modalen O: Riley, Linn Beathe, 5229 Kalandseidet 

(Greentrail Porthos - Suki) 

En junior hanne med utmerkete proporsjoner. Mycket bra hode og uttrykk. Bra 

hals og skulder. Kunne ha noe mer vinkel i overarm. Mycket bra from og  leng-

de på brystkorgen. Velvinklet bak. Til helheten passende beinstamme. Noe 

flate poter. Velansatt svans. Rører seg vel bak. Noe ustabil bak. Utmerket pels. 

Exc.JK 1JKK 

 

0002 Piperbakkens Alnitak Orion NO44958/14, 578098100460414, 05/06/14, 

E: Johansen, Trude Holhjem O: Hansen Tone Beate/Simonsen Runar Golimo, 

2743 Harestua (N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's Hexov Runner - Vargteam's Dolly) 

En junior med bra ramme. Noe tynt nesteparti, ellers bra hode og uttrykk. Bra 

hals og skulder. Bra lengde på brystkorgen, men som helhet behøver å bli 

kraftigere. Velvinklet bak. Velansatt hale. Rør seg vel bak, men ennå ustabil 

fremme og kunne strekke mer ut fremme. Bra pelskvalitet. 

Exc.JK 2.JKK 

 

0003 Scott Av Ulvhild NO42251/14, 24/04/14, E: Brustugun, Jo Arne O: Mon-

sen Kenneth, 2967 Lomen (Savik Av Ulvhild - Pippi) 

På øvre grensen av størrelsen men har bra proporsjoner. Bra hodeform. Myck-

et bra hals og rygglinje. Ønskes mer vinklet framme. Bra lengde på brystkorg, 

men behøver utvikles. Trenger utstillingstrening for at vi kan se hans bevegel-

ser. Bra pels. 

VG.JK 3.JKK 

 

UNGHUND KLASSE HANNHUND 

0004 Maestro NO36715/14, 578098100434824, 18/11/13, E: Stabbetorp, 

Lina O: Stabbetorp, Lina, 1890 Rakkestad (Trahimus Niklas - Leeloo) 

En middels stor hannhund med noe korte linjer. Bra hodeform, aning lavt sitten-

de øyne og ører. Kort hals og noe fremskutt skulder og rak overarm. Bra bryst-

korg, men kunne være noe lengre. Tilstrekkelig vinklet bak. Bra beinstamme. 

Noe flate poter. Har bra bevegelser bak, men rør seg noe kort bak. Bra pels. 

VG.UK 2.UKK 

 

0005 Tarko NO38942/14, 578098100437316, 14/02/14, E: Ensby, Simen, 

Ensby Gård, Hundervegen 652, 2636 Øyer O: Ensby, Simen, 2636 Øyer (Birk - 

Run Roy's Sound Of Thunder Maya) 

Tiltalende hode og uttrykk. Mycket bra overlinje, normalt vinklet ben. Middels 

kraftig beinstamme. Utmerket form og lengde på brystkorg. Velansatt svans.. 

Effektive bevegelser. Ønskes noe mer høyde på beina. Som type er han utmerket. 

Exc.UK 1.UKK CK 

 

0006 Hilux NO31086/14, 11/12/13, E: Farstad, Anita Holm O: Riley, Linn 

Beathe, 5229 Kalandseidet (Greentrail Porthos - Suki) 

På øvre grense I størrelse. Mycket bra hode og uttrykk. Tilstrekkelig halsleng-

de. Ønsker bedre vinkler framme. Velutviklet brystkorg med bra lengde. Ut-

merket beinstamme og poter. Noe knapt vinklet bak. Velansatt svans. I dag 

med denne treningen rør seg med korte trippende steg. Utmerket pels. 

VG.UK 3.UKK 

 

ÅPEN KLASSE HANNHUND 

0007 Piffi NO39149/13, 578098100414469, 26/03/13, E: Marianne Larsen, 

Lasse Thøger Larsen, Austadveien 325, 3748 Siljan O:Larsen, Marianne Og Lasse 

T., 3748 Siljan (N UCH Kefeus Mithril Gwaihir - Run Roy's Make My Day Sol) 

Utmerket hode og mycket tiltalende uttrykk på denne hannhunden. Aning 

kort hals og kunne vært kraftigere vinklet framme. Bra form og lengde på 

brystkorg. Normalt vinklet bak. Bra benstamme. Noe steil mellom hand. 

Velansatt svans. Rører seg mycke bra bak med bra drive. Kunne strekke ut mer 

fram. Utmerket pels. 

Exc.AK 

0008 Vikerkollen's Dji Leon NO41772/12, 578097809134097, 22/04/12, E: 

Myrvang, Rigmor Rønning, Pardisgutua 3, 2322 Ridabu O: Alhaug Birgit Bordvik, 

2315 Hamar (N UCH SE N TCH Vikerkollen's First Duke Jr - Vikerkollen's Rs Ia) 

Utmerket proporsjoner. Tiltalende hode og utrykk. Utmerket kraftig brystkorg 

som har bra lengde. Bra rygglinje. Harmonisk vinklede ben. Velansatt svans. Krafti-

ge og effektive rørelser, og holder vel sin form i rørelsen. Utmerket pelskvalitet. 

Exc.AK 1.AKK CK 2.BHK CERT 

 

0009 Punk Av Ulvhild NO35174/13, 22/12/12, E: Brustugun, Jo Arne O: Mon-

sen Kenneth, 2967 Lomen (Savik Av Ulvhild – Greentrail Freia) 

På øvre grense i høyde. Noe kraftig skalle i forhold til neseparti. Kort hals og 

fremskutt skulder. Bra lengde på bryskorg, men kunne være kraftigere i for-

hold til størrelse. Bra rygglinje. Noe høyt ansatt svans og kort kryss. Har til-

strekkelig kraft bak, men ustabil fremme. Kort pels. 

VG.AK 

 

0010 Carillo Sweet Dream NO45241/13, 03/05/13, E: Hansen, Kari Granaas, 

Ligotveien 264, 1820 Spydeberg O: Hansen Kari Granaas, 1820 Spydeberg (NV-

08 N UCH Trunk Pox Lucas Av Kitwanga - N UCH JWW-10 Carillo Sing A Long) 

Mycket tiltrekkende hode og utrykk. Vakker hals. Kunne være noe kraftigere 

vinklet frem, normalt bak. Aning rund brystkorg. Kraftig benstamme. Gode 

poter. Smidige re midje. Lette rørelser. Kunne strekke mer i steget. En aning 

mer benlengde. Noe myk pels. 

VG.AK 

 

0011 Snørokks Kaasen NO41929/12, 578097809133466, 08/04/12, E: Johan-

sen, Trude Holhjem O: Hope Kari Solvang Og Ulf V R, 3656 Atrå (Snørokks Sid - UK Hann Tarko. Foto: Antia H. Engebakken. 

AK hann som ble 2. beste hann med CERT. Vikerkollens DiijiLeon 
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Taiga Quest Ermine) 

Størrelse 63cm. Bra hode, han har bra hals og rygglinje. Harmonisk vinklede 

ben. Bra dybde på brystkorg, men i forhold til størrelsen burde være kraftigere. 

Kort kryss. Rør seg med velutviklet steg. Bra pelskvalitet. Pris pga størrelse. 

0.AK 

 

0012 Huskyville's Skjelbreia Bandit NO45677/12, 07/06/12, E: Eikevik, Atle 

O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Finnemarka's Jarvi 2 - N TCH Mel) 

Ønskes aning mer markert stop. Ellers mycket bra hode og uttrykk. Mycket bra 

hals og rygglinje. Tilstrekkelig vinklet frem og bak. Mycket  bra beinstamme. 

Mycket goda parallelle rørelser. Hunden har mycket bra ramme, men kondi-

sjon i dag er for tynn i kroppen. Bør stille bedre med mer vekt volum. 

VG.AK 

 

0013 Tucker NO38486/11, 26/02/10, Grå/Hvit/Sort E: Johnsen, Rigmor Og 

Jon Bjarne, Jon Bjarne Johnsen, Nævestad, 4950 Risør O: Oveland, Øystein 

Berg, 4820 Froland (White Eagle – Dølabakkens Sha Ka) 

Bra hode og uttrykk. Mycket bra hals og rygglinje. Harmonisk vinklede ben 

med utmerket benstamme. Utmerket  kraftig brystkorg med bra lengde. Rør 

seg bra fra alle hold. Aning myk pels, men mengden er utmerket. 

Exc.AK 2.AKK CK 4.BHK 

 

0014 Pepper NO39148/13, 578098100412981, 26/03/13, E: Marianne Larsen, 

Lasse Thøger Larsen, Austadveien 325, 3748 Siljan O: Larsen, Marianne Og Lasse 

T., 3748 Siljan (N UCH Kefeus Mithril Gwaihir - Run Roy's Make My Day Sol) 

62 cm høy. Ganske kraftig skalleparti ellers mycket bra hode og utrykk. Bra hals. 

Normalt vinklet. Kraftige ben. Mycket bra brøstkorg. Kunne røre seg med lengre 

steglengde. Mycket bra pels. Behøver mer selvtillit. På bakgrunn av størrelse 0. 

0.AK 

0015 Nay-La-Chee's Jj Skarv 23264/08, 578098100244710, 19/06/08, Sort/Grå/

Hvit E: Kolbu, Anett Pedersveen, Østsinnilinna 272, 2870 Dokka O: Bergendahl, 

Rikke, 2016 Frogner (Blackjack's Jericho Of Jedeye - Nay-La-Chee's River Jenisej) 

Mycket tiltalende hode og uttrykk. Fin hals og rygglinje. Utmerket framparti, 

velvinklet og velutfylt. Bra lenge på brystkorgen. Aning kort kryss, og kunne 

hatt kraftigere fraspark bak. Mycket bra pels. 

Exc.AK 3.AKK CK 

 

0016 Speedy NO57499/12, 11/11/11, Brun E: Alhaug, Gitte Bordvik, Jessnes-

veien 106, 2315 Hamar O: Eikevik, Atle, 6856 Sogndal (Snowdigger's Yarak - Dolly) 

63cm høy. Kunne hatt noe kraftigere neseparti. Noe mer markert stopp. Ellers 

bra hode, hals og rygglinje. Tilstrekkelig vinklede ben. Kunne hatt noe kraftige-

re og dypere brystkorg til størrelsen. Rør seg vel fra siden. Noe ustabilt fram-

me. Bra pels. Dessverre pga størrelse 0. 

0.AK 

 

0017 Jotneheimens Varg NO30611/13, 578098100405280, 19/08/12, Grå/ 

Hvit E: Lereng, Kristin Heltberg O: Lereng Kristin Heltberg,2740 Roa (S UCH S 

(POLAR)CH N UCH Dante - N TCH Libby Av Vargevass) 

Ganske kraftig skalle, fint neseparti. Noe lavt ansatte ører. Bra hals. Tilstrekke-

lig vinklet frem og bak. Mycket bra brystkorg. Bra volum og lengde. Velansatt 

svans. Aning bratt kryss. Kunne hatt kraftigere fraspark bak. Mycket bra pels. 

Exc.AK 

 

0022 Ulven Av Finnsibir NO47520/12, 578098100391799, 30/05/12, Brun/

Hvit E: Korpela, Keijo Tapio, Gålåvegen 534, 2647 Sør-Fron O: Korpela Keijo 

Tapio, 2647 Sør-Fron (Polar Speed Ahti – Noaidi Av Finnsibir) 

Flyttet fra BK 

Viser seg å ha mycket bra muskel kondisjon. Ganske kraftig skalleparti. Kunne 

hatt bedre markert stopp. Bra hals. Lagom vinklet. Utmerket form  og lengde 

på brystkorgen. Rører seg med bra kraft bak. Kunne være mer effektiv fram-

me. Ganske kort pels i dag. 

Exc.AK 4.AKK 

 

BRUKSHUNDKLASSE HANNHUND 

0018 N TCH Sapian Glomma NO55070/10, 578098100302759, 06/06/10, 

Grå/Hvit E: Sundby, Johanne, Sørbråtveien 25, 0891 Oslo O: Hansen, Trond 

Edgar, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej - Tuva) 

En kraftig hannhund med mycket gode proporsjoner, men h. og l. Bra hode, bra 

hals. Tilstrekkelig vinklet fram, knapt bak. Ønskes kraftigere knevinkel. Noe myk 

rygglinje. Kraftig brystkorg. Aning bratt kryss, og noe lavt ansatt svans. Kunne 

rørt seg med kraftigere steg. Hele hunden kunne være i strammere kondisjon. 

VG.BK 

 

0019 Limpopo NO47279/12, 578077000199606, 05/06/12, E: Sundby, Johan-

ne, Sørbråtveien 25, 0891 Oslo O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Viking - Betty) 

Tiltalende uttrykk og bra hode. Kunne ha noe bedre kroppslengde for å balan-

sere proporsjonene. Aning kort hals og fremskutt skulder samt rak overarm. 

Mycket bra benstamme. Tilstrekkelig vinklet bak. Kort kryss, og lavt ansatt 

svans. Kunne rørt seg med ledigere baksteg med mer drive. Utmerket pels. 

VG.BK 

 

0020 Snowstreams Mustela Eversmannii SE56768/2012, 14/09/12, Svart & 

Vit E: Malmberg, Ylwa O: Ylwa Malmberg, 76191, Sverige (Macadamia Of 

Jedeye - SE UCH S(POLAR)CH Snowstreams Tradus Ruficollis) 

En hund som gir et mycket bra intrykk fra siden med utmerkte proporsjoner. 

Tiltalende hode og uttrykk. Tilstrekkelig vinklet, kraftige ben. Bra brystdybde, 

men behøver mer volum. Rør seg med bra steglengd. Er noe trang framme. 

Utmerket pels. 

Exc.BK 1.BKK CK 

 

0021 Odino Av Vargevass NO42426/11, 578098100345230, 14/04/11, Grå/ 

Hvit E: Trond Lereng, Kristin Heltberg Lereng, Ryavegen 85, 2740 Roa O: 

Grønås Karsten, 5710 Skulestadmo (Nathan Av Vargevass - N SE UCH SE TCH 

Isa Av Vargevass) 

Ikke Møtt 

 

0023 Huskyville's Apache Crazy Horse NO38511/10, 16/03/10, Mørkgrå/Hvit 

E: Løw, Line Marie O: Løw Line Marie, 1404 Siggerud (Tipp - Pippi) 

63cm høy. Langt smalt hode. Bra hals og rygglinje. Utmerket from og volum i 

brystkorg. Normalt vinklet kraftige ben. Rør seg med utmerket drive i baksteg, 

CHK hann, BIR Snowstreams Inachislo. Foto: A.H. Engebakken. 

BK hann, BIM-bruks Snowstreams Mustela Eversma. Foto: Anita 
H. Engebakken. 
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noe bred fremme. Bra pelskvalitet. Dessverre for stor. 

0.BK 

 

0024 Vikerkollen's Rs Sigges Iz NO48433/09, 15/06/09, Hvit E: Alhaug, Birgit 

Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar 

(Robert Av Vargevass - N TCH Snilla Av Vargevass) 

Et noe for tynt neseparti I forhold til skalle. Tilstrekkelig halslengde. Bra rygg. 

Bra volum i brystkorg, men ønskes noe lengre. Normalt vinklede ben med 

kraftig benstamme. Rør seg noe hasetrangt bak, vel fra siden. Noe bredt frem-

me. Tett ringlet hale. Noe myk pelskvalitet. Noe flate tassar. 

VG.BK 

 

0025 N TCH Viking Av Vargevass NO49041/10, 578098100316986, 18/05/10, 

Grå/Hvit E: Lereng, Trond Og Kristin, Ryavegen 85, 2740 Roa O: Grønås, Karsten, 

5710 Skulestadmo (S UCH S (POLAR)CH N UCH Dante - N TCH Libby Av Vargevass) 

Vakkert hode og uttrykk. Mycket bra hals og rygg. Lagom vinlade ben med 

utmerket beinstamme og poter. Kunne ha noe lengre steg, men ellers OK 

rørelser. Mycket bra form og lengd av brystkorg. Utmerket pels. 

Exc.BK 3.BKK 

 

0026 Fenrisulven Allvis SE63283/2010, 25/09/10, Grå & Vit E: Antoniusson, 

Lotta, Bärvallen 364, Sverige Sverige, Sverige O: Lotta & Peter Antoniusson, 

780 67 Sälen, Sverige (Fenrisulven Bauge - Fenrisulven Hild) 

Bra hode med vackre øyne. Men kunne hatt mer markert stopp. Mycket bra 

hals. Tilstrekkelig vinklet frem og bak. Bra volum i brystkorgen, men kunne 

hatt bedre lengde. Rør seg mycket vel fra siden. En aning tåtrang fremme. 

Mycket bra pels. Aning flate tassar 

Exc.BK 2.BKK CK 

 

CHAMPIONKLASSE HANNHUND 

0027 N SE UCH SE(POLAR)CH Snowstreams Inachis Io S38734/2009, 

19/05/09, Grå & Vit E: Malmberg, Ylva, Östra Syningevägen 106, 76191 

Norrtalje, Sverige, Sverige O: Ylwa Malmberg, Sverige (SE UCH SE (POLAR)CH 

Snowstreams Tradus Philomelos - SE UC SE (POLAR)CH Fenrisulven Beyla) 

En champion hanne med utmerkte proporsjonermellom høyde og lengde. 

Kunne ha noe mer markert stopp og høysre ansatte ører, ellers bra hode. Fin 

hals og rygglinje. Harmoniskevinkler, kraftige ben. Bra tassar. Utmerket lengde 

og volum på brystkassen. Rør seg med kraftige og spenstige steg med bra 

steglengd. Bra pels. 

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 

 

VETERANKLASSE HANNHUND 

0028 Raggen Av Vargevass 22836/07, 10/11/06, Grå/Hvit E: Grønås, Karsten 

O: Grønås, Karsten, 5710 Skulestadmo (Putin Av Vargevass - Evita) 

Ikke Møtt 

 

0029 SE UCH SE (POLAR)CH Snowstreams Tradus Philomelos S28160/2004, 

20/03/04, E: Malmberg, Ylwa, Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, Sveri-

ge O: Ylwa Malmberg, Norrtälje, Sverige (SE UCH Luis Amaroc Of Too-Cha-Tes 

- Snowstreams Pinus Cémbra) 

En 11 årig veteran som er i utrolig fin kondisjon. Skjuler alderen perfekt. Øns-

kes noe bedre markert stopp, ellers mycket bra hode og tiltalende uttrykk. Fin 

hals og rygglinje. Tilstrekkelig vinklet framme, mycket bra bak. Utmerket bryst-

korg. Rør seg utmerket fra siden. En aning trangt framme. Utmerket polar pels. 

Exc.VETK 1.VETKK CK 3.BHK R.CERT BIR-veteran 

 

0030 Birk 09937/07, 578098100205162, 30/06/06, Lys/Grå E: Ensby, Simen, 

Ensby Gård, Hundervegen 652, 2636 Øyer O: Ensby, Simen, 2636 Øyer (Junior 

- Tanya) 

Ikke Møtt 

 

0031 Trahimus Niklas S63154/2006, 968000000324454, 24/05/06, Hvit E: 

Stabbetorp, Lina O: Södersten, Catarina, Sverige (Petruschka's Nick-Nack - 

Fenrisulven Akela) 

En 10 årig veteran som vises i utmerket kondisjon. Bra hode fra siden. Noe 

store , lavt ansatte ører. Bra hals. Ønskes bedre vinklet framme. Bra dybde i 

brystkorg, men kunne være noe kraftigere. Normalt vinklet bak. Noe kort 

kryss. Lette rørelser. Kunneha mer kraft. Noe smal fremme. Bra pelskvalitet. 

Exc.VETK 2.VETKK 

 

JUNIORKLASSE TISPE 

0032 Bamba Gambia NO48434/14, 578077000232466, 23/07/14, E: Hunskår, 

Tore O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Zippo - Tjorva)  

Tiltalende uttrykk. Kunne hatt bedre markert stopp. Bra hals. Lagom vinklede 

ben. Kraftig brystkorg. Noe løse albuer. En noe myk rygglinje. Velansatt svans. 

Burde rørt seg med karftigere steg med mer lengde. Litt mer benlengde  for 

bedre proposjoner. Bra pels. 

VG.JK 

 

0033 Zindi NO47422/14, 578094100012447, 24/06/14, E: Larsen, Marianne, 

Austadveien 325, 3748 Siljan O: Lindberg, Jostein, 1914 Ytre Enebakk (Klaus - Jana) 

Noget tynt neseparti i forhold til skalle. Tilstrekkelig halslengde. Ønskes bedre 

vinklet framme. Bra rygglinje, men sterkt opptrukket buklinje pga kort bryst-

korg. Rør seg med tilstrekkelig steglengde. Noe smal og trang framme. Tett 

ringlet svans. Bra pels. 

VG.JK 

 

0034 Piperbakkens Alnitak Ceti NO44964/14, 05/06/14, E: Cecilie Husebø-

Isaksen, Eirin Husebø-Isaksen, Hvamsvegen 5, 2150 Årnes O: Hansen Tone 

Beate/ Simonsen Runar Golimo, 2743 Harestua (N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's 

Hexov Runner - Vargteam's Dolly) 

En tik med mycket gode proposjoner. Bra hode og uttrykk. Bratt nakke med 

god lengde. Lagom vinkletde ben. Noe flate tasser. Bra volum og lengde i 

brystkorg. Kunne hatt noe bedre drive i baksteg. Ellers bra rørelser, bra pels. 

Exc.JK 

 

0035 Kasakan Elisabeth Swann FI21207/14, 985170003013258, 23/02/14, 

Ulvegrå E: Halvorsen, Lene O: Saastamonen, Kati,Finland (SE UCH SE(POLAR)

CH Nordvikens Tigeröga - Taiga Quesst Cheetah) 

VET hann, BIR-vet Snowstreams Tradus Philomelc. Foto: Anita H. 
Engebakken. 

JK tispe Kasakan Elisabeth Swann. Foto: Anita H. Engebakken 
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Noget tynt og snipete neseparti. Vakre øyne. Mycket bra hals og rygg. Lagom 

vinklet med bra beinstamme og tasser. Utmerket kroppsvolum og lengde. 

Velansatt svans. Utmerkete rørelser fra siden. End noe ustabil framme. Treng-

er mer selvtillit. 

Exc.JK 1.JKK 

 

0036 Libesol Let's Do It Negiinu Style NO49483/14, 16/07/14, E: Wenche 

Ulleberg-Bøhmer, Svein Ulleberg-Bøhmer, Skogvn 10, 2030 Nannestad O: 

Hanssen Linn/ Pedersen, Arild, 7022 Trondheim (N UCH Kristari's Roman Art - 

N UCH Bedarra Kat Von D) 

Ikke Møtt 

 

0037 Run Roy's Sound Of Angels Sarepta NO30276/14, 27/12/13, E: Farstad, 

Anita Holm O: Tømmerås Mari Schjelderup/Roy Arne S, 2318 Hamar 

(Greentrail Frode - Candyman's Miley) 

En glad junior med bra hode og uttrykk. Noe store ører. Bra hals og rygglinje. 

Kunne vært kraftigere vinklet både frem og bak. Brystkorgen behøver mer tid 

for å få mer volum. Vanskelig å dømme bevegelser pga uvant til situasjonen. 

Mycket bra pels. 

VG.JK 

 

0038 Gråbeintunets Isabella NO46954/14, 578098100464152, 14/06/14, E: Heidi 

Myrtveit, Jean-Pierre Joseph Bussio, Håtuftvegen 180, 5918 Frekhaug O: Hansen 

Trond Edgar Og Siv Hansen, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej - Ulveheia's My) 

Noe langstrakt hode pga manglende stopp. Mycket bra hals og rygglinje. Bra 

skulder, noe rak overarm. Mycket bra lengde i brystkorg som trenger mer vo-

lum. Har bra drive bak, men trenger strekke ut mer framme. Mycket bra pels. 

Exc.JK 4.JKK 

 

0039 Libesol I Came To Believe NO49484/14, 16/07/14, E: Wenche Ulleberg-

Bøhmer, Svein Ulleberg-Bøhmer, Skogvn 10, 2030 Nannestad O: Hanssen 

Linn/ Pedersen, Arild, 7022 Trondheim (N UCH Kristari's Roman Art - N UCH 

Bedarra Kat Von D) 

Ikke Møtt 

 

0040 Gråbeintunets Zambezi NO46953/14, 578098100462809, 14/06/14, E: 

Trond Edgar Hansen, Siv Hansen Nordal O: Hansen Trond Edgar Og Siv Han-

sen, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej - Ulveheia's My) 

Noe langt, smalt hode. Søtt uttrykk. Ønskes mer markert stopp. Bra hals og 

rygglinje. Kunne være mer vinklet fremme, tilstrekkelig bak. Enda mycket tynn 

brystkorg. Velansatt svans. Tilstrekkelig steglengde. Bra pels. En bra hund som 

blir enda bedre med tiden. 

Exc.JK 3.JKK 

 

0041 Piperbakkens Alnitak Lyrae NO44961/14, 05/06/14, E: Tone Beate Han-

sen, Runar Golimo Simonsen O: Hansen Tone Beate/Simonsen Runar Golimo, 

2743 Harestua (N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's Hexov Runner - Vargteam's Dolly) 

En junior tik med mycket bra ramme. Bra hodeform. Mycket bra hals. For 

En junior tik med mycket bra ramme. Bra hodeform. Mycket bra hals. For 

alderen passe volum i brystkorgen. Lagom vinklet bak, aning bratt kryss, men 

til tross dette rører seg med bra drive. Utmerket pels. 

Exc.JK 

 

0042 Piperbakkens Alnitak Umi NO44963/14, 05/06/14, E: Tone Beate Han-

sen, Runar Golimo Simonsen O: Hansen Tone Beate/Simonsen Runar Golimo, 

2743 Harestua (N TCH NVV-13 Nay-La-Chee's Hexov Runner - Vargteam's Dolly) 

Bra hodeform. Mycket feminint uttrykk. Bra hals lagom vinklede ben, med til 

helheten passende benstamme. Flate og spredde tassar. Til aller passende 

kroppsvolum. Rør seg mycket vel fra siden med bra drive. Enda noe ustabil 

framme. Mycket bra pels. 

Exc.JK 2.JKK 

 

0043 Wagging Tail Av Vargevass NO49533/14, 578097809158213, 23/07/14, 

E: Opsjøn, Sonja, Skjeldbreiveien 603, 7882 Nordli O:Grønås Karsten, 5710 

Skulestadmo (Puak Av Vargevass - Babe) 

Ikke Møtt 

 

UNGHUND KLASSE TISPE 

044 Joviale Taiga Av Jeni-Jamal NO30747/14, 578097809182312, 21/11/13, 

E: Vassdal, Linda Marie Monsen O: Skavhaug Ellen Og Trine, 7710 Sparbu 

(Tassen - Isslottett's Lajka) 

En stor og kraftig tik som kunne hatt bedre kjønnspreg. Bittet burde være 

bedre. Mycket bra hals og rygglinje. Kraftig brystkorg med bra lengde. Noe 

knapt vinklet fram, normalt bak. Rør seg med bra drive. Kunne strekke ut mer 

i steget. Noe myk pels. På øvre grensen i størrelsen. Pga dette og bittet. 

G.UK 

 

0045 Måne NO36718/14, 578098100435059, 18/11/13, E: Stabbetorp, Lina 

O: Stabbetorp, Lina, 1890 Rakkestad (Trahimus Niklas - Leeloo) 

58cm høy. En tik med noe korte linjer. Gir et høystilt inntrykk. Kunne ha krafti-

gere neseparti i forhold til skallen. Kort hals. Framskutt skulder, og rak over-

arm. Tilstrekkelig lengde i brystkorg, men volum saknas. Lette rørelser, men 

kraft mangles. Bra pels. Pga størrelse 0 

0.UK 

 

0046 Vikerkollen's Pl Frøken Frost NO56940/13, 578097809167521, 

25/10/13, E: Pedersen, Nina, Duengerhøgda 503, 2350 Nes På Hedmarken O: 

Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Vikerkollen's Nb Poseidon - Finnemarka's 

Lobota) 

50 cm. En liten tik. Er akkurat stor nok. Bra hodeform. Aning runde øyne. 

Mycket bra hals og rygglinje. Ønskes noe bedre vinklet frem, tilstrekkelig bak. 

Til helheten passende brystkorg. Rører seg vel fra siden. End ustabil framme. 

Selv om hun er liten har hun gode proporsjoner. Bra pels. 

VG.UK 

 

0047 Lo Lai NO36717/14, 578098100433629, 18/11/13, E: Stabbetorp, Lina 

O: Stabbetorp, Lina, 1890 Rakkestad (Trahimus Niklas - Leeloo) 

Noget tynt neseparti, ellers bra hode. Bra halslengde. Noe rake skuldre. Ennå 

mycket smal i fronten. Bra lengde i brystkorg. Normalt vinklet bak. Lette rørel-

UK tispe  Vikerkollens Mas Enna. Foto: Anita H. Engebakken. 

AK tispe som ble 2. beste tispe med CERT, Little Nena. Foto: Anita 
H. Engebakken. 
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bak. Mycket bra benstamme og gode tassar. Bra volum i kroppen. Hun burde 

trenes for å vise sine rørelser, nå har hun korte steg. Nogot myk pelskvalitet. 

VG.AK 

 

0056 Little Nena 21031/08, 07/05/08, Brun/Hvit/Grå E: Johnsen, Rigmor Og 

Jon Bjarne, Nævestad, 4950 Risør O: Johnsen, Jon Bjarne/Johnsen, Rigmor 

Dahlstrøm, 4950 Risør (White Eagle – Snow Kajsa Helen) 

En kraftig tik med utmerkte proporsjoner mellom høyde og lengde. Mycket 

bra hodeform. Bra hals og rygg. Utmerket form og volum i brystkorgen. Vel-

vinklede bein med gode tassar. Rør seg med mycket bra steg. En kvalitetstik 

som skulle sett endra bedre ut om hun hadde trivdes i ringen. 

Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK CERT 

 

0057 Snowstreams Mustela Sibirica SE56770/2012, 14/09/12, Röd & Vit E: 

Malmberg, Ylwa, Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, Sverige O: Ylwa 

Malmberg, Norrtälje, Sverige (Macadamia Of Jedeye - SE UCH S(POLAR)CH 

Snowstreams Tradus Ruficollis) 

En tik med bra hode og uttrykk. Bra hals. Kunne ha strammere buklinje. Noe 

knapt vinklet både frem og bak. Kraftig benstamme med gode tassar. Kraftig 

og rymlig brystkorv. Rør seg mycket med mycket bra steglengd. Noe myk pels. 

Exc.AK 

 

0058 Salt NO39151/13, 578098100416028, 26/03/13, E: Marianne Larsen, 

Lasse Thøger Larsen, Austadveien 325, 3748 Siljan O: Larsen, Marianne Og Lasse 

T., 3748 Siljan (N UCH Kefeus Mithril Gwaihir - Run Roy's Make My Day Sol) 

På øvre grense i høyde. Tyvärr uvant i utstillingssituasjon. Noe smalt hode. 

Lavt ansatte ører. Bra hals. Kunne vært bedre vinklet fremme. Til sin størrelse 

trenger hun mer kropp. Noe kraftig benstamme. Noe bratt kryss. Lette rørel-

ser, men styrken mangler. Noe myk pelskvalitet. 

G.AK 

 

0059 Vikerkollen's Cb Corvina NO58324/12, 02/11/12, E: Alhaug, Birgit Bord-

vik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N 

TCH Varghaugens Cosak - Vikerkollen's Ms Befana) 

Tiltalende uttrykk, men noe tynt hode. Bra hals og rygglinje. Ønsker mer vink-

let fram samt mer volum i brystkorgen. Tilstrekkelig vinklet bak. Rører seg 

trang og ustabilt framme, vel fra siden. Velansatt svans. Bra pelskvalitet. 

VG.AK 

 

0060 Carillo Sansa NO31837/12, 26/12/11, Grå/ Hvit E: Kolpus, Jan O:Hansen 

Kari Granaas, 1820 Spydeberg (Carillo Speedy Blue – N UCH Carillo Shooting Star) 

Ganske kraftig skalleparti. Tiltalende uttrykk. Bra hals og skuldre. Noe kort 

overarm. Velformet brystkorg med bra lengde. Velvinklet bak. Kraftig ben-

stamme. Gode tassar. Har mycket bra kraft, men kunne strekke bedre ut bak. 

En aning myk pels. 

Exc.AK 4.AKK 

 

0061 Run Roy's Make My Day Sol NO59114/09, 578077000067637, 

18/10/09, Grå/Hvit E: Larsen, Marianne Og Lasse T., Austadveien 325, 3748 

ser. Behøver få mer kraft. Bra pelskvalitet. 

Exc.UK 2.UKK 

 

0048 Vikerkollen's Mas Enna NO57047/13, 578097809167786, 26/10/13, E: 

Myrvang, Rigmor Rønning, Pardisgutua 3, 2322 Ridabu O: Alhaug Birgit Bor-

dvik, 2315 Hamar (Macadamia Of Jedeye - N UCH Vikerkollen's Mos Safran) 

Tiltalende hode og uttrykk. Mycket bra proporsjoner mellom høyde og lengde. 

Bra skuldre. Aning kort overarm. Til alder passende kroppsvolum. Normalt 

vinklet brak. Bra beinstamme og tassar. Har mycket bra kraft bak i bevegelse-

ne. Fronten balanserer ikke helt med driv bak. Mycket bra pels. 

Exc.UK 1.UKK CK 

 

0049 Vikerkollen's Pl Lille Rim NO56941/13, 578097809168234, 25/10/13, E: 

Pedersen, Nina, Duengerhøgda 503, 2350 Nes På Hedmarken O: Alhaug Birgit 

Bordvik, 2315 Hamar (Vikerkollen's Nb Poseidon - Finnemarka's Lobota) 

Noget tynt neseparti. Søtt hode. Aning kort hals. Kunne være noe bedre vinklet 

framme. Har løse albuer. Bra kraftig brystkorg, kunne være noe lengre. Bra bak-

parti. Lette rørelser, men kunne ha lengre steg. Mycket tiltalende temperament. 

Exc.UK 3.UKK 

 

ÅPEN KLASSE TISPE 

0050 Vikerkollen's Rs Ia NO48438/09, 15/06/09, Mørkgrå E: Alhaug, Birgit 

Bordvik O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Robert Av Vargevass - N TCH 

Snilla Av Vargevass) 

En livlig tik med bra hodeform. Kunne ha noe mer markert stopp. Mycket bra 

hals og rygglinje. Normalt vinklede ben. Utmerket volum i brystkorgen. Velansatt 

svans. Rør seg med utmerkte steg når hun kommer ned. Ganske kort pels i dag. 

Exc.AK 2.AKK CK 3.BTK R.CERT 

 

0051 Gelido Vento Candy Girl NO37254/12, 578098100377579, 20/03/12, 

Sort/ Hvit E: Kolbu, Anett Pedersveen, Østsinnilinna 272, 2870 Dokka O: 

Ratajczak Joanna Krystyna, 2412 Sørskogbygda (Zorro Eskimoski Domek - 

Arnika Eskimoski Domek) 

En mycket kraftig tik med vakkert hode og uttrykk. Vakker helslinje og bra 

rygg. Til helheten passende, men noe for tung kropp. Kunne være noe mer 

vinklet fram og bak. Noe rund benstamme. Lette rørelser , men kunne struk-

ket ut steget mer. Kraftig pels. 

VG.AK 

 

0052 Nay-La-Chee's Rohan Chika NO34080/12, 578098100356774, 29/10/11, 

Sort/ Hvit E: Bergendahl, Rikke O: Bergendahl Rikke C,2016 Frogner (Isi Birke-

beiner - Kefeus Naggar Tamsin) 

Noget tynt neseparti. Ellers OK hode. Mycket bra hals og rygglinje. Lagom 

vinklete ben med tilstrekkelig benstamme. Nogot flata tassar. Mycket bra 

lengde i brystkorgen. Rør seg en aning trangt bak, men har bra drive. Hun er 

noe ustabil framme og kunne strekke ut noe mer. Bra pelskvalitet. 

Exc.AK 3.AKK 

 

0053 Grå Av Finnsibir NO47518/12, 04/06/12, Grå/Brun E: Alhaug, Gitte 

Bordvik, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Korpela Keijo Tapio, 2647 Sør-Fron 

(Varghaugens Kaia - Katia) 

Nogot smalt og tynt hode. Vakre øyne. Bra hals. Skuldre kunne ha bedre vinklet 

overarm. Bra lengde i brystkorg Trenger mer volum. Er tynn i fronten. Ustabile 

frembeinsbevegelser. Bra steglengde, men kunne ha mer kraft. Bra pelskvalitet. 

VG.AK 

 

0054 Sol Av Ulvhild NO35176/13, 22/12/12, E: Farstad, Anita O: Monsen 

Kenneth, 2967 Lomen (Savik Av Ulvhild – Greentrail Freia) 

Bra hode, men noe tynt «overall». Til sin størrelse burde hun hatt kraftigere 

kropp. Tilstrekkelig halslengde, lnskes bedre vinkler fremme. Bra lengde i 

brystkorg, men volum mangler. Normalt vinklet bak. Rett svårt at bedømme 

bevegelser da hun danser i ringen. Mycket kort pels i dag. 

G.AK 

 

0055 Run Roy's I Can Play Mon Ami NO50214/12, 31/07/12, E: Farstad, Anita 

Holm O: Tømmerås Mari Schjelderup/ Bergeng Roy Arne, 2318 Hamar 

(Candyman's Malte - Run Roy's After Midnight Oprah) 

Mycket bra hode og uttrykk. Bra hals. Kunne være bedre vinklet frem og spesielt 

Tone Beate Hansen med BK tispe, BIR-bruks, Kefeus Irridium. 
Foto: Anita H. Engebakken. 
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framme. Tilstrekkelig volum i brystkorg. Burde rører seg med lengre steg og 

ønskes mer stabil både fram og bak. Bra pels. Tyvärr pga størrelse 0 

0.BK 

 

0066 N TCH Heidiburghs Ghost Luna S69245/2006, 752098100321803, 

04/11/06, Grå/Hvit E: Kleven, Tora, Gåsbuveien 940, 2323 Ingeberg O: Lars Og 

Kerstin Gustafsson, Sverige (S (POLAR)CH Trahimus Sudden - Unisak's Towa) 

En mycket feminine tik med vakkert hode og uttrykk. Utmerket hals og rygg-

linje. Harmonisk vinklede ben med utmerket benstamme. Utmerket volum og 

lengde i brystkorgen. Rør seg på utmerket sett fra alle hold. Utmerket pels. 

Exc.BK 2.BKK 

 

0067 N TCH Rossevangens Dina 28187/08, 578077000056349, 26/11/08, Grå/ 

Hvit E: Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, Gåsbuveien 940, 2323 Ingeberg O: 

Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, 2323 Ingeberg (N UCH N TCH SE (POLAR)CH 

Heidiburghs Eric - Snøheimens Tanja) 

58 cm. Mycket bra hodeform. Bra hals og skulder. Noe rak overarm. Utmerket 

form og lengde på brystkorg. Velvinklet bak. Bra benstamme. Noe flate tassar. 

Rør seg med kr. steg. Bra pels. Tyvärr for stor. 

0.BK 

 

0068 Aften Bris NO54968/11, 17/08/11, Grå/ Hvit E: Stabbetorp, Lina O: 

Siljan O: Tømmerås Mari Schjelderup/ Bergeng Roy Arne, 2318 Hamar (Run 

Roy's Light'n Thunder Frost - Run Roy's Sunshine Cinderella) 

56cm. På øvre grensen men med gode proporsjoner. Tiltalende uttrykk, øns-

kes mer markert stopp. Bra skulder, men rak overarm og ganske fremskutte 

fremben. Bra ramme og lengde i bryskorg. Normalt vinklet bak. Bra benstam-

me og tassar. Kunne ha mer styrke i steget og hele hunden kunne vises i 

strammere kondisjon. Bra pels. 

Exc.AK 

 

BRUKSHUNDKLASSE TISPE 

0062 N TCH Gillian 07098/08, 28/10/07, Grå/ Hvit E: Tone Beate Hansen, 

Runar Golimo Simonsen O: Kroken, Anne-Katrine/Lønning, Hans Petter, 2364 

Næroset (Muddy -Nay-La-Chee's Hejira) 

En tik med vakkert hode og tiltalende uttrykk. Bra hals og skuldre. Noe kort 

overarm. Tilstrekkelig lengde i brystkorg. Bra volum. Noe kort, bratt kryss. 

Normalt vinklet bak. Rør seg med lette steg men styrken fattes spesielt i 

baksteg. Kunne ha mer steglengde. Bra pels 

VG.BK 

 

0063 Constanze NO46073/13, 578098100424668, 12/05/13, E: Stabbetorp, 

Lina O: Borgen, Irene, 1482 Nittedal (N TCH Nay-La-Chee's Lava Goshe - N TCH 

Ulveheia's Nusse) 

En tik med bra proporsjoner mellom høyde og lengde, men kunne ha mer 

volum i brystkorgen. Bra hode og uttrykk. Bra hals og rygglinje. Knapt vinklet 

framme, normalt bak. Mycket gode rørelser fra siden. Har noe løse albuer pga 

tynn brystkorg. Avpelset men god kvalitet. 

VG.BK 3.BKK 

 

0064 N TCH Kefeus Iridium FI52838/12, 15/08/12, Viltfarget E: Hansen, Tone 

Beate O: Hasa, Jenni, Finland (FI TCH JOH-08 Icesmile's Iknek - Taiga Quest Crow) 

Noget lavt ansatte ører. Ellers bra hode. Bra hals og rygglinje. Kunne vært 

bedre vinklet fram og bak. Til helheten passende benstamme. Noget flate 

tassar. Bra kroppsvolum. Rør seg mycket vel fra siden. Gir et bedre inntrykk i 

bevegelse enn stående. Bra pelskvalitet. 

Exc.BK 1.BKK CK 

 

0065 Jana NO37911/12, 22/02/12, E: Lindberg, Jostein, Setraveien 62, 1914 Ytre 

Enebakk O: Rinne, Yvonne/ Dåbakk, Kenneth, 2160 Vormsund (Yukon - Sisu) 

60cm Nogot tynt neseparti ellers bra hode. Bra hals, men ønskes bedre vinkler 

VET Tispe, BIM-Vet Snøheimens Tanja. Foto: Anita H. Engebakken. 

BIR og BIM N SE UCH SE(POLAR)CH Snowstreams Inachis Io og SE UCH Snowstreams Magnolia Lilliflora. Foto: A. H. Engebakken. 
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Kunne være bedre vinklet framme. Utmerket stram rygg. Bra lengde i bryst-

korgen. Velansatt svans. Bra drive bak. Kunne strekke mer ut framme. Bra 

pels. Tyvärr for stor. 

0.VETK 

 

OPPDRETTERKLASSE 

0073 Snowstreams E: Malmberg, Ylva, Östra Syningevägen 106, 76191 Norr-

talje, Sverige 

3 ulike kombinasjoner. Hunder av ulike aldre. Gjennomgående jevn type. 

Kraftige hunder med utmerket benstamme. Alle er velvinklet og velgående 

med korrekt polar pels. Gratulerer oppdretter for et utmerket resultat. 

HP Beste oppdretter 

 

0074 Piperbakken E: Tone Beate Hansen, Runar Golimo Simonsen 

Juniorhunder av samme kull. Gjennomgående et vellykket valpekull av jevn 

kvalitet. Alle rør seg mycket vel fra siden, men den ringe alder synes. Enda 

uutviklet kropper. Bra pels. 

HP oppdrett nr. 3 

 

0075 Vikerkollen’s E: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar 

Fire ulike kombinasjoner. Hunder av ulik alder men gjennomgående jevn type. 

Alle har bra hode, er velbygd og en stor pluss er rørelser fra siden. Gratulerer 

oppdretter med godt resultat. 

HP oppdrett nr. 2 

CHK tispe, BIM Snowstreams Magnolia Lill. Foto: A.H:Engebakken. 

0068 Aften Bris NO54968/11, 17/08/11, Grå/ Hvit E: Stabbetorp, Lina O: 

Johansen, Geir, 5173 Loddefjord (Umi Av Ulvhild - Varghaugens Luna) 

56cm. På øvre grensen av standard. Bra hode og uttrykk. Bra hals og rygglinje. 

Ønskes bedre vinklet framme. Samt kraftigere brystkorg for bedre balanansert 

ramme. Normalt vinklet bak. Rør seg med bra kraft bak, men må strekke mer 

ut bak. Bra pelskvalitet. 

VG.BK 4.BKK 

 

CHAMPIONKLASSE TISPE 

0069 SE UCH Snowstreams Magnolia Lilliflora SE42380/2011, 31/05/11, Brun 

& Vit E: Malmberg, Ylwa, Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, Sverige O: 

Ylwa Malmberg, Sverige (SE UCH SE (POLAR)CH Snowstreams Tradus Philome-

los - SE UC SE (POLAR)CH Fenrisulven Beyla) 

En kraftig champion tik med utmerket hode og uttrykk. Fin hals og rygglinje. Har 

lagom vinklede ben med gode tassar. Mycket bra form og lengde av brystkorg. 

Velansatt svans. Rør seg med spenstige steg. Bra steglengd. Utmerket pels. 

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM 

 

VETERANKLASSE TISPE 

0070 SE UC SE (POLAR)CH Fenrisulven Beyla S59294/2003, 12/09/03, E: 

Malmberg, Ylwa, Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, Sverige O: Lotta & 

Peter Antoniuson, Sälen, Sverige (Kvarnmyrens Two Moon - SE (POLAR)CH 

Fenrisulven Freja) 

12 år gammel verdig veteran tik med fine proporsjoner mellom høyde og 

lengde. Vakker hodeform. Fortfarande fin hals og rygglinje. Velvinklet front. 

Bra kroppsvolum og lengde. Normalt vinklet bak. Rør seg mycket vel for sin 

alder. Utmerket pelskvalitet. 

Exc.VETK 2.VETKK CK 

 

0071 Snøheimens Tanja 11848/04, 578050000094868, 08/05/04, Grå/Hvit E: 

Kleven, Tora, Gåsbuveien 940, 2323 Ingeberg O: Grøtte Toril Og Hoffmann 

Dag, 2450 Rena (Snøheimens Cola - Snøheimens Salsa) 

11 år gammel tik som vises i strålende kondisjon. Vakkert hode og uttrykk. 

Fortfarande fin hals og rygglinje. Velvinklede ben med utmerket benstamme 

og tassar. Utmerket kroppslengde. Svårt at tro hennes alder når man ser hen-

ne røre seg. Aningen myk pels. 

Exc.VETK 1.VETKKK CK 4.BTK BIM-veteran 

 

0072 Ulveheia's Lilo 10188/08, 578098100201420, 03/02/07, Vilt E: Ensby, 

Simen, Ensby Gård, Hundervegen 652, 2636 Øyer O: Kristiansen, Øystein, 

1816 Skiptvet (Ulveheia's Disel - Ulveheia's Aice) 

58 cm. 8 år ung, noe tynt neseparti ellers bra hode. Tilstrekkelig halslengde. 

Snowstreams E: Malmberg, Ylva vant oppdretterklassen. Foto: Anita H. Engebakken. 
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R E F E R AT  F R A Å R S M Ø T E  2 0 1 5  
 

N O R S K  S I B E R I A N  H U S K Y  K L U B B  

Dato for årsmøte: 24.05.2015 
Sted: Frya leir 
 
1) Åpning 
Årsmøtet ble åpnet av avtroppende leder, Line Løw. 
 
2) Administrasjon av årsmøtet 
Ordfører: Terje Frode Bakke 
Referenter: Marianne Larsen og Ivar Hordnes 
Tellekorps: Lena Sparbo Vanvik og Kristin Ranem Rønsdal 
Antall stemmeberettigede medlemmer tilstede: 42  
Antall fullmakter registrert: 23 
Totalt antall stemmer: 65 
 
Note: Et medlem måtte forlate årsmøtet før dette var avsluttet, og overga derfor sin stemme som fullmakt til et av de 
andre medlemmene. 
 
3) Innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent av årsmøtet med følgende kommentarer: 
I innkallingen var det skrevet at ”Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer”. Avtroppen-
de leder beklaget dette og presiserte at etter gjeldende lover  kan man IKKE avlegge forhåndsstemmer. På den annen side 
så har hvert medlem anledning til å ha med fullmakt fra opp til 2 medlemmer som ikke selv kan stille på årsmøtet. 
Avtroppende leder av arrangementskomiteen informerte om at kopiering og utsendelse av innkallingen i papirformat be-
løp seg til ca. kr. 15.000. Dette oppleves som en unødvendig kostnad, og årsmøtet ble derfor bedt om å godkjenne at man 
i fremtiden sender ut innkallingen på e-post og legger den ut på klubbens hjemmeside. Dette krever at alle medlemmene 
holder sine e-postadresser som er registrert hos NKK oppdatert. Det vil i forkant av utsendelsen bli kunngjort i Huskybla-
det at dem som ønsker innkallingen på papir selv må melde fra om dette til styrets sekretær. 
 
4) Årsberetninger 
Alle årsberetningene har vært trykket i Huskybladet som sendes til klubbens medlemmer, og dermed vært tilgjengelig for 
alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Det ble derfor bestemt at man ikke skulle lese gjennom disse rapportene på års-
møtet, men heller diskutere eventuelle kommentarer som medlemmene hadde.  
 
Årsberetningene ble godkjent uten kommentarer. 
 
5) Budsjett og regnskap med revisors beretning 
Kasserer gikk gjennom klubbens regnskap for 2014, og forklarte innholdet i de individuelle postene. Avtroppende leder 
presiserte følgende: 
Selv om Dørstokkmila ble arrangert av Oslo og Akershus lokallag, så går overskuddet fra dette arrangementet tilbake til 
NSHK. 
Kostnader for helseundersøkelsen er faktura fra Norges Veterinærhøgskole. 
 
Kasserer gikk deretter gjennom klubbens budsjett for 2016, og presiserte følgende: 
De høye kostnadene som er satt opp for medlemskap i WSA, er relatert til deltakelse i årsmøtet i WSA. Til dette vil det 
nødvendigvis påløpe en del reiseutgifter. 
Tildeling til lokallag er satt noe høyere enn det som regnskapet for 2014 viser fordi det har kommet signaler om økt aktivi-
tet fra lokallaget i Nord-Norge. 
Dersom Sak 3 blir godkjent vil utgifter til reklamemateriell måtte justeres opp fra kr. 5.000 til kr. 25.000. 
 
Kasserer avsluttet med å lese opp revisors beretning, som konkluderer med at klubbens økonomi er god. Tora Kleven 
ønsket å tilføye at regnskapet var ført på en oversiktlig måte gav honnør til kasserer for å ta godt vare på klubbens penger. 
 
Årsberetningene ble godkjent uten kommentarer. 
 
6) Saksliste 
 
Sak 1: Kontingentsats  
Forslagsstiller: Styret 
 
Styret foreslår at kontingentsatsene holdes på dagens nivå, altså ingen endring fra 2013. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 2: Retningslinjer for medlemskap og verv – Lovendring (krever 2/3 flertall) 
Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunn for denne saken ble presentert av avtroppende leder. Styrets motiv for lovendring er at man ønsker å forhindre 
at man i forkant av årsmøtet skal kunne rekruttere nye medlemmer ene og alene for å kunne ”kuppe” årsmøtet. Dette kan 
dessuten føre til at klubben blir sittende med mange medlemmer som egentlig ikke har noen interesse av å bidra med noe i 
klubben, som for eksempel å ta verv i styret etter å ha bidratt til et valgkupp.  
 
Årsmøtet hadde følgende kommentarer til forslaget fra styret: 
Det ble stilt spørsmål om hvorvidt forslaget er relevant i den forstand at kupp noen gang har skjedd tidligere, og om det er 
sannsynlig at dette kan skje i fremtiden. Dette ble besvart av ordstyrer med at et kupp ble utført i 1979. I tillegg ble det 
bemerket at mange rasehundklubber og trekkhundklubber har en slik klausul i sine lover og har anbefalt også NSHK å 
innføre dette. 
Det ble bemerket at den foreslåtte lovendringen kun omhandler valgbarhet, og dermed ikke forhindrer ikke kupp. Det ble 
derfor anbefalt at forslaget skrives om til å omfatte stemmerett. 
 
På bakgrunn av årsmøtets kommentarer endret styret sitt forslag til: 
 
§2-6 Medlemskap og valgbarhet til styreverv 
For å ha gyldig stemmerett på årsmøtet, kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. 
For å være valgbar til styreverv, kreves gyldig medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Sak 3: Ekstra bevilgning til profileringsartikler  
Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunn for en ekstra bevilgning på kr. 20.000 til profilering ble presentert av avtroppende leder av arrangementskomi-
teen. Årsmøtet hadde følgende kommentarer til forslaget: 
 
Spørsmål ble stilt hvorvidt dette dreide seg om salgbare artikler eller om materiell til bruk på messer og arrangementer. 
Dette ble besvart med at det utelukkende gjaldt artikler til bruk på messer og arrangementer. 
Det ble deretter bemerket at man i så fall burde bruke klubbens fulle navn på bannere og plakater ettersom forkortelsen 
NSHK ikke er tilstrekkelig for å formidle at vi er en rasehundklubb for Siberian Huskies. Mange som har bidratt på mes-
ser har fått spørsmål om vi har Alaskan Huskies. Det må i fremtiden bli veldig tydelig at det dreier seg om Siberians.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Sak 4: Forslag til NSHK’s årsmøte 2015 om å arrangere WSA EM 2017 
Forslagsstiller: Line Løw 
 
Bakgrunn for forslaget ble presentert av forslagstiller. Årsmøtet hadde følgende kommentarer til forslaget: 
Det ble innledningsvis stilt spørsmål om hva et WSA arrangement innebærer. Dette ble besvart med at WSA er den største 
organisasjonen som arrangerer trekkhundmesterskap for polare raser i motsetning til IFSS som står for mesterskapstitlene 
for blandingshunder. Det ble også forklart at siden det er NSHK som har søkt om norsk medlemskap i WSA, så må dem 
som ønsker å stille på WSA mesterskap med andre polare raser melde seg inn i NSHK. 
Til spørsmål om hvor krevende et WSA arrangement vil bli, presiserte forslagsstiller at muligheten for å for å arrangere et 
WSA EM avhenger av samarbeid med Hamar Trekkhundklubb, som på sitt årsmøte hadde stilt seg positiv til å bidra, men 
uten å gjøre et vedtak. Beskjeden fra Hamar Trekkhundklubb var at de ville avvente et vedtak fra NSHK’s årsmøte før de 
gjør et endelig vedtak.  
Et medlem fra Hamar Trekkhundklubb oppklarte at bakgrunnen for den avventende holdningen, er skepsis til muligheter 
for å skaffe sponsormidler. Dette ble besvart av forslagstiller med at renrasede løp har mye større interesse ute i Europa 
enn her i Norge, og at dette må utnyttes til å knytte til oss sponsorer, samt at vi må bruke de kanaler vi har gjennom NKK. 
Det ble bemerket at det er knapp tid i forhold til alt som skal gjøres i forkant. Forslagstiller informerte om at søknaden må 
sendes i August 2015, og et vedtak gjøres i September 2015. I forhold til arrangementet er det viktig å ha klare rammer både 
overfor WSA og Hamar Trekkhundklubb. 
Det må også tas hensyn til at klubben har mange andre arrangementer som skal gjennomføres de neste årene, og at et WSA 
mesterskap må times godt i forhold til alle andre løp som er satt opp på terminlisten, ikke bare i Norge, men i hele Europa. 
Forslagstiller la vekt på at arrangørlandet blir tildelt større deltakerkvoter, og at dette kombinert med kortere reise, må gjøre 
et EM i Norge attraktivt for norske SH-kjørere. Det ble i den sammenheng påpekt at det må tenkes gjennom hvordan ut-
takning skal skje dersom flere vil kjøre enn det kvotene tillater. Vi må være forberedt på at 2-spann slede blir en stor klasse. 
Dette er en populær klasse i Europa og Sverige. 
For nordisk stil må løyper leies av Vang Skiforening ettersom hundekjørerarenaen ikke har passende løyper for dette.  
NKK må involveres og reklamere mer for renrasede trekkhunder. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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Sak 5: Forslag om at årsmøtet legges til rett etter utstillingen 
Forslagsstiller: Trond Lereng 
 
Forslaget ble trukket av forslagstiller på årsmøtet. 
 
Sak 6: Legge ut alle styremøtereferater på klubbens hjemmeside 
Forslagsstiller: Terje Frode Bakke og Trond Lereng 
 
Årsmøtet hadde følgende kommentarer til forslaget: 
Styremøtesaker som er sensitive må skjermes. Referatene skal likevel reflektere at saken er behandlet. Dette kan gjøres ved 
kun å inkludere en moderert saksoverskrift. Saksinnholdet kan deretter beskrives med ”Sak X: unntas offentlighet”.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Sak 7: Endring av Trekkhundprøvene 
Forslagsstiller: Birgit Bordvik Alhaug 
 
Bakgrunn for forslaget ble presentert av forslagstiller. Årsmøtet hadde følgende kommentarer til forslaget: 
Reglene kan revideres først 2 år etter siste revisjon. NKK har en minimum revisjonssyklus på alle regelverkene sine. Dette 
er innført for å forsikre at alle forslag til endringer blir nøye bearbeidet. 
Det ble foreslått at 125% i langdistanse ble økt til 130%. Evelyn Kock’s løp i årets Finnmarksløp ble brukt som eksempel 
på at det var vanskelig å oppnå premiering når ett spann kjører så mye bedre enn resten. Dette ble kontant tilbakevist som 
et feil argument for en regelendring. Vi må hele tiden strebe etter at de beste blir premiert. 
Det ble også bemerket at det var noen feil i gjennomføringen av Trekkhundprøvene ettersom spann som var kvalifisert 
for 3. premie på langdistanse kun hadde fått tildelt ”Fullført”. Leder av ABU-komiteen svarte med at dette kun var en tek-
nisk feil i utregningene, og ikke i regelverket i seg selv. Feilene blir rettet opp. 
Det var konsensus om at forslagsteksten som den foreligger er for lite spesifikk til å stemme over. Forslagstiller forklarte 
at prinsippet med forslaget var å få satt søkelys på reglene for Trekkhundprøvene. Ny forslagstekst ble derfor utformet 
som følger: 
 
Styret og ABU-komiteen jobber videre med revidering av Trekkhundprøvene. 
 
Forslaget ble vedtatt med 64 stemmer FOR, 0 stemmer MOT og 1 stemme BLANK. 
 
Sak 8: Egen løpsklasser for registrerte polare raser, alt. merket med RNB/PB/C/SH 
Forslagsstiller: Trond Lereng, Kristin Heltberg Lereng, Terje Frode Bakke, Viggo Jørgensen og Tora Kleven 
 
Bakgrunn for forslaget ble presentert av Trond Lereng som representant for forslagstillerne. Det ble presisert at den første 
delen av forslaget (Egne klasser for registrerte polarhundraser) ikke gjelder for ordinære langdistanse (LD) løp.  Men selv om 
dette er ønskelig, så vil det være tilstrekkelig om man får markert i start/resultatlistene at man kjører renraset spann med 
en av forkortelsene angitt i forslagsteksten. 
 
Årsmøtet hadde følgende kommentarer til forslaget: 
Det er opp til den tekniske arrangøren å bestemme hvorvidt de ønsker å sette opp egen klasser for polare raser eller mar-
kere i start/resultatlistene at det er et renraset spann.  
NSHK har ingen inngang mot NHF for å føre videre et vedtak på vårt årsmøte. Det ble derfor stilt spørsmålstegn ved om 
det har noe hensikt å diskutere denne saken i NSHK og at vi heller jobber for gradvis aksept i trekkhundmiljøet. NSHK 
kan likevel fortsette å synliggjøre at SH-spann deltar.  
Det ble også stilt spørsmålstegn ved om et vedtak som foreslått kan føre til at klasser fjernes og at det bare blir merking. 
Spørsmålene ble besvart av forslagstiller v/Trond Lereng med at det oppfattes som viktig at NSHK i det minste har en 
offisiell holdning til saken, og at dette er hovedmotivasjonen for å stille forslaget. I følge en av de andre forslagstillerne 
(Tora Kleven) har NHF uttalt at NSHK ikke har noen mening om egne klasser. Det ble lagt til at 70% av hundkjørerne i 
Europa kjører med renrasede nordic breed (RNB), og at dette kunne og at vi i Norge derfor har et rekrutteringspotensiale 
som kan øke dersom NSHK er offisielt positive til egen klasser. 
Avtoppende styreleder la vekt på at avtroppende styre på ingen måter har vært fravikende om å mene noe om denne sa-
ken. De har helt klart vært for egne klasser, spesielt i Mellomdistanse (MD) og sprint, men fordi en stor andel av LD-
kjørerne i NSHK har vært kritisk til egne klasser i LD, har det vært vanskelig å formulere en holdning som representerer 
alle medlemmene i denne saken. 
Det ble videre påpekt at et eventuelt vedtak i denne saken må følges opp og medfører ekstra administrasjonen i form av 
chip-sjekk på alle løp med egne klasser, og at man ikke kan forvente at den tekniske arrangøren vil være spesielt villig til 
dette. Norway Trail ble nevnt som et eksempel der ingen papirer/chips blir sjekket til tross for at mange SH-spann deltar. 
Ville de gjort dette dersom egne klasser for SH ble innført? Forslagstiller besvarte med at man må basere administrasjonen 
på tillit, og la igjen vekt på at de var mest opptatt av egne klasser var viktig i VM og EM, men at det i andre løp var til-
strekkelig med merking, slik som det gjøres i Norway Trail. 
Diskusjonen dreide etter hvert mer over mot detaljer i forslagsteksten da mange oppfattet ordlyden som forvirrende. Mye 
av forvirringen dreide seg om omfanget av første del av forslaget, om dette omfattet alle klasser, eller om LD er unntatt. 
Det ble foreslått at det ble stemt individuelt på hver av de 3 delene i forslaget. Dette ble tilbakevist av forslagstillerne, men 
til gjengjeld sa de seg villig til å omformulere første del.  
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Første utkast forslo at egne klasser skulle gjelde sprint, MD og internasjonale LD løp. Dette førte til diskusjon rundt om-
fanget av internasjonale LD løp. Finmarksløpet må absolutt anses som et internasjonalt løp, men den eneste grunnen til at 
årets løp hadde egne klasser er at det var VM og at arrangøren dermed er pålagt av IFSS å ha egne klasser. I følge Tora 
Kleven ønsker NHF å jobbe med å få fjernet egne klasser fra IFSS VM. 
Endelig utforming av Del 1 av forslaget ble dermed som følger: 
 
Egne klasser for registrerte polarhundraser i internasjonale og nasjonale løp/mesterskap i sprint og MD, samt internasjonale mesterskap i LD. 
 
Del 2 og 3 i det opprinnelige forslaget forblir uendret. 
 
Note til protokoll:  
Under saksdiskusjonen ble det påpekt at Ordstyrer, som også er forslagstiller, deltok i debatten utover sin rolle som ords-
tyrer. Dette inkludert også urimelige avbrytelser av andre debattanter. Ordstyrer ble derfor bedt om å moderere seg, noe 
som han tok til følge. 
 
Forslaget ble vedtatt med 53 stemmer FOR, 10 stemmer MOT og 2 stemmer BLANK. 
 
8) Valg 
Valget ble besluttet gjennomført på følgende måte: 
 
Skriftlig valg på styremedlemmer. 
Ikke-skriftlig valg på komitemedlemmer. 
 
I forkant av valget ble det bedt om en oppklaring på hvorvidt redaktør og leder av redaksjonskomiteen er en og samme 
person. Avtroppende leder leste fra lovene og kunne ikke finne at redaktør er nevnt. Leder av redaksjonskomiteen sitter i 
styret, men er det da mulig i tillegg å ha en redaktør som kun er ansvarlig overfor årsmøtet? Nåværende praksis er at leder 
og redaktør er samme person, og at denne svarer overfor styret. Det var konsensus om å videreføre denne praksisen. Fo-
reslått redaktør påpekte dessuten at dette var en forutsetning for å påta seg vervet. 
 
Valglisten ble presentert av leder i valgkomiteen med følgende endringer i forhold til publisert valgliste: 
Alexandra Mink har sagt seg villig til å sitte i Arrangementskomiteen, IKKE i Redaksjonskomiteen. 
Ivar Hordnes har meldt fra til valgkomiteen om at han ikke tar gjenvalg til Sportskomiteen, og skal dermed ut av listen. 
 
Resultatet av valget er oppsummert i tabell nedenfor: 
 
 
Alle komiteer ble deretter valgt ved akklamasjon. 
 
Valgkomiteen foran årsmøtet 2016 består av: 
 
Leder:  Terje Frode bakke 
Medlem:  Jørgen Næss 
Medlem:  Cecilie Husebø-Isaksen 
Vara:  Gro Teslo 
 
Fullstendig liste av verv og komiteer etter valget i 2015 er lagt ved dette referatet. 

 
Oslo, 12.06.2015 
 
 
 
Marianne Larsen (sign)    Ivar Hordnes (sign) 

Verv Navn 
Antall stemmer 

Konklusjon 
JA NEI BLANK 

Leder Jan Kolpus 56 2 7 Valgt 

Nestleder Lina Stabbetorp 65 0 0 Valgt 

Adm/Media Stine Oppegaard 65 0 0 Valgt 

Redaktør Trond Lereng 42 23 0 Valgt 

Leder 
Arrangementskomitee 

Kristin Ranem 
Rønsdal 

64 0 1 Valgt 
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VEDLEGG: FULLSTENDIG LISTE OVER VERV I NSHK ETTER VALG PÅ ÅRSMØTET 2015 
 
Sentralstyret 

 

Redaksjonskomiteen 

 

Sportsskomiteen 

 

Avls-, bruks, og utstillingskomiteen 

 

Arrangementskomiteen 

 

Andre funksjoner 

 

Verv Navn Gjenstående periode 

Leder Jan Kolpus 2 år 

Nestleder Lina Stabbetorp 1 år 

Kasserer Irene Borgen 1 år 

Sekretær Marianne Larsen 1 år 

Administrasjon/Media Stine Oppegaard 2 år 

Verv Navn Gjenstående periode 

Redaktør (styremedlem) Trond Lereng 2 år 

Medlemmer 

Bård Bakås 1 år 

Erik Solli Teigen 1 år 

Mari Schjelderup Tømmerås 1 år 

Linda Marie Monsen Vassdal 1 år 

Lena Sparbo Vanvik 2 år 

Verv Navn Gjenstående periode 

Leder (styremedlem) Kenneth Monsen 1 år 

Medlemmer 

Atle Eikevik 1 år 

Terje Dietrichson 1 år 

Morten Farstad 2 år 

Didrik Lantz 2 år 

Verv Navn Gjenstående periode 

Leder (styremedlem) Tone Beate Hansen 1 år 

Valpeformidler Hågen Bjørgum 2 år 

Medlemmer 

Birgit Bordvik Alhaug 1 år 

Lina Stabbetorp 2 år 

Rikke Bergendahl 2 år 

Anita H. Engebakken 2 år 

Ingrid Stigen Tomter 1 år 

Marianne Pedersen Høidahl 1 år 

Verv Navn Gjenstående periode 

Leder (styremedlem) Kristin Ranem Rønsdal 2 år 

Materialforvalter Siv Nordal Hansen 1 år 

Barn og ungdom Mari Skår 1 år 

Medlemmer 

Sigmund Alhaug 1 år 

Gro Britt Skarseth 1 år 

Camilla Kerler-Günther 2 år 

Jon Bakke 2 år 

Alexandra Mink 2 år 

Verv Navn Gjenstående periode 

Revisor Trond Hafel 1 år 

Vararevisor Kirsten Ribu 1 år 

Leder valgkomiteen Terje Frode Bakke 1 år 

Medlem valgkomiteen Jørgen Næss 1 år 

Medlem valgkomiteen Cecilie Husebø-Isaksen 1 år 

Vara valgkomiteen Gro Teslo 1 år 



25 

  2/2015 HUSKYBLADET 

TEKST OG FOTO: BÅRD BAKÅS. 

Midt-Norsk hundekjøring arrangerer barmarkscup og hittil 
har dette vært en noe våt opplevelse for både kjørere og 
hunder. Hovedbildet viser den etter hvert så meriterte unge 
kjøreren Aud Kristin Bjørgum på Midtkilløpet som gikk 12. 
og 13. juni. Kanskje en ide å la hundene løpe med flytevest 
neste gang. 
 
To andre siberiankjørere fikk også vasket hundene sine på 
Midtkil denne helga. Det var Håvard Okstad og Trond Vel-
de. Trond fikk låne fire hunder fra Haagen Bjørgum. ■ 

Midt-Norsk Hundekjøring 
De fem klubbene Trondheim Trekk- og Brukshundklubb, 
Innherred Trekkhundklubb, Molde og Omegn Hundekjø-
rerlag, Skaunakjølen Trekkhundklubb og Stjørdal Trekk-
hundklubb og deres samarbeidsprosjekt Barmarkscupen 
står bak Midt-Norsk Hundekjøring. Her er terminlister, 
innbydelser, påmelding og resultatlister til hundekjø-
ringsarrangementer i Midt-Norge tilgjengelige. 
 
Etter at tre av årets Barmarkscupløp er unnagjort, er det 
flere gledelige ting å legge merke til. Først og fremst at 
deltagelsen er bedre enn på flere år. Det er tett i toppen 
med fem løpere innenfor 11 poeng, dette legger til rette 
for en spennende høst med flere tette dueller. Og sist, 
men ikke minst, ser vi endelig at 8-spann klassen er tilba-
ke, også her er det jevnt og listen er fortsatt helt åpen. 
 
Resultater ligger på barmarkcupen sine hjemmesider: 
www.midtnorskhundekøring.no 

Aud Kristin Bjørgum med Isabel, Striker, Kaizer, Zorro, Tor og Enok. 

Barmarkskjøring i Midt-Norge 

Foran: Trond Velde med Håvard Okstad bak. Foto: Bård Bakås. 

Sommeren i Midt-Norge var fram til St. Hans som en 
litt mild vinter. Lavtrykkene sto i kø og snøen la seg 
flere ganger helt ned til tregrensen. Så for oss som vil 
trene med godt pelsede hunder, har det vært «fine» 
forhold når det gjelder temperatur. 
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TEKST: ANNE-KATRINE KROKEN 

Eveline Koch, vinner av FL500 NB og 
prisen for beste hundestell av alle star-
tende i FL500. Kjører for Sverige, men 
med norskregistrerte hunder. Eveline 
kommer opprinnelig fra Nederland, 
men har vært kompanjong og samboer 
med Karsten Grønås på tradisjonsrike 
Vargevass Siberian Husky kennel siden 
2001. Interessen for rasen har hun hatt 
siden 11 års alder og fikk sin første 
hund 16 år gammel. Fullført tidligere 
både Polardistans 160 km og 300 km. 
 
Hvilke hunder var med? 
Bo, Kvitten og Molly av Vargevass, 
Thor av Vargevass, Iden av Viddas 
Husky, Puak av Vargevass, Voltaire og 
Erasmus av Vargevass. Alle 8 var med 
til mål. 

Kan du gi en kort beskrivelse av den 
enkelte hund og var det noen som 
utmerket seg spesielt under løpet? 
 
Etter alder: 
Søskentrio Molly, Kvitten og Bo 
(SUCH NUCH S(Polar)CH Isa aVv x 
Nathan aVv) født 2009 var de som har 
mest erfaring fra tidligere løp. De har 
bl.a. gått i mål på Polar Distans 300 og 
Amundsen Race 300 i 2012 og 2013. 
Samtlige var med til mål på Tobacco 
Trail 300 i år hvor vi ble nr. 3 totalt og 
beste renraset spann. 
 
Molly er en bestemt liten dame på ca. 
52 cm, men tross sin lille størrelse har 
hun en stor personlighet og pågangs-
mot. Hun er en stabil faktor i spannet 
og i år var hun på hugget. Hun tar ikke 

like store steg som hennes mannlige 
teamkolleger, men hun har fine beve-
gelser og er tøff mentalt som gjør at 
hun greier seg fint. Hun elsker klapp 
og kos. Var delvis i lead etappen Kara-
sjok – Levajok. 
 
Gikk 1½ uke etter Finnmarksløpet til 
mål på Beaver Trap Trail 350 i lead 
hele veien. Molly har 1 Cert og 1 Res-
Cert fra utstilling og er Svensk Trekk-
hund Champion. 
 
Kvitten 2009 – Relativ liten, lett og 
atletisk hanhund med meget snilt og 
ukomplisert gemytt. Fine bevegelser. 
På Vildmarksracet i år var han ikke 
helt i slaget og jeg vurderte ham ikke 
som kandidat. På Tobacco Trail gikk 
han strøkent til mål. Med hans erfaring 
og appetitt anså jeg at han skulle klare 
seg fint på Finnmarksløpet. Han kom 
til mål uten problem. Var i lead etappe 
Levajok-Skoganvarre. Gikk 1½ uke 
etter Finnmarksløpet til mål på 
BTT350. 
 
Bo er et riktig arbeidsjern med mye 
effekt og har det flotteste travet av 
våre hunder. Veldig glad i folk, sine 
kompiser og mat. Kan gå i lead og 
viste seg veldig stødig i stormvær, lik 
sin far Nathan. Gikk i lead fra starten i 
Alta til sjekkpunkt Jergul, som var en 
av etappene hvor det blåste på sitt ver-
ste. Fikk litt magetrøbbel på vei til, og 
etter Levajok, så jeg ville ikke ta han i 
lead på siste etappen. Men han gjorde 
tross det en bra innsats og jeg brukte 
ham i lead de siste tre kilometer til 
mål. Bo har fått CK på utstilling og er 
Svensk Trekkhund champion. 

Ut fra start. Foto: Tommy Hansen. 

I klassen for RNB (Nordic breed/registrerte polarhunder) på distansen 
500 km stilte 9 spann til start, hvorav 7 fullførte. 

Bytte av sledebelegg i Skoganvarre. Foto: Sigmund Alhaug: Handler Sigmund Alhaug sammen med Eveline Koch 
og Karsten Grønås. Foto: Monica A. Sundset. 

FINNMARKSLØPET 2015 
IFFS Langdistanse VM 
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Thor (NTCH Libby av Vargevass. x 
SUCH NUCH S(Polar)CH Dante) 
2010 - Alfa hannen i flokken og span-
net. Han var i lead fra start til mål på 
Tobacco Trail og gjorde en glimrende 
innsats som jeg er vant at han gjør. 
Han jobber så hardt og intenst at han 
må beskyttes mot seg selv. En hund 
som gir alt og litt til, som sin morfar 
Ukko og farfar Putin. På Finnmarkslø-
pet var værforholdene såpass utford-
rende at jeg bestemte meg for å veksle 
mye på lederhundene slik at spesielt 
Thor ikke skulle ta seg for mye ut. 
Dessuten visste jeg at i hvertfall 6 av 8 
på mitt spann går i lead så det var bare 
å bytte på. På vår beste etappe Jergul- 
Karasjok og Jotka – Alta var Thor i 
lead. Har CERT fra utstilling og er 
Svensk Trekkhund champion. 
 
Iden (Carillo Speed Up x Nathan av 
Vargevass) 2010 – Lita tispe på 52-53 
cm med veldig fine bevegelser og et 
veldig bra driv. Hun har et kattelikt 
temperament; går sin egen veier og 
elsker jakt. Temmelig het i oppstart og 
jobber alltid intenst men holder godt. 
Hun er god til å dra opp fart i lead 
eller point. Hun gikk som leder på den 
monotone elvaetappen Karasjok-
Levajok og fra Levajok til Skoganvar-
re. Var beste unghund tispe med CK 
på NSHK Spesialen i 2012. 
 
Puak (Noal aVv. x Kvitten aVv.) 2011 
- Naturlig leder, har arvet de gode 
egenskapene fra mor Noal og farfar 
Nathan. Riktig muskelbunt, bra trykk 
hele veien. Utrolig snill og ukomplisert 
i flokken. Kunne ønsket bedre beve-
gelser, men er allikevel rask, utholden-
de og har mye effekt. Ulempen med 
Puak er at han er redd for høgtalerlyd 
og menneskemasser, så jeg valgte å 
starte med ham i wheel. Han gikk i 
lead på etappene Jotka-Jergul, Jergul-
Karasjok, Karasjok-Levajok, Skogan-
varre- til 3 km. før mål. 
 
Voltaire (Arktisk Storm Zelly x SUCH 
NUCH S(Polar)CH Dante) - 2012. 
Jokeren på spannet. En meget snill og 

rolig hund, ikke så smart, ikke den tøf-
feste, men veldig søt og vakker. Kan 
kunsten å slappe av. Som valp var han 
sent utviklet, ble som unghund mobbet 
av hele gjengen og var redd første turer 
i selen. Første seriøse sesongen i fjor 
var han ukonsentrert på de lengste tu-
rene. I år har han blitt mye mer vok-
sen. Vi hadde lånt ham ut til en annen 
kjører i en uke og da han kom tilbake 
var han en annen hund. Antagelig kjen-
te han alvoret. Tobacco Trail var hans 
første langdistanse løp og en ‘test case’. 
Jeg så for meg at han kunne være en 
som kunne tenke seg å ‘parkere’. Han 
kom seg fint til mål. Hans moderate 
størrelse og fine bevegelser, samt at 
han jobber jamt og trutt uten alt for 
mye intensitet gjør at han holder helt til 
mål. Dette var avgjørende for at jeg tok 
han med på Finnmarksløpet. Han kom 
seg også her fint gjennom og hadde 
ingen antydning til parkering. Noen 
hunder trenger mer tid. 
 
Erasmus 2012 - Tøffere bror til Vol-
taire. Også han har utviklet seg mye 
gjennom sesongen. Hans første sesong 
var han litt ukonsentrert og kunne hol-
de på plukke saker og ting fra sporet. 
Og da så jeg for meg en ‘sokksugende’ 
hund over Finnmarksvidda, som spiste 
potesokker istedenfor snacks. Dess-
uten liker han å tulle litt med den som 
går i par med ham og det kan være 
nokså distraherende. Alt det forsvant i 
løpet av sesongen. Han jobbet fint på 
Vildmarksracet selv om det da gikk en 
sokk eller to i magen. Han gikk strø-
kent gjennom Tobacco Trail uten å 
bry seg om noen ting på sporet og gikk 
Finnmark uten å bry seg med naboen 
eller hva som lå på sporet. Han har 
fine bevegelser med mye effekt og er 
av bra størrelse selv om han er den 
første å slå over i galopp. 
 
Erasmus og Voltaire var de yngste på 
spannet og var de eneste to som ikke 
har gått i led under løpet. 
 
Vi hadde ni hunder med til Alta. Den 
ene som ikke fikk være med på span-

net var fordi hun ikke hadde samme 
appetitt som de andre i forkant av lø-
pet. Det var den avgjørende faktor. 
Hun gikk fint gjennom Beaver Trap 
Trail 350 senere med bra appetitt.. 
 
Hvordan var forberedelsene til 
Finnmarksløpet. Trente dere som 
planlagt og hvor mye? 
I år som i fjor, var det en dårlig vinter 
med liten snø og mye is. Vi var nødt til 
å laste hundene ofte for å kunne trene 
med slede. Vi hadde ca. 4000 km, 
mens 4500 km var målsetning. Det er 
alltid vanskelig å få trent nok, men å 
stille på langdistanseløp uten at hunde-
ne har bra grunnlag for det, bare for å 
komme seg gjennom, synes jeg ikke 
om. Det er urettferdig mot hundene. 
Men så må de også tåle treningen så 
klart, noe som de bevislig gjorde. 
 
Da vi så på fjorårets resultater for å 
sette opp løpsplanen min og så hvor få 
som kom til mål med fullt spann, fikk 
jeg lettere panikk. Jeg selv er ikke i 
spesielt bra form eller treningsglad så 
jeg er ikke til stor hjelp for spannet på 
løp. Tanke å sette ut flere hunder med 
mange mil igjen, satte meg i tvil om jeg 
egentlig ville delta på løpet i det hele 
tatt. Jeg ble meg i hvertfall ekstra be-
vist at alle hundene måtte være i opti-
mal form og uten noen skade. 
 
Kan du gi oss et spesielt øyeblikk 
fra løpet? 
Etappe Karasjok – Levajok ble mer 
seig enn jeg hadde trodd, tross med-
vind. Det var sol og relativ varmt på 
elven og mine hunder hadde tatt seg 
litt mye ut etter vi i begynnelsen hadde 
hengt på et hound 6-spann. Dette var 
en meget aktiv kjører som løp og 
sprang og senere viste seg å være 2013 
vinner Milos Gonda. Jeg var usikkert 
om det var bra eller dårlig å ha hengt 
på, og grublet hele veien til Levajok 
om jeg hadde gjort en tabbe ettersom 
mine hunder begynte å bli varme og 
slapp taket i hound spannet. 
 
Da vi ankom sjekkpunkt Levajok 

Hundestell ved Skoganvarre. Foto: Carmen Gallardo. 

Levajok, på bildet; Puak og Iden i led, Molly 
ogThor i point, Bo og Voltaire team, Kviten 
og Erasmus wheel. Foto: Eveline Koch. 
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(etter 85 km og 280 km i løpet) blåste 
det som bare det. Mitt spann fikk en 
plass i løssnøen, ganske tett inntil to 
andre spann, hvorav det ene hadde 
sjuke hunder og brøt på Levajok, til-
svarende 12 andre spann. Hundene 
mine ville bare skjerme seg mot vin-
den, og var på det tidspunkt ikke så 
interessert i mat. Det som de ikke tok 
med en gang, ble spist av hunder i 
spannene ved siden av. Pleddene blås-
te bort så hundene hadde bare dekke-
ne på seg og var i djup søvn. Jeg selv 
sank for hvert steg i djup løssnø og 
ramlet flere ganger, noe som tok mye 
av kreftene og energien. Etter at min 

planlagte pause var slutt syntes jeg ikke 
hundene var spesielt interessert i å gå 
ut, og jeg selv egentlig minst. Jeg lurte 
der og da på hva jeg egentlig hold på 
med, syntes at hele sporten var bare 
tull og jeg var forberedt på det verste, 
nemlig å få parkering til Skoganvarre, 
90 km over fjellet i storm vær og mør-
ke. Jeg likte meg svært dårlig med 
ideen fordi jeg avskyr å ligge ute i telt 
eller vindsekk. Siste gang jeg var frivil-
lig ute en vinternatt i telt uten søvn og 
gjennomkald, var for  
10 år siden og det rekker for min del. 
 
Karsten derimot var optimistisk og 
bestemt på at hundene var helt OK for 
å gå ut, bare jeg tok av dekkene slik at 
de forsto at det var på tide å dra. Han 
hadde også påpekt at jeg måtte skifte 
belegg da sleden hadde gått over stokk 
og stein fra Karasjok. Men jeg var ikke 
i rett stemning siden hundestell og 
kampen i løssnøen samt lite søvn had-
de tatt kreftene og energien, så jeg lot 
være. Tidsplanen gikk åt skogen. Etter 
mye om og men, tok jeg av dekkene, 
og da jeg var pakket og klar så var hun-
dene klare for å komme seg avgårde. 
Til min store glede galopperte de ut av 
sjekkpunktet! De jobbet fantastisk fint 
hele veien. Men oppe på fjellet blåste 
vinden fokksnøen til sand, og sleden 
begynte å gå riktig trått. Beleggene 
skurte mot snøen. Linene var dønn 
stramme, hundene jobbet som besatt 
uten at det gikk særlig fortere. Nå ble 
jeg til tårer sint på meg selv at jeg ikke 
hadde skiftet belegg. Det ville ha spart 
på kreftene til hundene! Hvor dum kan 
man være, skulle det bli parkering så 

var det bare meg selv å skylde på! Men 
det ble ingen parkering, tvert imot. Da 
vi ankom Skoganvarre viste det seg at 
vi bare hadde brukt to minutter mer 
enn planen min på denne etappen, så 
da ble alt bra igjen. Jeg fikk dessuten et 
velsmakende kakestykke fra mine 
handlere som de hadde lovet meg om 
vi kom oss til Skoganvarre. Humøret 
var på topp igjen. Å kjøre langdistanse 
løp er en berg og dal bane. 
 
Siste etappe på 108 km Skoganvarre - 
Jotka – Alta, bød også på kraftig vind. 
Vi nådde igjen spannet som hadde 
kjørt ut før oss fra Skoganvarre som 
hadde bare 6 hunder igjen. Det ble 
mye att og fram om hvem som skulle 
kjøre først. Ettersom jeg og mine hun-
der ikke er så erfarne med vindfulle 
forhold, og for å gi mine lederhunder 
en pause fra vinden, la vi oss til slutt 
bak spannet. Jeg sto på bremsematta 
resten av veien til Jotka, men var glad 
jeg ikke var alene i uværet. Jeg regnet 
med at mine hunder skulle kjenne 
igjen sporet til mål etter Jotka. Så i 
Jotka dro jeg forbi og begynte å opp-
muntre dem med at nå var vi snart 
‘hjemme’. Det ble bra respons, vi tok 
igjen to spann til og kom oss fint til 
Alta med god driv. 
 
Avslutningsvis på godt sportsjour-
nalistvis: Det er vanskelig å spørre 
hundene om dette, men hva følte 
DU da du kom i mål? 
Veldig glad over ha alle mine 8 flotte, 
trivelige, dyktige og rasetypiske hunder 
til mål som egentlig hadde gått strø-
kent hele veien. Jeg var ikke forberedt 
på alle ståhei som ventet oss i mål så 
jeg kjente meg temmelig klønete, men 
det var fint gjort av arrangørene. Det 
var vinnerkrans til lederhunden, cham-
pagne og jeg måtte som verdensmester 
stille til intervju mens jeg egentlig var 
mest interessert i å stelle hundene og 
få vite hvilken plass vi hadde fått sam-

Worldchampion lederhundene S(Polar)CH Thor av Vargevass and S(POlar)CH Bo av Var-
gevass. Foto: Jakob Westphal/Finnmarksløpet. 

Foto: Helmut Dietz, Musherzeitung. 

Foto: Hanne Rosenberg/Finnmarksløpet. 
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menlagt. Jeg var god fornøyd med min 
debut på en 15. plass av 76 startende 
spann. Det var så klart kult å bli 
‘verdens’mester bare synd at det var så 
få i RNB klasse, og litt for store margi-
ner mellom spannene. Men til vår for-
del må det vel sies var det flest antall 
ulike nasjonaliteter i vår klasse av de 
fullførte og bryt prosenten var lavere 
sammenlignet med den andre klassen. 
Løpet var trivelig til tross for alle bak-
kene, gikk i fantastisk natur og jeg syn-
tes at det hadde gått over forventing i 
forhold til hva jeg hadde forestilt meg 
med tanke på de vindfulle forholdene. 
At jeg i tillegg fikk Best Dog Care pris 
blant de 20 beste kjørere totalt, ble jeg 
ekstra glad for. Hundene var helt suve-
rene og jeg er veldig stolt av dem. Det 
var de som gjorde jobben og jeg som 
hang på i dårlig kondisjon. Til tross for 
meg og rookie tabbene mine, løp de på 
den raskeste tiden et renraset spann på 
FL500 hittil har klart. Det var sterkt 
gjort av dem. 
 
Takk til våre atletiske venner for en 
super jobb og til mine handlers Sig-
mund Alhaug og partner Karsten som 
gjorde en flott innsats. Også takk til 
sponsorene Hundekjørerbutikken, 
Vom og Hundemat, Fjällveterinären, 
Svensk draghundsport forbund. Takk 
til andre som har bidratt på ett eller 
annet vis; bl.a. Steinar Bergheim for en 
fleksibel og lett slede, Kenneth Mon-
sen for bl.a. belegg. 
 
Og ikke minst: Takk til alle frivillige på 
sjekkpunktene som jobbet i frost og 
sterk kuling slik at vi raringer kunne få 
bevist hvor tøffe vi er. ■ 

 

Foto: Catherine Fontaine. 

TEKST: ANNE-KATRINE KROKEN. 

Catherine Fontaine drev kennelen 
med sin mann, hundekjøreren Thierry 
Fontaine, som dessverre døde av syk-
dom i 2012. Hun er tidligere fransk 
sprintmester, men har nå langdistanse 
som mål. Har gjennomført en rekke 
langdistanseløp, inkludert Femundlø-
pet 400 og 600, Polardistans 300 og 
Amundsenrace. Hun har en bronse-
medalje i NB klasse fra langdistanse 
VM 2010 på Femundløpet 400. Hun 
startet i 2014 på Finnmarksløpet 
1000, men måtte bryte etter 750 km 
på grunn av værforholdene. Catherine 
tilbringer hvert år 3 måneder i Sverige 
hvor hun trener hundene. 
 
Hvilke hunder var med i år? 
Colette, Caouete, Suzy, Viper, Mauri-
ce, Minnie, Melman og Diego. 
 
Kan du gi en kort beskrivelse av 
hver enkelt hund, og var det noen 
som utmerket seg spesialt under 
løpet? 
Colette er 8,5 år og har ledet og full-
ført alle løp så lenge hun har vært en 
del av konkurransespannet. Hun er 
den beste lederen på spannet på det 
nåværende tidspunkt. 
 
Caouete er en gal hund. Perfekt å 
kjøre ut fra sjekkpunkt med, han er 
alltid underholdende. 
 
Suzy rask og uredd, som sin datter, 
unge Viper. 
 
Minnie er alltid klar og Maurice, aldri 
skadet, en fantastisk hund som alltid 
er i godt humør. 
 
Melman og Diego er de to brødrene 
som går bakerst i spannet. De er 
løpsmaskiner. 
 

Hvordan var forberedelsene til 
Finnmarksløpet? Fikk dere trent 
som planlagt og hvor mye? 
Høsttreningen er vanskelig å få til da 
jeg bor i Frankrike, men jeg gjør så 
godt jeg kan. Hundene var i Sverige 
fra desember og frem til Finnmarks-
løpet. Vi fikk ikke trent så mye som 
planlagt, mye av personlige grunner, 
men omtrent 4500 kilometer. 
 
Kan du beskrive et spesielt øye-
blikk fra løpet? 
Etter restarten i Skoganvarre var væ-
ret så nydelig og landskapet vi kjørte 
i så vakkert. Det føltes som vi var i 
Paradis. En fugl fløy over oss, og den 
fulgte oss i mange kilometer. Det var 
helt magisk og jeg tenkte på mannen 
min som døde for to år siden og at 
fuglen var et sendebud fra ham. Jeg 
følte hans nærvær der en god stund. 
 
Avslutningsvis på godt sportsjour-
nalistvis: Det er vanskelig å spørre 
hundene om dette, men hva følte 
DU da du kom i mål?  
Jeg følte meg glad og stolt over hun-
dene! 
 
Les mer om kennelen på: 
www.dufur.fr 

Catherine Fontaine kom på andreplass i FL 500 RNB. Hun kjører for 
Frankrike og driver kennel «Du Fur Rendez-vous», som ligger i Cheille, 
vest i Frankrike. 

Fra venstre: Catherine Fontaine, Eveline 
Koch og Marte Stensland Jørgensen. Foto: 
Sigmund Alhaug. 

Champagneservering for Eveline Koch i 
mål. Foto: Trond S. Ørslien/Finnmarksløpet. 
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TEKST: WANDA NATHALIE NORSTRØM OG KRISTI-

NE LINDEBØ. 

FOTO: WANDA NATHIALIE NORDSTRØM (WNN), 

KRISTINE LINDEBØ (KL), MARTE STENSLAND JØR-

GENSEN (MSJ). 

Noen ganger lurer jeg på hva det er jeg 
egentlig driver med. 
 
Marte Stensland Jørgensen (26) slurper 
i seg resten av traktekaffen inne på 
Jergul fjellstue. Det er grytidlig. Hun-
dekjøreren fra Skien har bare sovet et 

par timer oppå noen bur i en varebil. 
Om to timer må hun være tilbake i 
løypa igjen.  
 
– Det er fint også altså, det bare føles 
ikke sånn akkurat nå, smiler hun trøtt. 
 
Marte har lagt 128 kilometer bak seg. 
Ennå gjenstår 350 kilometer i det som 
er Europas lengste hundeløp. De siste 
10 årene har Finnmarksløpet vokst 
enormt. Under årets løp stilte 132 kjø-

rere og rundt 1500 hunder til start. 
Finnmarksløpet er blitt Nord-Norges 
største idretts- og kulturarrangement – 
et rullende sirkus av en folkefest gjen-
nom Finnmark. Da startskuddet gikk i 
Alta, var det fullpakket med folk i sen-
trum som heiet fram deltakerne med 
flagg og lykkeønskninger. 
 
– Jeg har tenkt på Finnmarksløpet 
hver eneste dag siden august. Hver. 
Eneste. Dag. 
 
Marte ble hektet på hundekjøring da 
hun gikk på folkehøyskole i Troms. 
Ved en tilfeldighet havnet hun på hun-
dekjøringslinjen. Hun glemmer aldri 
den første turen som fører av et hun-
despann. 
 
– Jeg husker at det kriblet i magen og 

Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm. 

Bronse til Norge 
Marte Stensland Jørgensens drøm gikk i oppfyllelse da hun debuterte i 
Finnmarksløpet. Dagsavisen ble med henne gjennom tre strabasiøse 
døgn over den nådeløse vidda. 

Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm. Foto: Kristine Lindebø. 
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at det var et enormt kick! Det er helt 
sprøtt. Jeg kjenner rushet gjennom 
kroppen bare jeg tenker på det. 
 
De siste fem årene har hun bodd på en 
kennel i Maridalen sammen med Ne-
anana, Bardus, Kobuq, Sayo, Lillefot, 
Sapian, Juluss og Limpopo. Marte får 
bo gratis mot at hun passer og steller 
de sibirske huskyene til hus- og hunde-
eier Johanne Sundby (63). De to trener 
hunder sammen og hjelper hverandre 
på løp. De reiste begge til Finnmarks-
løpet i 2013. Da var det Johanne som 
kjørte, og Marte var med som handler. 
I år er Johanne i Alaska for å følge 
med på Iditarod, og har overlatt span-
net og løpet til Marte.  
 
– Jeg husker så godt den kvelden Jo-
hanne sa: «Påmeldingsfristen er i dag, 
er du helt sikker på at du vil kjøre 
Finnmarksløpet?» Og jeg svarte: «Ja! 
Nå er jeg klar.» 
 
Presens? 
Det holdt på å gå galt før det hadde 
begynt. To dager før løpet fikk Sayo, 
en av hundene, kennelhoste. Den 
smittsomme hundeinfluensaen har 
tvunget mange kjørere til å trekke seg 
fra årets løp. Sayo kunne ikke være 
med. En stund trodde Marte at hun 
ikke kunne delta i det hele tatt. En 
mangeårig drøm så ut til å bli knust. 
Tårene rant, og handlerne måtte trøste 
henne. Marte og hennes to handlere, 
Oda Ingstad og Terje Dietrichson had-
de kjørt åtte hunder opp til Finnmark, 
helt fra Inni Granskauen hundekennel 
i Oslo. Kvelden før løpsstart fikk hun 
streng beskjed fra løpsveterinærene 
om å isolere Sayo fra de andre hunde-
ne. Hvis noen av de andre viste tegn til 
hoste, fikk hun ikke kjøre. Det ble en 
nervøs natt. Men dagen etter sto hun 
på startstreken i Alta sentrum, med sju 
hunder i spannet. Det var én mindre 
enn de andre kjørerne, men Marte var 
bare glad og lettet for at hun endelig 

kunne sette av sted. 
 
– I det sekundet jeg tar opp ankeret og 
løfter bremsen, er alle nerver vekk. Da 
er det bare å komme seg bort fra 
showet, kaoset og maset i Alta sen-
trum – så er det bare meg og bikkjene 
– aleine på tur. 
 
Inne på Jergul fjellstue får Marte en 
skive med syltetøy av Oda. 
 
Hundene venter i halmen nede på det 
islagte vannet. De sover ennå i månes-
kinnet når Marte kommer ned. Men 
etter noen porsjoner vom og et par 
biter snackpølser, våkner de etter hvert 
til liv. Marte gjør klar sleden og tar av 
hundene pledd og dekken. Hun koser 
og småprater med hver enkelt – smø-
rer poter og ledd, og tar på dem pote-
sokker. 
 
– Det jeg er aller mest redd for er at 
det skjer noe med bikkjene, sånn at jeg 
må bryte og ikke kommer til mål. De 
kan få skader, bli halte, de kan bli de-
hydrerte. Det er en ganske stor påkjen-
ning for bikkjene å kjøre et så langt 
løp. Hvis jeg ikke får i dem mat og 
drikke, holder de jo ikke hele veien. 
 
Marte og hundespannet ankommer 
Karasjok. Hun er solbrent i ansiktet. 
Oda og Terje fikser kyllingsuppe og 
kaffe på hotellet. Her blir de i litt over 
fire timer. Ennå er hun ikke engang 
halvveis i løpet. Hundene er slitne og 
legger seg i halmen utenfor hotellet. 
Marte får seg en time med søvn på en 
støvete madrass, før hun går tilbake til 
hundene. Hun tar seg tid til å kose og 
snakke med hver enkelt av de sju. Selv 
om de er slitne, blir hundene alltid 
glade for å se Marte. De slikker henne 
i ansiktet og logrer med halen.  
 
– For å kjøre langdistanseløp må man 
være en god leder. Stoler de ikke på 
meg stopper de opp i løypa, sier Marte. 

På vei ut må spannet kjøre gjennom 
Karasjok sentrum. Det går fort ned 
bakken mot pinsekirka, før de bråstop-
per for å gjøre sitt førnødende.  
 
– Stopper dere og driter i nedoverbak-
ke!? sier Marte litt irritert, men må le 
av situasjonen.  
 
Løypa svinger videre forbi en bensin-
stasjon, ut i rundkjøringen, der trafik-
ken dirigeres av militærpolitiet. Nå 
venter Tanaelva.  
 
Etter en lang og ensformig etappe på 
grenseelva mellom Norge og Finland, 
kommer Marte til syne ut av den mørk-
lagte skogen i Levajok. Åtte og en halv 
mil på flatisen har slitt på entusiasmen. 
Marte får en hjemmebakt sjokolade-
kjeks hos de frivillige som registrerer 
ankomsten. Med Marte i seng, diskute-
rer Oda og Terje om hun kanskje skal 
få sove litt lenger en avtalt. 
 
– Det hadde nok vært best om hun had-
de tatt den avgjørelsen selv, sier Oda. 
 
Terje sjekker værmeldingen på nett-
brettet. En storm er på vei, og hand-
lerne konkluderer med at en times 
søvn må holde. 
 
Marte er oppe og gir hundene mat. 
Det er stjerneklart, men en vind av 
halm og snø fyker rundt dem. Limpo-
po er lei av å løpe og vil ikke spise. 
Han må gi seg i Levajok. Marte og 
resten av spannet drar videre mot siste 
sjekkpunkt.  
 
– Det er nå det begynner! 
Med seks hunder igjen, starter hun 
akkurat tidsnok på ferden mot siste 
sjekkpunkt. Kjørerne som ligger igjen 
på Levajok har blitt værfaste i stormen. 
 
Marte kommer fram til Skoganvarre i 
vårsola, mandag formiddag. Her er det 
lagt inn seks timers obligatorisk hvile-

Foto: Marte Stensland Jørgensen. Foto: Kristine Lindebø. 
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Foto: Kristine Lindebø. 

Foto: Kristine Lindebø. 

tid. Hunden Juluss må varmes opp. På 
veien over fjellet har han blitt litt halt 
på det ene forbeinet, og får håndledds-
varmere og massasje hos Marte. Hun 
løper fram og tilbake med Juluss langs 
vannet. Like bortenfor Marte steller 
Baltasar Gallarado Gonzalez fra Spa-
nia med sine sibirske huskyer. Gjen-
nom løpet har Marte klatret fra en åt-

Foto: Marte Stensland Jørgensen. 

tendeplass til en tredjeplass. Spanjolen 
har ligget et hundehode bak henne 
hele veien. Nå tar han stadig innpå, og 
har fortsatt alle åtte hundene igjen. 
Veterinærene kommer tilbake, Juluss 
må løpe fram og tilbake, fram og tilba-
ke. Det er vanskelig å avgjøre hvor 
problemet ligger. 
 

– Kan dere løpe en gang til? Spør en 
av veterinærene.  
 
Det varer og rekker. Veterinærene har 
fulgt hundene fra sjekkpunkt til sjekk-
punkt, de er slitne. Det er ikke lenger 
like lett å ta en avgjørelse. Da Mattilsy-
net gikk gjennom veterinærjournalene 
etter fjorårets løp, fikk Finnmarksløpet 
kritikk for dårlig dyrevelferd. I år øns-
ker de ikke å gjøre noen feil. Juluss får 
ikke bli med videre. Marte må legge ut 
på den siste etappen med fem hunder. 
På veien mot målgang i Alta, vet hun 
ikke at konkurrenten Baltasar Gallara-
do Gonzalez brått må ta ut tre av sine 
hunder på Skoganvarre. De to stiller 
derfor ganske likt på innspurten likevel. 
 
Det er bekmørkt i Alta. Klokken nær-
mer seg halv fem på morgenen. Ved 
det flombelyste målområdet er det 
knapt et menneske å se. Folkene i sek-
retariatet sitter inne og varmer seg på 
nytraktet kaffe. Utenfor står en liten 
gjeng og venter på sine kjørere. Oda 
speider etter Marte med hodelykten. 
Terje har funnet fram kameraet. 
 
– Nå!  
 
Det var visst bare en bil som passerte. 
 
– Beklager, jeg løy! Jeg sa to minutter, 
men det er ikke min feil, det er Martes 
feil, ler en fra sekretariatet.  
 
– Vi har ventet så mye de siste døgne-
ne at vi skal klare å vente litt til, svarer 
Terje. 
 
Så skimtes endelig en hodelykt nede i 
gata, den beveger seg sakte nærmere 
med jevne sledespark. Høyttalerne 
våkner til liv og seierssangen 
«Conquest of Paradise» av Vangelis 
dundrer i gang.  
 
– Velkommen til Alta, Marte! runger 
stemmen utover gågata i Alta.  
 
Den lille gjengen jubler og klapper inn 
hundespannet. Lederhundene Neanana 
og Kobuq tripper fornøyd over mål, 
med de tre andre og en overveldet Mar-
te like etter. Ikke bare har hun oppnådd 
sitt største mål – å fullføre Finnmarks-
løpet – hun har vunnet bronse i VM. 
Jørgensen har sikret Norge pallplass i 
klassen for renrasede trekkhunder.  
 
– Jeg klarte det, hikster Marte, og gjentar: 
Jeg klarte det! Marte fra Grenland klar-
te det! ■ 

Teksten har tidligere stått på trykk i Dagsavisen, 

og er noe redigert for bruk i Huskybladet med 

godkjennelse av forfatterne. 
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RESULTAT FOR REGISTRERTE NORDIC BREED SPANN I FINNMARKSLØPET 500 
 
År Navn Tid Vinnertid Distanse Plass Antall I mål Hunder til mål 
2015 Eveline Koch (NL/SE) ............ 2 d. 10 h. 00 min.... 2 d. 04 h. 01 min..... 478.......... 15 .... 76 ...........44 ....... 8 
 Catherine Fontaine (F) .......... 2 d. 13 h. 15 min....  ...............................  ............... 24 ....  .......................... 6 
 Marte S. Jørgensen (N) ......... 2 d. 16 h. 19 min....  ...............................  ............... 27 ....  .......................... 5 
 Baltasar Gallardo (ESP) ......... 2 d. 16 h. 47 min....  ...............................  ............... 28 ....  .......................... 5 
 Michael Shelkovin (RUS) ...... 2 d. 23 h. 05 min....  ...............................  ............... 33 ....  .......................... 7 
 Michael Hess (D) .................. 3 d. 06 h. 05 min....  ...............................  ............... 37 ....  .......................... 7 
 Eric Martinez (F) ................... 3 d. 22 h. 09 min....  ...............................  ............... 43 ....  .......................... 7 
2014 Erika Zopf (FIN) .................... 2 d. 16 h. 25 min.... 2 d. 03 h. 51 min..... 482.......... 31 .... 72 ...........44 ....... 7 
 Kristin Esseth (N/SE)  AM ..... 3 d. 17 h. 42 min....  ...............................  ............... 44 ....  .......................... 7 
2013 Johanne Sundby (N) ............. 2 d. 12 h. 53 min.... 2 d. 03 h. 12 min..... 466.......... 28 .... 70 ...........48 ....... 5 
 Yvonne Dåbakk (D/N) ........... 2 d. 15 h. 02 min....  ...............................  ............... 31 ....  .......................... 5 
 Passi Ollikainen (FIN) ............ 2 d. 17 h. 22 min....  ...............................  ............... 33 ....  .......................... 6 
 Beate Jähnig (D) ................... 3 d. 00 h. 58 min....  ...............................  ............... 43 ....  .......................... 7 
2012 Leif Herleiksplass (N) ............ 2 d. 12 h. 33 min.... 2 d. 03 h. 16 min..... 466.......... 30 .... 67 ...........56 ....... 7 
 Johanne Sundby (N) ............. 2 d. 16 h. 20 min....  ...............................  ............... 38 ....  .......................... 5 
 Yvonne RinneDåbakk (D/N).. 3 d. 02 h. 45 min....  ...............................  ............... 51 ....  .......................... 6 
 Kari Eldby (N) ....................... 3 d. 17 h. 28 min....  ...............................  ............... 54 ....  .......................... 5 
2011 Marius Moholdt (N) ............. 2 d. 11 h. 42 min.... 2 d. 02 h. 59 min..... 466.......... 35 .... 73 ...........38 ....... 8 
2009 Fredrik Filander (SE) ............. 2 d. 21 h. 05 min.... 2 d. 03 h. 40 min..... 498.......... 32 .... 47 ...........41 ....... 6 
 Dariusz Morsztyn (POL) ........ 2 d. 22 h. 37 min....  ...............................  ............... 36 ....  .......................... 8 
2008 Germano de Martin (IT) ....... 3 d. 03 h. 15 min.... 2 d. 10 h. 24 min..... 498.......... 21 .... 57 ...........32 ....... 8 
 Jana Henychova (CZ) ............ 3 d. 19 h. 03 min....  ...............................  ............... 24 ....  .......................... 8 
 Hendrik Stachnau (D) AM ..... 3 d. 20 h. 04 min....  ...............................  ............... 26 ....  .......................... 6 
 Jaco Ulmann (CH) ................. 3 d. 21 h. 34 min....  ...............................  ............... 31 ....  .......................... 6 
2007 Isabelle Travadon (F) ............ 3 d. 00 h. 05 min.... 2 d. 06 h. 39 min..... 486.......... 29 .... 68 ...........42 ....... 6 
 Raimo Lehtinen (FI) .............. 3 d. 02 h. 03 min....  ...............................  ............... 32 ....  .......................... 6 
 Pekka Syrjänen (FI) ............... 3 d. 02 h. 44 min....  ...............................  ............... 35 ....  .......................... 5 
 Jaco Ulmann (CH) ................. 3 d. 12 h. 06 min....  ...............................  ............... 39 ....  .......................... 6 
 Johanne Sundby (N) ............. 3 d. 14 h. 22 min....  ...............................  ............... 40 ....  .......................... 6 
 Håvard Alm (N)..................... 3 d. 16 h. 18 min....  ...............................  ............... 42 ....  .......................... 8 
2006 Matti Holmgren (SE) ............. 2 d. 11 h. 56 min.... 2 d. 08 h. 13 min..... 486.......... 9 ...... 49 ...........28 ....... 8 
2004 Elke Schiller (D) .................... 2 d. 21 h. 22 min.... 2 d. 03 h. 05 min..... 473.......... 25 .... 39 ...........28 ....... 8 
 Karl Heinz Wepler (D) ........... 3 d. 20 h. 09 min.... 2 d. 12 h. 43 min..... 495.......... 25 .... 33 ...........28 ....... 7 
 
RESULTAT FOR REGISTRERTE NORDIC BREED SPANN I FINNMARKSLØPET 1000 
 
År Navn Tid Vinnertid Distanse Plass Antall I mål Hunder i mål 
2013 Trond Hansen (N) ................. 7 d. 01 h. 48 min.... 5 d. 19 h. 55 min..... 1044 ........ 29 .... 56 ...........34 .......  7 
2012 Marius Moholdt (N) ............. 8 d. 00 h. 07 min.... 6 d. 01 h. 00 min..... 1044 ........ 24 .... 52 ...........24 .......  7 
2010 Isabelle Travadon (F) ............ 7 d. 09 h. 26 min.... 5 d. 08 h. 58 min..... 1019 ........ 27 .... 42 ...........29 .......  9 
2009 Jana Henychova (CZ) ............ 8 d. 16 h. 08 min.... 5 d. 06 h. 50 min..... 1069 ........ 31 .... 36 ...........31 .......  8 
2007 Pierre Antoine Heritier (CH) . 7 d. 09 h. 30 min.... 5 d. 20 h. 12 min..... 1041 ........ 27 .... 38 ...........29 .......  9 
2006 Karsten Grønås (N/SE) .......... 6 d. 23 h. 26 min.... 5 d. 17 h. 56 min..... 1056* ...... 13 .... 23 ...........17 .......  8 
 
*Løypa var opprinnelig 1041 km, men pga dårlig is det året snudde løypa fra Sirbma til Levajok gjennom fjellet istedenfor på elven 
 
Før 2003 var distansen 940 km 
 
År Navn Tid Vinnertid Distanse Plass Antall I mål Hunder i mål 
2001 Bernhard Schuchert (D) ........ 6 d. 10 h. 20 min.... 4 d. 20 h. 06 min..... 940.......... 9 ...... 21 ...........12 .......  7 
2000 Bernhard Schuchert (D) ........ 6 d. 09 h. 58 min.... 4 d. 18 h. 37 min..... 940.......... 15 .... 29 ...........19 .......  8 
 
REGISTRERTE NORDIC BREED SPANN SOM STARTET FINNMARK 1000 UTEN Å KOMME I MÅL 
 
2015 Hendrik Stachnau (D) - AM/GRL* 
2014 Hans Peter Heis (AU), Pascal Rebord (CH), Isabelle Travadon (F), Catherine Fontaine (F), Leif Herleiksplass (N), Hendrik Sta-
chnau (D) - AM/GRL* 
2013 Marius Moholdt (N), Leif Herleiksplass (N) 
2012 Sigmund Alhaug (N), Dariusz Morsztyn (POL) 
2011 Hendrik Stachnau (D) AM/GRL* 
2001 Dieter Dolif (D), Rudolf Niggemeier (D), Isabelle Travadon (F), Karsten Grønås (N), Frode Bakke (N) 
 
*AM/GRL = Alaskan Malamute/Grønlandshund 

Oversikt laget av Eveline Koch 
Kilde: Finnmarksløpets hjemmeside 
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TEKST: YVONNE DÅBAKK. 

OVERSETTELSE: ANNE-KATRINE KROKEN 

Den seremonielle starten er alltid en 
morsom opplevelse for både hunder, 
Iditarider og kjører. Jeg var heldig som 
fikk Debbie, min Iditarider fra 2014, 
med meg igjen. Vi hadde en så flott tur 
sammen i fjor, og nå koste vi oss ned-
over de slapsete og våte gatene, med 
tusenvis på tusenvis av tilskuere dette 
året også! Det var et stort antall dype 
vannpytter langs sporet, som hundene 
kunne kjøle seg av i. 
 
Grunnet den varme vinteren og mange-
len på snø, spesielt gjennom fjellkjeden 
Alaska Range, var den offisielle starten 
av Iditarod 2015 flyttet til Fairbanks, og 
med det, store endringer i løypetraseen. 
I stedet for den tradisjonelle sørlige ru-
ten (oddetallsår) skulle vi nå fra Fair-
banks og ned Tanana River til Nenana, 
derfra nord til Manley og Tanana og så 
ut på Yukon River og til Ruby. Fra 
Ruby skulle vi følge Yukon River som 
om det var partallsår og på den nordlige 
traseen til Galena, så videre nordover til 
Huslia og derfra sydover og tilbake til 
Yukon River ved Koyukuk for så å føl-
ge den vanlige nordre traseen helt til 
Nome. Jeg var spent ved tanken på å få 
oppleve andre deler av Alaska, og som 

de fleste av kjørerne, lykkelig over å få 
muligheten til å kjøre til Huslia. 
 
Mandag den 9. mars var det nydelig 
vær i Fairbanks, med temperaturer 
rundt -20C og nysnø. Hundene på 
årets Iditarodspann var: Sisu, Snuppa, 
Honda, Isikajia, Civic, Ittoq, Jack, Je-
sper, Kasper, Mini, Krutt, Kost, Quim-
by, Svolvær og Kongo. Alle de seks 

tispene hadde løpetid. Litt uflaks, men 
med vår lille løpskennel var det fint lite 
vi kunne gjøre med det. Jeg hadde alle-
rede bestemt meg for å ikke ta med to 
svært gode tisper, Snehvit og Mira, for 
å begrense antallet tisper i løpetid. 
 
Første etappe førte oss til landsbyen 
Nenana. Det var en fin 86 km tur på 
Tanana River. Nenana har veiforbin-
delse, så Kenneth kom for å møte oss 
sammen med våre norske venner Jo-
hanne (Sundby) og Hans Christian 
(Ørjestad). Nenana var det eneste 
sjekkpunkt i løpet hvor det var tillatt 
med hjelp fra handlere. For en luksus! 

Iditarod 2015 seremonistart. Foto: Jana Henychova. 

Det var en varm regnfull morgen på 4th avenue, lørdag den 7. mars, da vi 
vi gjorde oss klare til den seremonielle starten av Iditarod. Snøen var fra-
værende i sentrum av byen, men en hel arme av frivillige hadde gjort en 
formidabel jobb med å lage en trase gjennom gatene i Anchorage for oss.  

Krutt og Kasper etter den våte seremonistarten. Foto: Jana Henychova. 
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tjent kjærlighet, før jeg gikk inn for å få 
meg litt mat og en liten lur. 
 
Om morgenen, da jeg våknet, føltes det 
veldig varmt ute. Det var en nydelig 
morgen, solen var i ferd med å komme 
opp over åsene, Yukon var stille, fros-
sen og hvit under oss. Jeg trengte ikke 
engang parkasen eller hanskene for å 
mate og stelle hundene. En av innbyg-
gerne kom forbi, så på termometeret og 
proklamerte: «Våren er her!». Jeg kunne 
ikke vært mer enig. Jeg gikk for å se på 
termometeret. Jeg forventet en tempe-
ratur på rundt -10C, men ble overrasket 
da det viste -30C… Man klimatiseres 
åpenbart raskt! Men, uansett er -30C 
langt varmere enn -55C.  
 
På formiddagen fortsatte vi på Yukon 
River mot Galena. Jeg ble entusiastisk 
av å se hundene tilbake i form etter 24 
timers hvile og jeg tenkte at vi nå kunne 
begynne å konkurrere litt. Solnedgangen 
på elven var helt fantastisk, landskapet 
rundt oss var som dyppet i lilla og rosa 
for så å gli over i nyanser av blått. Vi 
kom til å få nok en natt under -40C, det 
var i alle fall sikkert! Vi hadde en fin tur 
til Galena og ankom sent på kvelden. 
 
Etter en god pause i Galena dro vi vi-
dere til Huslia, en tur på ca. 140 km. 
Entusiasmen over hundenes gjenfunne-
de form varte dessverre ikke lenge si-
den flere av hundene hadde fått dårlig 
mage og løs avføring. Vi kjørte gjen-
nom vakkert landskap, med innsjøer og 
små trær, og ved soloppgang kom vi 
frem til en oppvarmet tømmerkoie tett 
ved sporet. Denne kalde morgenen var 
det som å komme til Paradis! Dessverre 
har jeg ingen bilder herfra, da kameraet 
mitt fortsatt ikke var komfortabelt med 
de kalde temperaturene, men en dame 
som oppholdt seg ved hytten tok kon-
takt med meg og sendte meg et par 
bilde. Fantastiske minner. Det lå allere-
de flere spann her, og selv om vi ikke 

delbart. Vi fortsatte en stund til  i håp 
om at vi skulle komme til et sted med 
noe høyere temperaturer, men til slutt 
måtet vi stoppe for å ta en hvil. Jeg 
fikk i gang fôrkokeren for å smelte snø 
til hundenes måltid. Det tok evigheter 
for snøen å smelte. Fôrkokeren så ikke 
ut til å brenne i det hele tatt. Det var 
kaldt og jeg så etter termometeret for å 
berolige meg selv om at det nok holdt 
seg stabilt på -40C og at jeg bare treng-
te litt søvn og mat for å gjenvinne var-
men. Termometeret beroliget meg 
ikke, det var gått til bunns og viste -
51C og jeg trodde den dustete tingen 
var ødelagt. Ja, ja… etter å ha tatt hånd 
om hundene, bestemte jeg meg for å 
krype ned i soveposen. En liten lur 
pleier å ordne det meste. Til tross for 
min sovepose, med komforttempera-
tur på -40C, var jeg kald, kaldere enn 
jeg burde være tenkte jeg. Til tross for 
at jeg var kald klarte jeg å hvile litt, og 
hvilen ble lengre enn planlagt siden det 
tok meg så lang tid å varme opp fing-
rene mange ganger mens jeg pakket, 
satt sokkene på hundene og lagde mat. 
Forkokeren så ikke ut til å virke, jeg 
undret meg litt siden den vanligvis 
pleide å fungere bedre i -40C. Vi dro 
videre til Ruby mens solen kom opp. 
 
Da vi ankom Ruby fikk jeg vite at det 
hadde vært -55C på Yukon River den 
natten. Så termometeret var ikke øde-
lagt, det går bare ikke under -51C. Og 
soveposen min med komforttempera-
tur på -40C fungerte bare ikke fullt så 
bra i -55C….vel, det forklarer det hele! 
 
Jeg likte meg i Ruby. Landsbyen som lå 
som skåret inn i bredden av Yukon 
River, og bestemte meg for å ta 24 ti-
mers hvilen der. Spannet var enda ikke 
helt der jeg synes de burde være på 
dette tidspunktet i løpet. Hannhundene 
var skrekkelig forelsket i Civic som var 
veldig løpsk. Jeg matet og stelte dem, 
masserte hver enkelt og gav de velfor-

På Yukon River noen kilometer utenfor Ruby. Foto: Katie Orlinsky/New York Times. 

med hjelp fra handlere. For en luksus! 
Hundene fikk en lang god hvil, før vi 
på kvelden dro videre til Manley. Det 
var rundt -40C og en klar, stille natt. 
Halvveis til Manley stoppet vi som 
planlagt for å ta en skikkelig pause. Jeg 
lagde mat til hundene og meg selv, og 
beundret nordlyset mens hundene sov. 
Manley var det siste sjekkpunktet med 
veiforbindelse, en 3-4 timer kjøretur 
fra Fairbanks, og Kenneth, Johanne og 
Hans Christian hadde kommet seg dit 
også. Det er ikke tillatt med hjelp uten-
fra her, men de fikk muligheten til å se 
ulike deler av Alaska ved å kjøre til 
Manley, og normalt er ikke Iditarod 
sjekkpunktene tilgjengelig med bil. Jeg 
syntes ikke at hundene fungerte så bra 
som ønsket, og bestemte meg for å bli 
i Manley lenger enn planlagt. Tross alt 
var det langt igjen til Nome! 
 
Kongo og en lagkamerat hadde en 
liten disputt over en av tispene i løpe-
tid, som endte med et sår på benet. 
Selv om skaden var minimal valgte jeg 
å ta ham ut av spannet. Han ble med 
Kenneth hjem, mens vi fortsatte mot 
Tanana ved solnedgang. På veien mot 
Tanana syntes jeg fremdeles at spannet 
manglet kraft og iver og bestemte meg 
for å ta en kort pause på sporet. Vi 
kom til Tanana, en vakker landsby ved 
Yukon River, i løpet av natten. Tem-
peraturene hadde holdt seg stabilt 
rundt -40C på hele strekket fra Man-
ley. Kameraet mitt likte ikke kulden så 
godt, noe som er grunnen til at jeg 
dessverre har få bilder fra sporet. Pla-
nen var egentlig å kjøre rett gjennom 
Tanana for så å hvile på sporet, men 
bestemte meg for å gi hundene nok en 
hvil, i håp om at de skulle få tilbake 
formen de normalt har. Jeg satte ut 
Krutt, som var litt øm, og Svolvær 
som hadde ømme håndledd. Etappen 
videre til Ruby var på 200 km, så jeg 
ville ikke risikere at han skulle få pro-
blemer underveis. 
Med 13 hunder i spannet dro jeg videre 
til Ruby, midt på dagen, i nydelig sol-
skinn. Vi tok vår første rast på veien 
mot Ruby sent på ettermiddagen, mens 
solen var i ferd med å gå ned. Jeg smel-
tet snø til hundenes mat. Solen hadde 
gått ned, og det ble kaldt på Yukon, og 
kaldere og kaldere. Nordlyset som viste 
seg på himmelen var et fantastisk syn 
og tok nesten pusten fra meg. Vi var så 
heldige og privilegerte som fikk opple-
ve dette sammen her ute! 
 
Plutselig frøs alt til is. Støvlene mine 
var som isklumper og jeg klarte ikke å 
få varme i tærne eller engang gjenvinne 
følelsen i dem, kulden krøp innover, 
selv jakken og parkasen frøs. Hver 
minste form for fuktighet frøs umid-
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hadde kommet så langt som forventet, 
bestemte jeg meg for å ta en pause her. 
Det hadde gått sakte med oss, og en 
varm koie var særdeles fristende! Uan-
sett, så endte jeg opp med å bruke mes-
teparten av denne pausen til å varme 
vann til to måltider, da fôrkokeren 
brukte evigheter på å varme opp vannet 
i de kalde temperaturene. Dette begyn-
te jeg for så vidt å bli vant med nå, men 
det var ikke mindre irriterende å bruke 
mye av egen hviletid til å koke vann. 
 
Resten av etappen til Huslia, var rett og 
slett nydelig. Vindstille, solskinn, elve-
kjøring, over innsjøer, gjennom tre-
klynger, vi så en mengde dyrespor fra 
elg til hare, coyote, ulv… og jo nærme-
re Huslia vi kom, jo mer synlig ble de 
hvitkledde fjellene i Brooks range. Vi 
kom til Huslia, som er halvveis i løpet, 
rett etter solnedgang. Det var stort og 
komme til Huslia, hjemstedet til Geor-
ge Attla og så mange andre kjente hun-
dekjørere. Lille, store Huslia, en så vak-
ker landsby som gav oss den varmeste 
velkomst. Det virket som hele byen var 
med i driften av sjekkpunktet, og de 
gjorde en imponerende jobb. Selv om 
dette var første gang Iditarodtraseen 
gikk via Huslia, var sjekkpunktet helt 
perfekt. Temperaturmessig fikk vi nok 
en natt med -50C. Jeg bestemte meg 
for å ta ut 8 timers hvilen her, tørke 
klær og få igjen varmen. 
 
Under de siste etappene hadde jeg inn-
sett at dette ikke var vårt år konkurran-
semessig, med et spann som ikke helt 
faller på plass slik som forventet, løps-
ke tisper og dårlig mage hos flere av 
hundene. Når det ikke går som plan-
lagt, må man endre strategi og følge 
hundene. Det har lite for seg å bli skuf-
fet over et løp du ikke kan konkurrere 
i, når det fremfor deg venter en storar-
tet reise, med dine beste venner, i et av 
verdens mest avsidesliggende områder! 
Hensynet til hundene kommer alltid 

først! De gir alt de har hele tiden, og 
topp-prioritet er glade og friske hun-
der, om det så skulle bety første eller 
sisteplass. Jeg bestemte meg for å sette 
igjen Kost. Han var sliten og hadde 
mistet vekt i det kalde været, slet med 
løs mage og mest sannsynlig også på-
virket av de løpske tispene. 
 
Da vi forlot Huslia og dro ut på elvei-
sen, var det igjen blitt kaldt. På dette 
tidspunktet hadde vi tilpasset oss tem-
peraturer langt under -40C. Traseen 
fra Huslia var vel så vakker som den 
til. Noe mer vind og kupert. Ved sol-
oppgang fant jeg et fint sted for å ta en 
pause. Været var nydelig, kun en lett 
bris og strålende solskinn. Vi nådde 
Koyukuk like etter solnedgang. Fra 
Koyukuk dro vi ut på Yukon River 
igjen og herfra var traseen den samme 
som i fjor helt inn til Nome. Det gikk 
trått i gjendrevne spor til Nulato. Jeg 
falt stadig i søvn og holdt nesten på å 
miste avkjøringen til sjekkpunktet. Vi 
ble i Nulato ca 1 time for å gi hundene 
mat før vi dro videre mot Kaltag. Løy-
pa mot Kaltag var like gjenføyket som 
den inn til Nulato, og det skulle bli 
verre. Det gikk veldig sakte, med en 
del vind og det føltes som en evighet 
til vi nådde Kaltag. Vi var klare for 
nok en langhvil. Jeg satte ut Mini og 
Quimby her, da de var slitne. Begge 
hadde hatt dårlig mage som i og for 
seg ikke må være problematisk, så 
lenge alt stemmer og hundene har det 
gøy. Men så fort jeg så at gleden dab-
bet av og begge var slitne var det ingen 
tvil om at de skulle få reise hjem. 
 
På dette tidspunktet hadde temperatu-
rene endret seg, og de «minus tusen» 
gradene vi hadde hatt over så lang tid, 
hadde nå blitt til rundt 0C. Sporet fra 
Kaltag var mykt, dypt, gjenføyka og 
trått, som det hadde vært siden Koyu-
kuk. Det tok evigheter før vi nådde 
Old Womens cabin, som ligger på vei-

en til Unalakleet. Jeg fikk lagt hundene 
og gitt de mat. Jeg hadde ikke spist 
siden Huslia på grunn av et magevirus, 
jeg kastet opp alt vannet jeg fikk i meg. 
På tide med en hvil. Vi ble lenge før vi 
startet etappen mot Unalakleet og kys-
ten, min favorittdel av løpet. Selv om 
det gikk sakte visste jeg at kysten nær-
met seg minutt for minutt, og Kenneth 
som ventet på oss i Unalakleet. 
 
Det kjentes utrolig godt å nå kysten. 
Det hadde vært et tøft løp så langt, 
men misforstå meg rett, jeg har ingen-
ting imot ekstremkulde, ei heller vin-
den, bar is, snømangel, eller noen av de 
utfordringer som møter oss. Det er det 
som gjør Iditarod til det det er – The 
Last Great Race. Det er derfor vi mel-
der oss på og som hundene og vi els-
ker. Når spannet ditt fungerer optimalt 
er det ingen grenser for hvilke utford-
ringer du takler med et smil. Men når 
spannet av en eller annen grunn ikke 
finner rytmen og ikke fungerer opti-
malt så blir alt noe mer utfordrende. 
Løpske tisper kombinert med ekstrem-
kulde og løs mage hos noen av hunde-
ne, var nok grunnen til at vi hadde det 
så tøft under årets løp. Men vi hadde 
kommet så langt og endelig nådd kys-
ten, den vakreste delen av løpet. Ingen 
trær, store åpne områder og vind i hå-
ret. Som vi elsker dette! 
 
Vi ble værende lenge i Unalakleet. Det 
er et så vennlig sted å være. Veterinære-
ne hjalp oss med ulike midler mot dår-
lig mage, som så ut til raskt å ha effekt. 
Det var mange spann som hadde fått 
de samme plagene etter sjekkpunktet 
Ruby og en del som brukte lang tid på å 
bli kvitt dette igjen. 
 
Turen til Shaktoolik var den beste og 
fineste etappen på lenge, dette til tross 
for at jeg innså at Jesper og Kasper 
måtet settes igjen og jeg ville bare ha 8 
hunder med meg videre. På toppen av 
Bluberry Hills kunne vi se lysene fra 
Shaktoolik, og jeg visste at vi ville møte 
en liten arktisk bakkestorm langs den 
karge kysten. Det ble en morsom tur! 
Sisu og Snuppa elsket vinden, disse to 
fantastiske hundene gjorde en storartet 
jobb på sporet mot Shaktoolik. Eller 
med å snuse opp stikkene som en av 
og til kunne komme over, gitt at de 
ikke hadde blåst til havs. For spor var 
det ingen tegn av. Hundene storkoste 
seg og vi hadde det helt topp! 
 
Vi ankom Shaktoolik, der spann hadde 
samlet seg gjennom de siste timene. 
Ingen hadde planer om å krysse Nor-
ton Sound nå som vindene bare ble 
sterkere. Norton Sound er en 80 km 
krysning på havisen over en bukt, full-

Teamet slapper av i Nenana. Foto: Kenneth Dåbakk. 
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stendig eksponert for vær og vind, 
med kun tilfeldige stikker som hjelp til 
å orientere seg etter på isen. Det er 
langt til land, så det er best å ha re-
spekt for en storm i disse områdene. 
Blir du drevet utover kan det hende du 
ender ute ved åpent hav eller på utrygg 
is, eller helt uten muligheter til å søke 
ly i en storm. Jeg fikk lagt hundene og 
tok ut Jesper og Kasper. De ble raskt 
fløyet til Anchorage. Da de kom frem 
hadde Kasper feber og pådratt seg 
lungebetennelse. Veterinærene kom 
raskt til og startet opp behandling og 
etter fire dager med god pleie på Pet 
ER i Anchorage ble han friskmeldt.  
 
Tilbake i Shaktoolik ventet alle på 
bedre vær. Vi mottok rapporter om at 
stormen ville vare i 48 timer, men var 
antatt å roe seg utpå kvelden. Lance, 
Jason og jeg bestemte oss for å prøve å 
fortsette ved solnedgang. Til tross for 
værvarselet syntes ikke vinden å ha av-
tatt. Vi fortsatte rett imot vinden. Snø-
dynene var dype og det gikk sakte med 
mitt lille spann bestående av seks tisper 
og to hanner. Farten vår tatt i betrakt-
ning innså jeg raskt at vi kom til å bru-
ke veldig lang tid, mest sannsynlig 12-
14 timer, og en masse krefter på å krys-
se Norton Sound. Jeg visste at vi kunne 
klare det, men det ville kreve mye av 
mitt lille spann og noen lengre pauser 
på havisen var ikke noe alternativ for 
meg, så jeg sa til Jason at jeg ville retur-
nere til Shaktoolik for å vente der. Idet 
jeg snudde spannet og var på vei tilba-
ke, møtte jeg Scott Jansson som var på 
vei utover. Han ropte: «Hva driver du 
med?» Jeg svarte at jeg var på vei tilba-
ke og at jeg ikke ville presse hundene 
mine over. Jeg kan risikere å ikke ha 
noe krefter igjen i spannet i Koyuk sa 
jeg til ham. Scott fortsatte videre. Han 
måtte trykke på nødknappen på isen 
utenfor Koyuk neste morgen og ble 
funnet på grensen til ihjelfrosset. Lance 
fant spannet hans på isen og brakte det 
inn til Shaktoolik. Et annen kjører måt-
te også ty til nødknappen for å bli red-
det. Da jeg senere snakket med Scott 
fortalte han at etter møtet med meg, 

vurderte han også selv å snu. 
 
Lance og Jason som jeg dro ut fra 
Shaktoolik sammen med, kom seg til 
en nødbu 14 miles fra Shaktoolik, der 
de tilbrakte natten frem til stormen 
hadde roet seg noe. De ankom Koyuk 
kun noen få timer før oss. Chuck 
Schaeffer, som konkurrerte sammen 
med oss i Chukotka i fjor, måtte legge 
seg ned ute på isen. Han fortalte meg 
at det ble en kald og vindfull natt. Men 
Chuck, som er Inupiak fra kysten av 
Beringhavet i Kotzebue er vant med 
forholdene han var i. 
 
Mens vi lå værfaste i Shaktoolik tok 
flere spann oss igjen i løpet av kvelden 
og natten, som Lisbeth og Monica og 
andre som hadde ligget 9 timer og mer 
etter oss i løypa. Det begynte å bli 
trangt om plassen, men sosialt. Tidlig 
neste morgen, etter 24 timers hvile i 
Shaktoolik, forlot vi sjekkpunktet igjen. 
Denne gang sammen med Rob Cooke, 
Heidi Sutter, Laura Allaway, tett fulgt 
av Lev Shwartz, Lisbeth Norris og Mo-
nica Zappa. Stormen hadde dødd ut og 
det var blåste kun litt over sundet, en 
vakker, solfylt dag. Mitt lille spann gikk 
sakte, men de var glade. Som under 
hele løpet, tok vi en lang hvil. Formen 
til hundene var endelig på topp! De var 
glade og fornøyde og koste seg på tur. 

Etter å ha slitt med dårlig mage siden 
Huslia! Med kun åtte hunder igjen i 
spannet manglet vi både styrke og fart, 
sammenlignet med de andre større 
spannene. Men det betydde jo ikke noe 
nå lenger uansett, det var bare fantas-
tisk å se spannet "back in business". 
 
Jeg forlot Koyuk sammen med Chuck. 
Vi hadde en helt super tur mot Elim – 
hundene så fantastiske ut og elsket 
kystvinden langs Kwik River. Herlige 
tider! Vi ankom Elim om morgenen. 
Hundene spiste bra og snart var vi på 
vei mot Golovin og White Mountain. 
Som i fjor, gikk løypa opp fra sjøisen 
og over land, en bratt, men fin tur. Det 
ble varmt i løpet av dagen, rundt 0C 
og mitt lille spann beveget seg sakte, 
sakte. Turen over bukten til Golovin 
og videre virket som en evighet, varm 
og slapsete. Til slutt ankom vi White 
Mountain og siste 8 timers hvile. 
 
Å forlate White Mountain er alltid spe-
sielt. Det er siste etappe på et 1600 km 
langt løp, og landskapet tatt i betrakt-
ning, en av mine favoritter. Etter litt 
elvekjøring og så over noe tundra, 
kommer du til Topkok Hills. Der føl-
ger man løypa over myke åser, opp og 
ned gjennom vakkert landskap, før 
man klatrer to brattere høydedrag og 
får se stranden, havet, veien til Safety 
og Nome. Det gikk sakte med oss, 
siden jeg hadde hatt Civic i sleden de 
siste 30 km gjennom den kuperte løy-
pa, da jeg synes hun haltet noe. Civic 
var ikke enig i at hun skulle sitte i sle-
den. Hun vred seg som en orm i et 
forsøk på å komme seg ut, og sang ut 
sin misnøye det beste hun kunne. Til 
slutt gav jeg opp, sjekket henne en 
gang til og fant en sprekk i poten jeg 
hadde oversett, akkurat idet vi var fer-
dige med den kuperte delen og var på 
vei ned til kysten…ja ja…litt salve og 

Yvonne og hundene forlater Manley. Foto: Kenneth Dåbakk. 

2015 Race Route Map, Iditarod Trail 
Committee. 
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en dobbel potesokk senere var hun 
lykkelig tilbake i spannet.  
 
Turen langs kysten og forbi det beryk-
tede blåsehullet, et sted beryktet for 
notorisk høy vind og ingen sikt, var 
også i år morsomt. Det var vind, ikke 
så mye, men nok til at jeg måtte være 
påpasselig. Med den arktiske vinden 
midt imot, måtte jeg unngå at sleden 
skled utover havisen og mot området 
med drivtømmer. Hundene fikk ferten 
av noe, det var en coyote som løp 
langs kysten og senere så vi en ulv i det 
fjerne. Hundene elsket det, vi hadde 
det så bra. Underveis ble dagen varme-
re og vinden døde ut.  
 
De siste miles inn til Safety tok en 
evighet og det gikk veldig sakte. Hun-
dene ble varme i solsteken, det var 
utrolig varmt. Vi hadde helt klart fore-
trukket -50C! Vi passerte Safety og 
sakte nærmet vi oss Cape Nome. Dis-
tansen fra Cape Nome til Front Street 
virket som en evighet i varmen. Hun-
dene hadde likt seg mye bedre på kvel-
den eller natta under disse forholdene. 
 
Jeg stoppet mange ganger for å la hun-
dene rulle i snøen, og etter det som 
føltes som en evighet, var det deilig å 
kjøre opp fra havisen og inn på Front 
Street. Politieskorten sto klar og fulgte 
oss ned Front Street. Det var midt på 

dagen og mange mennesker var ute og 
heiet oss mot «The Burled Arch». Vårt 
lille 8-spann hadde klart det, vi hadde 
gjennomført vårt andre Iditarod på rad. 
 
Hundene som fullførte var: Sisu, som 
gikk i led det meste av veien, hennes 
datter Snuppa, som gikk i led hele 2014 
og 2015 Iditarod, Najak, som var i led 
de få gangene Sisu ikke var det Isikajia, 
mitt kjæledyr som ikke egentlig skulle 
delta i noe løp, men endte opp med å 
fullføre både 2014 og 2015 Iditarod, de 
eneste løpene hun noen gang har del-
tatt i, Ittoq, den trofaste og mest ærlige 
hund jeg har kjent noen gang, og som 
fullførte både 2014 og 2015 Iditarod, 
Civic, alias «Tiny Winy», «Brainy» og 
«Frekke Faen», den minste hunden i 
kennelen, med den sterkeste viljen og 
beste holdningen, som også fullførte 
Iditarod 2014, hennes mor Honda, som 
selv etter målgang sto og stanget i selen 
for å komme videre, og Hondas bror 
Jack som bare elsker å være med og 
også fullførte Iditarod allerede i 2014. 
 
Hundene som bidro fantastisk under-
veis, og som vi ikke hadde kommet oss 
hele veien til Nome uten: Kongo 8 år 
og nå pensjonist, som var veldig uhel-
dig og måtte settes ut tidlig i løpet. Jeg 
hadde håpet at dette skulle bli hans løp, 
for han gjorde en så bra jobb. Krutt, 
Svolvær, Kost, Kasper og Mini, som 
alle fullførte 2014 Iditarod, sterke, 
hardtgående hannhunder som jeg sav-
net veldig i spannet mot slutten av lø-
pet. Quimby som kom til oss i fjor 
sommer og gjorde en strålende innsats 
i sitt første lange løp og Jesper som var 
så flink. Jeg ville ha likt å se han og de 
andre hele veien til mål, men det vil bli 
en ny mulighet for de alle. 
 
2015 ble en slående vakker tur med 
mine beste pelskledde venner jeg kun-
ne ha ønsket meg. Jeg skiftet fra kon-
kurransemodus til absolutt-fantastisk-
turmodus tidlig i løpet og fulgte span-

nets rytme hele veien til mål, gjennom 
oppturer og nedturer. Vår absolutte 
prioritering er å ha friske og glade hun-
der, uansett om vi skulle komme inn 
først eller sist. 
 
Vi har vært privilegerte, som igjen har 
fått se så mye av denne fantastiske sta-
ten Alaska, og besøkt flotte landsbyer 
og mennesker på vår vei, denne gangen 
også i en helt ny trase! En stor takk til 
alle i Nenana, Manley, Tanana, Ruby, 
Galena, Huslia, Koyukuk, Nulato, 
Kaltag, Unanakleet, Shaktoolik, Koyuk, 
Elim, Golovin, White Mountain, Safety 
og Nome for å ta så godt imot oss, 
være vertskap for Iditarod og skape 
fantastiske sjekkpunkt. En stor takk til 
løpsledelsen, frivillige, veterinærer, IDT 
Air Force, sponsorer og fans… og det 
utrolige arbeid som er lagt ned for å 
gjøre dette løpet mulig å gjennomføre! 
 
Vi kunne ikke vært mer stolt over hun-
dene som har fått oss gjennom vårt 
andre Iditarod på rad – en stor presta-
sjon! Gjennom ekstrem kulde, arktiske 
stormer og sterk vind over Beringha-
vets kyst, gjennom Alaskas øde vill-
mark med spektakulært landskap og 
vakker natur, nordlysspill og uvirkelig 
vakkert lys ved soloppgang og solned-
gang. De er alltid klare for mer! Kenne-
len vår, Siberian Sleddogs, er enda vel-
dig ung. Vi startet først oppbyggingen i 
2011 og har kjørt løp i 4 sesonger – to 
for å kvalifisere oss til Iditarod og de to 
neste på å starte og gjennomføre Idita-
rod. Fremtiden ser lys ut! 2015 var ikke 
vårt siste Iditarod, det er sikkert. Merk 
av i kalenderen, vi er tilbake i 2017 og 
gleder oss allerede til å komme tilbake 
på sporet til Nome! ■ 

Fantastisk veterinær og lokalbefolkning i Unalakleet. Foto: Kenneth Dåbakk. 

Yvonne i mål med sine super-ledere; Snup-
pa (høyre) og hennes mor Sisu (venstre). 
Foto: Kenneth Dåbakk. 

Sjekk ut: www.siberiansleddogs.com eller Sibe-
rianSleddogs på Facebook for mer informasjon om 
Yvonne og Kenneth Dåbakk og hundene deres. 
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TEKST: LINDA MARIE MONSEN VASSDAL. 

Laget på Hilmar Nøis Trail 2015 besto 
av Ranua, Bruse, Sofus, Araq og Taiga. 
Alle jobbet kjempebra, men Taiga ble 
litt sliten på hjemveien. Ikke så rart, 
hun er jo bare litt over et år. Det var 
ikke verre enn at hun hang godt med, 
hun bare jobbet ikke noe særlig. 
 
Er forøvrig kjempestolt av lille Ranua 
på bare 16 måneder som gikk i led alle 
6 milene (løpet var 50km, men vi måt-
te kjøre et stykke til start, og tilsvaren-
de etter målgang), og holdt bånn gass 
hele veien. Flink jente. 
 
Vel framme på «sjekkpunkt» Passhytta 
var det obligatorisk 1-times hvil. Bik-
kjene fikk kjøttsuppe, og jeg fikk toddy 
og sjokolade. Namm! 
 
På det meste var det 13 spann inne - 
litt av et syn. Og forbausende lite lyd. 
 
Matmor ble stiv og støl etter å ha spar-
ket og staket store deler av veien. Fø-
ret var mildt sagt trått - den etterleng-
tede våte snøen som vi hadde ventet 
på kom selvsagt natten før løpet. Ved 
start snødde det fortsatt litt, og det var 
fortsatt plussgrader, tett og dårlig sikt. 
Det ble litt kaldere og klarnet opp 
lengre inn i Adventdalen, men det ble 

også mer snø (i løypa). Dunjakken 
kunne nok trygt blitt igjen hjemme! 
 
Er veldig fornøyd med hvordan hun-
dene taklet passeringer. Med fellesstart 
så blir det jo en del passeringer, og 
dette er noe vi ikke får trent så mye på 
til vanlig – i alle fall ikke med fremme-

HILMAR NØIS TRAIL 2015, SVALBARD 

Jess, da var dette løpet også vel gjennomført. Polarpoten kom på 2. plass i 
5-spannklasse, kun slått av Marcos Porcires. Det er vi veldig fornøyd med! 

de spann. Holdt på å få en liten kluss 
på et tidspunkt, men ellers gikk alle 
passeringene helt fint. 
 
Etter løpet var det klart for 
«AfterMush» på pub’en, et lite glass 
vin, og så en tidlig kveld. Vi fullførte 
løpet på 3 timer og 38 minutter. En 
snittfart på ca 13,8km/t med et lite 
spann og trått føre, det kan vi absolutt 
leve med. ■ 

På vei til Passhytta – godt driv etter ca. 20 
km på sporet Foto: Ingvild Sæbu Vatn. 

OM HILMAR NØIS TRAIL 
Hilmar Nøis Trail starter fra den gamle Nordlysstasjonen i Adventdalen søndag 8. 
mars kl. 10:00. Løpet går tur/retur Passhytta. Det er 1 times obligatorisk 
«sjekkpunkt» med lett servering ved Passhytta. 
 
Hilmar Nøis er også et seedingsløp for Trappers Trail. 
 
Klasse 
Skiklasse: 1-3 hunder 
Småspann: 3-5 hunder 
Åpen klasse: Ingen begrensninger på spannstørrelse 
 
Seedingen fra Hilmar Nøis gjelder kun dersom man deltar i samme klasse i Trappers Trail. 
 
Løypa 
Skiklasse og småspann: Løypa går som den alltid har gjort, gjennom hovedtraseen 
i Adventdalen og ut til Passhytta. 
Åpen klasse: Nytt fra i år er løypa lagt bak Janssonhaugen både tur og retur på vei 
ut til Passhytta. Utenom dette følger vi vanlig trase i Adventdalen. 
 
Sikkerhetsutstyr 
Hver kjører må ha med egen isbjørnbeskyttelse. Hver kjører er også ansvarlig for å 
ha med nødvendig utstyr/ekstra mat til egne hunder. Det vil ikke bli sjekk av sleder 
på dette løpet. 
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Øverst fra venstre: Milo ligger og soler seg på søndagsmorgen - Team Sava Vit/Sebastien Barrault på startstrekka - Team Polarpoten/
Linda M. Vassdal i farta! - Pakking av pulk før starten på andre etappe - Sosialt samvær rundt leirbålet og opplesing av resultater fra dag 
en. - Sofia Berger på 13 år som deltok alene med 7-spann (utenfor konkurranse fordi hun ikke kan bære eget våpen). Foto: Marte 
Stensland Jørgensen. 

Trappers Trail 11.-12. april 2015 
Trappers Trail er årets «happening» for hundekjørere på Svalbard. Det er 
et etappeløp over to dager, med sosial overnatting på Longyearbyen Hun-
deklubbs hytte på Kapp Laila, ca. 4 mil fra «byen». 

TEKST: LINDA MARIE MONSEN VASSDAL. 

FOTO: MARTE STENSLAND JØRGENSEN. 

I fjor vant vi klassen for ski og pulk, 
og i år skulle bli første året vi startet i 
sledeklasse. Slik skulle det ikke gå. Hel-
ga før Trappers Trail kom jeg hjem fra 
påsketur til en kjempenyhet. Hele byen 
hadde fått kennelhoste. Dette er første 
gang kennelhoste har vært registrert på 
Svalbard, så når den først skulle kom-
me hit måtte det jo bli på den verst 
tenkelige tida. Det var dessverre bare 
17 av 24 påmeldte som kunne stille til 
start, og ytterligere tre spann som måt-
te bryte etter første etappe pga. syk-
dom. Alle hundene mine fikk stå hele 
uka fram til løpet i håp om at de ikke 
skulle bli syke. De har alle sammen 
vært vaksinert, men det var godt over 
et år siden sist (på de som hadde de 
ferskeste vaksinene). Det var likevel 
bare 3,5 av mine 7 hunder som ble 
syke, men 3 friske hunder er litt i 
minste laget for å starte i sledeklasse. 
Vi gikk derfor inn for å forsvare titte-
len fra ski og pulk-klassen året før. 
 
Lørdags morgen var det veterinærsjekk 
av alle hunder (for første gang på løp 
her oppe), og var det antydning til hos-
te fikk de ikke starte. Ranua, Bruse og 
Araq kom lett gjennom kontrollen, så 

klokka 12:08 sto vi klar på startstreken! 
Det er litt «interessant» å starte på ski 
med tre gærne hunder, og allerede et-
ter 200 meter er det ei veikryssing. 
Denne er alltid spennende. Vi berga 
fint over og begynte å jakte på de fire 
som startet før oss. På vei innover 
Adventdalen gikk det så det suste, og 
vi tok igjen Willy (vår argeste konkur-
rent) ved veikryssinga til Todalen, der 
sprintetappen begynner. Klarte så vidt 
å holde følge med ham, og klore oss 
forbi på sprinten, men han tok oss 
igjen på vei opp Todalen, og etter det 
så vi ikke snurten av ham. 
 
Litt etter litt ble vi tatt igjen av hunde-
spannene i sledeklassene, og på vei ned 
Bødalen storkoste vi oss med toddy-
pause og snackepølse (sjokolade til 
skiløpern). Hundene jobbet jevnt og 
trutt, været var nydelig, og alt var bare 
fint og flott. Omtrent her en plass ble 
det bestemt at jeg IKKE flytter ned til 
høsten. 
 
Etter 3 timer, 34 minutter og ca. 4 mil 
på sporet kom vi fram til Kapp Laila. 
Ved målgang var det ny veterinærkon-
troll, før jeg og Marte (Stensland Jør-
gensen) slo opp teltet og fikk hundene 
satt på vaier utenfor. Deretter var det 

grilling og sosialt samvær før resultate-
ne ble lest opp. Stor var overraskelsen 
da jeg så at jeg kun var slått med 5 
minutter på første etappe. Konkurran-
seinstinktet fikk fyring, og det var bare 
å gi full gass dagen etter. 
 
Søndagen startet med sol fra skyfri 
himmel. Vi fikk i oss frokost (Martes 
fantastiske havregrøt) og reiv campen. 
Så var det tid for enda en veterinærs-
jekk, før vi var klare til start igjen. Man 
starter i omvendt rekkefølge på dag to, 
så jeg gikk på det jeg greide for å holde 
unna. Det «alle» gruer seg til på dag to 
er Fardalsbakken. En lang og bratt 
bakke som også er klatreetappe. Her 
går det trått, og fellene måtte på for å 
ha noe framdrift i det hele tatt. MEN! 
- når man endelig kommer til topps 
kommer belønningen: bare nedover-
bakke resten av veien! Hundene jobbet 
jevnt og hardt opp bakken, og holdt et 
kjempetempo nedover, så jeg endte 
opp med å ta seieren med knappe åtte 
minutter. Kjempeflinke hunder og 
kjempesliten skiløper! Etter nok en 
veterinærsjekk etter at vi kom i mål, 
fikk jeg hundene skysset i hundegår-
den før jeg selv krøyp i dusjen. På 
kvelden var det premieutdeling og 
festlig lag på «Gruvelageret» i Sverd-
rupsbyen, men jeg var helt utslått etter 
over 7 mil på ski og tok tidlig kveld. Vi 
gleder oss allerede til neste år – da kan 
vi kanskje få starte i sledeklasse! ■ 
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Linda Marie Monsen Vassdal (26) er redaksjonens 
medlem bosatt i Longyearbyen på Svalbard, hvor 
hun har bodd i totalt 14 år.  
 
Linda bodde på Svalbard sine første åtte år, før 
familien flyttet til hjemstedet litt sør for Mo i Rana 
i Nordland.  
 
Etter å ha fullført videregående flyttet Linda tilba-
ke til Svalbard for å ta fagbrev som anleggsmaskin-
fører, og jobber nå som formann hos LNS Spitsber-
gen AS.  
 
Vinteren 2012 fikk hun sin første hund, Sofus, som 
er halvt siberian og kvart grønlandshund. Han var 
da fem måneder, og kunne ikke lengre bo hos de 
som eide han først. Etterhvert ble hun bedre kjent 
med «oppdretterne» hans, og Linda og Sofus fikk 
ofte være med dem ut å kjøre hundespann og leke 
i hundegården. Sofus var enebarn i litt over et år 
før Araq kom i hus, og etter et drøyt år til telte 
flokken syv. 

«Kolonnekjøring» i whiteout et lite stykke etter start. Thomas G. Olsen/Torbjørn Opheim, 
Elise Strømseng, Martin Eriksen og Linda Marie Monsen Vassdal. Foto: Ingvild Sæbu Vatn. 

Foto. Vemund Solli. 

HILMAR NØIS 2015 
 

 Navn Antall Tid 

 

Ski 

1 Vemund Solli 3 03:40:00 

 

Småspann 

1 Marcos Porcires 5 03:07:00 

2 Linda M. Vassdal 5 03:38:00 

3 Troels Ørsted Ytterdal 5 03:40:00 

4 Laura 5 03:56:00 

5 Sofia Berger 5 04:40:00 

6 Johan Berger 5 05:00:00 

 

Åpen klasse 

1 Fredrik Lindgren 9 03:18:00 

2 Stefan Claes & Ingvild Sæbu Vatn 8 03:22:00 

3 Martin M. Eriksen 8 03:42:00 

4 Elise Strømseng & Irene Welle 8 03:43:35 

5 Thomas G. Olsen & Torbjørn Opheim 14 03:43:48 

6 Tommy Jordbrudal 9 03:46:00 

7 Rasmus Bøckman 10 DNS 

TRAPPERS TRAIL 2015 
 
 Navn Antall hunder Tid 
Ski og pulk    
1 Linda M. Vassdal 3 06:03:12 
2 Willy Martinsen 3 06:11:18 
3 Karolina Karas 2,5 07:41:40 
4 Marta Jansen/Nina Weseth 2 10:17:27 
5 Lars Helge Molia 2 10:39:39 
    
5-spann    
1 Laura Vuorma/Tommy Jordbrudal 5 04:41:54 
2 Alexander Hovland/Miriam Marquardt 5 05:40:29 
 Sebastien Barrault/Gunn Oftedal 5 DNF 
    
8-spann    
1 Lena Danielsen 8 04:10:18 
2 Elise Strømseng/Elin M. Lien 8 04:33:11 
3 Tina Sølvsten 6 04:43:17 
4 Bård Blæstedalen/Martin Arntsen 7 04:50:40 
5 Johan Berger/Karianne Sand 7 05:41:04 
6 Sofia Berger* 7 05:45:18 
 Janne Søreide 8 DNF 
 Stefan Claes/Ingvild Sæbu Vatn 7 DNF 
 
 *deltar utenfor konkurranse   

Trappers Trail er et etappeløp på to etapper med overnatting på Long-
yearbyen Hundeklubbs hytte på Kapp Laila. Løpet går over ca. 40 km på 
første etappe og ca. 30 km på andre etappe. Det arrangeres hvert år rundt 
midten av april, og starter og slutter i Longyearbyen etter å ha krysset flere 
daler og én isbre. 
 
Den tyngste delen av Trappers Trail er den lange, bratte klatringa fra Fardalen til 
Longyearpasset (640 m). Der får både hunder og hundekjørere utfordret seg. 
 
Deltakerne kan slå seg sammen og kjøre samme team (enten sammen eller på hver 
sin etappe). Alle deltakere kjører samme løypa. De kan delta i følgene klasser: 
 
Ski og pulk – 1 til 3 hunder 
5-spann – 3 til 5 hunder 
8-spann – 6 til 8 hunder 
 
Trappers Trail har egentlig ganske få regler, det meste tilsvarende løp i Norge 
bare i noe enklere utgave. Her er det dog en regel som løp i Norge ikke trenger 
«All participants must be able to handle weapons and be trained for self-
protection against polar bears». Våpen for isbjørnbeskyttelse og signalpistol er 
også en del av det obligatoriske utstyret. 
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Ett herlig 8-spann å dra på tur med. 

På vei tilbake til Kjeldebu på fredagen.  Endelig å toppen av Helvetes Horga  

TEKST OG FOTO: MARTIN LANGHOLMEN 

Vi fikk kjørt nye steder og møte mange nye mennesker. Vi ble tatt imot med åpne armer på Kjeldebu og 
fikk kjempegod fårikål til middag av klubben på fredagen.  
 
Det ble to dager for oss på Kjeldebu og en dag i telt sør for Finsevann. Dette ble en helg med noen opple-
velser jeg sent vil glemme. Fantastisk vær, fantastiske hunder og noen utrolig greie folk. Tusen takk for tu-
ren, jeg blir gjerne med dere på tur flere ganger! 
 
Tusen takk til Toril og Geir som jeg fikk låne hunder og utstyr fra. ■ 

Det nærmet seg mai da Johanne Sundby inviterte oss med på tur til Finse 1 mai helgen sammen 
med Hakadal Sledehundklubb. Dette ble en fantastisk og lærerik tur!  

HUNDEHELG PÅ FINSE 

En liten lunsj pause i solen på vei til Finse fra Kjeldebu. Med 
Johanne, Oda, Terje, Robin og flere.  

Teltplassen ved Finsevann.  På lørdagen ble det Telting på sørsiden av Finse-
vann ved Hardangerjøkulen.  
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På opp mot topptur til Helvetes Horga 1507 M.o.h  
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TEKST: KRISTING H.  LERENG OG TROND LERENG. 

Det ble arrangert raseparade, og barn 
og hund på lørdag, samt valpeshow på 
søndag hvor flere Siberian huskys del-
tok. «Utstillingsguruen» Rune Dalby 
fra klubben holdt et meget bra utstil-
lingskurs på lørdag hvor mange for-
skjellige raser deltok. Hovedsakelig 
jakt – og andre bruksraser da det også 

er mange andre rasehundklubber som 
har stand på messa. 
 
Det var veldig mange interesserte som 
kom innom på klubbens stand. Det 
har blitt diskutert i hvilken grad dette 
er nyttig for klubben og rasen sett opp 
i mot kostnader. Klubbens formålspa-
ragraf sier: «Klubbens formål er å 

fremme interessen for den registrerte 
siberian husky som trekkhund ----». Er 
dette med på å fremme rasen? Ja, vi 
mener det da dette er en gylden mulig-
het til å gi saklig informasjon om ra-
sens ulike egenskaper, både de positive 
og de negative. Målet er ikke å gjøre 
rasen mest mulig populær, det har aldri 
ført til noe bra, men vi fikk nok avlivet 
noen myter, og vi rådet flere til å ikke 
kjøpe rasen enn de vi anbefalte rasen 
til.  Vi fikk for øvrig noen dager senere 
besøk på kennelen av folk som kom 
innom på standen, og var seriøst inter-
essert i rasen. Senere ble de ble også 
med på en vogntur med storspann. 
 
Det kreves en god del folk for å ar-
rangere dette, men mange stilte velvillig 
opp med sine hunder under god ledel-
se av «messegeneral» Stine Oppegaard. 
Og planlegging av en stor utestand til 
høsten i forbindelse med European 
Dog Show er allerede godt i gang. ■ 

Til tider var det veldig fullt på standen. 
Foto: Gro Britt Skarseth. 

Frode Bakke er på vakt: Foto: Stine Oppe-
gaard. 

Rune Dalby holder utstillingskurs. Foto: 
Trond Lereng. 

Foto: Trond Lereng. 

Norsk Siberian Husky Klubb på 

CAMP VILLMARK 2015 
Camp Villmark, eller Villmarksmessen som den het tidligere, har blitt ar-
rangert siden -80 tallet. Dette er en veldig populær messe for jakt – fiske og 
friluftsinteresserte som arrangeres på Norges Varemesse på Lillestrøm. 
Norsk Siberian Husky Klubb hadde som vanlig en stor stand på messa 
med forskjellige type utstyr som seler, linesett, trehjuling, slede, profile-
ringsartikler osv. Og ikke minst mange flotte siberian huskys! Slik fikk 
klubben markedsført rasen og hundekjøring for et sort antall publikum. 
Totalt var det over 17.000 besøkende på messa fra torsdag til søndag. 
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Første gang på Villmarksmessa 
 
TEKST: LENA VANVIK. 

Vi har hatt det så gøy på Villmarksmessa i år! Jeg må jo innrømme 
at det ikke hadde så mye å gjøre med hva som skjedde på selve 
messa, men heller at det var artig å stå på siberian husky-standen. 
Jeg var der så og si hele helgen med vår yngste husky på 12 uker. 
Det var veldig mange mennesker som kom og lurte på hvordan 
det var å ha siberian husky og jeg svarte etter beste evne. Og var 
det noe jeg følte jeg ikke kunne tok noen andre over. På den må-
ten lærte jeg veldig mye selv også! 
 
Selve messa var jeg nok litt skuffet over. Mannen min har vært der 
før og har skrytt veldig av den. Jeg synes at utvalget var litt dårlig 
og hadde også håpet på mer utstyr til hund der. Likevel trakk det 
gode selskapet opp og det var ikke ett kjedelig øyeblikk! Jeg anbe-
faler alle å ta en liten tur innom neste år, i hvertfall for å se på alle 
de fine siberian huskyene som er der. ■ 

Stor deltagelse av klubbens medlemmer på valpeshowet. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Klubbens start og målseil var på plass sammen med mye 
annet trekkhundutstyr. Foto: Stine Oppegaaard. 

Josefin Skar på raseparaden sammen med flere andre 
medlemmer og deres hunder. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Ny erfaring for trekkhundene å være på Camp Villmark. 
Foto: Trond Lereng. 

Lena Sparbo Vanvik, Gro Britt Skarseth, André Vanvik og Jon Bakke på 
Camp Villmark. Foto: Stine Oppegaard 

Sondre og Oda Hansen deltar på Hund og barn. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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TEKST: MARI SCHJELDERUP TØMMERÅS 

Jeg hater konkurranser. Eller litt mil-
dere sagt,- jeg liker ikke å konkurrere. 
Årsaken er kanskje, at jeg er en veldig 
dårlig taper. Og jeg taper jo alltid, så 
dårligere går det vel ikke an å bli. Kon-
kurranse er for meg som Pawlovs 
hund, jeg kjenner altså nederlaget i 
kroppen på forhånd. 
 
En vinner må forstå hva det innebærer 
å ha det lille ekstra som gjør dem til 
vinnere. Hva det lille ekstra er, vet jeg 
ikke, for jeg har det definitivt ikke. 
Men jeg startet i hvert fall tidlig med å 
beundre «Oskar». 
 
Lukta av klor fra svømmebassenget i 
underetasjen blandet seg med lukta av 
sure turnsokker og svette turndrakter i 
krepp to dager i uka i flere år. Det satte 
seg i nesen og lar seg aldri glemme. 
Det var en morsom tid, så lenge alt var 
en lek. Jeg tenker tilbake og husker 
hundrevis av jenter i alle aldere som 
marsjerte gjennom byen til Hamar sta-
dion da det var turnstevne. Dette er 
flotte minner. Baksiden av denne me-
daljen innebar derimot, at de flinkeste, 
mest talentfulle, ble plukket ut, en etter 
en som kandidater til elite turn. Min 
bestevenninne og jeg ble plukket ut, 
sammen med «Oskar» og flere andre, 
mens våre andre venninner ble forkas-
tet. Alvoret hadde begynt. Vi trente 
dobbelt så mye og jeg husker hvor sli-
ten jeg var, når jeg gikk innom kiosken 
for å kjøpe noen fem øres fruktkara-
meller på vei hjem. Da siste prøve for 
hvem som fikk være med som elitetur-
ner var gjennomført, røk jeg ut. Det 
var forståelig. Jeg har aldri klart å gå 
ned i spagat, eller gå ned i bro. Det er 
ikke nok å kunne slå hjul på en bom, 

stå på hodet, eller gå på henda, men 
man må ha evne til å vise seg frem. 
Man må ha evne til å vise at man er en 
vinner og man må ha tro på seg selv. 
 
Jeg sluttet med turningen, og ble sit-
tende på tilskuerbenken for å se min 
venninne og de nydelige turkiskledde 
elite jentene, på samme måte som syn-
deren som hadde klatret opp i et tre 
for å beundre Jesus, altså uverdig. 
 
Det var en annen venninne som fikk 
meg til å begynne med friidrett. Det er 
ikke mye å si om det. Karrieren ble 
kortvarig. Jeg hadde ikke talent for 
noe, men kom så langt som til krets-
mesterskapet og deltok av alle ting i 
stille høyde. Her deltok også «Oskar» 
som hadde talent for alt med sine 
lange spenstige ben. Hun hoppet som 
om hun ble båret over hinderet, mens 
jeg rev. Jeg kom ikke i nærheten av 
hva jeg hadde prestert på trening, og 
ble nummer fire. Så det eneste jeg har 
å skryte av, er at jeg har konkurrert 
mot «Oskar». 
 
Om ikke dette har vært galt nok. Mine 
største nederlag har jeg opplevd i skis-
poret. Jeg er oppvokst på en tid med 
obligatoriske skoleskirenn. Og jeg viss-
te ikke at jeg var så dårlig til å stå på 
ski, før jeg fant meg selv nederst på 
resultatlista som var stiftet fast på veg-
gen utenfor skolen. Det samme gjen-
tok seg hvert eneste år. 
 
Siste skirennet, valgte jeg langrenn i 
stedet for utfor. Løypa gikk fra Hed-
marks toppen og i en runde på Alhaug 
jordet. Pappa hadde smurt skiene, jeg 
var litt for godt kledd i finværet og 
hadde solbriller. Siden jeg hadde etter-

navn som begynte med T, var jeg siste 
startende jente, og gutta startet etterpå. 
Og det jeg husker, var at jeg gikk så 
fort jeg kunne, helt til jeg ble tatt igjen 
av første gutt og jeg måtte ut av spo-
ret. Jeg gikk på igjen, skiene glapp, 
solbrillene dugget og så måtte jeg ut av 
sporet igjen. Jeg så nesten ingenting, 
og jeg var vel den eneste som klarte å 
ramle på flat mark mens gråten tok 
kvelertak. 
 
Det er ytterst få mennesker som går 
fra seier til seier. De aller, aller fleste av 
oss må kjempe mot nederlag og mot-
gang. Det sies at motgang gjør sterk, 
og det å klare å reise seg igjen etter et 
nederlag, er en stor seier i seg selv. Det 
er slike seiere som gjør oss til vinnere i 
vårt eget liv. 
 
Hvis ikke fjellet var så vakkert, ville jeg 
aldri gått på ski. Men jeg har svelget 
motviljen i meg, trosset trange bek-
sømstøvler, neglesprett, kladder og 
gleppe tak og etter beste evne fulgt i 
sporet bak min pappa. Da jeg var 21 
år, kjøpte jeg mine første helt nye ski 
for mine egne penger. Ikke det at vi 
var fattige, men son var det, og jeg var 
jo heldig som hadde eldre søskenbarn 
som jeg hadde arvet etter. 
 
De nye skiene åpnet en helt ny verden. 
Sammen med min pappa nådde jeg 
topper som tidligere kun hadde vært et 
flott skue langt der borte i horisonten. 
Angsten for ikke å være god nok, slapp 
imidlertid aldri taket. 
 
Det er rart hvordan selvbildet preger 
de valgene vi gjør. Og vi er ikke like. Vi 
har alle behov for å omgi oss med 
mennesker som setter pris på oss og 
gir oss verdi. Vi utfører handlinger som 
gir oss seiere og ikke nederlag. Og no-
en av oss har en egen evne til å sloss, 
fordi de har oppdaget at ved å sloss 
kan de vinne, mens andre ikke ønsker å 
sloss, fordi nederlaget er forutbestemt. 
Noen er flinke til å konkurrere, mens 
andre er best til å applaudere. 
 
Noen brenner så hardt for en sak, at 
de utsetter andre for brannskader, og i 
det de får en bøtte vann kastet over 
seg, så freser de opp og spyr glør ut 
over sine omgivelser. 
 
Jeg trives altså best i bakgrunnen og 
hvem skulle trodd at jeg noen sinne 
ville tillate noen å trekke et deltaker-
nummer over hodet på meg. Årsaken 
er, at jeg hadde jo allerede tapt. 
 
Jeg var dømt allerede før jeg kom til 

I skyggen av Oskar 

Foto: Mari S. Tømmerås. 

Det finnes vinnere og det finnes tapere i blant oss. Det finnes mennesker 
som lykkes i nesten alt de gjør, mens andre er dømt til å mislykkes. Selv 
om vi får de samme muligheter, gjør de samme ting, så vil noen være den 
som alltid klarer å strekke foten først over målstreken. 
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startstreken. Dette handler altså om, at 
jeg mot min vilje, har deltatt på et løp,-
en konkurranse,- med siberian husky. 
 
Siden denne konkurransen gikk av 
stabelen for mange år siden, oppe på 
Ormsetermyra, hvor miljøet var lite og 
alle kjente alle, så var det litt mindre 
farlig,-trodde jeg. 
 
Bjørnar, eldste gutten og jeg skulle 
delta med hvert vårt lille spann. Bjør-
nar som var 14 år fikk fire hunder og 
skulle kjøre 8 km, og jeg seks hunder 
og skulle kjøre 13 km sprint. Han fikk 
den lette OT sleden og jeg tok den 
gamle sprint sleden i tre. Jeg husker 
ikke hva slags løp det var, men det var 
tydeligvis seriøst nok, for jeg holdt på 
å bli «disket» før start fordi sleden 
manglet sekk. Det ble diskutert og dis-
kutert, men de fant nok ut ved å stude-
re sleden nøye, at jeg neppe hadde no-
en fordel, og løpet var jo temmelig 
kort, bare rundt svingen, kan man si. 
 
Nederlaget startet med at Proffen mis-
tet tålmodigheten med makkeren sin 
Koks, som sto og hoppa og kauka, og 
han gav sin sønn en skikkelig kavring i 
forlabben. Koks ble halt og så ble seks 
spannet mitt til fem før løpet var i 
gang. Da var Proffen fornøyd, og stolt 
som en hane ledet han spannet ut fra 
arenaen som singel leder. Det gikk 
fort. Det gikk faktisk så fort at de mye 
mer erfarne siberian kjørerne som star-
tet bak, syns den lille siberian-gutten 
min var flink. 
 
Vi var det eneste siberian spannet som 
startet på 13 km sprint i 6 spann klas-
sen. Mine konkurrenter var i verdens-
klasse, og det er ikke løgn. Jeg ba der-
for om å få starte sist i klassen, for 
forbikjøring er vanskelig og jeg ville 
ikke være i veien for noen. Gjennom 
hele løpet hadde jeg en tanke i hodet, 
og det var å forsøke å ikke bli tatt igjen 
av de to erfarne siberian spannene 
som kjørte 16 km 8 spann, og som 
pustet meg i nakken. 
 
«Ikke være i veien,-ikke være i veien,-
ikke være i veien,»…………det skaper 
jo også en litt spesiell type adferd. Den 
adferden er helt ulik «du måkke kom-
me her og komme her.» Jeg fulgte hele 
tiden med på om det kom noen bak 
fra, og det gjorde det jo til slutt. Jeg så 
«Lynpilen» komme, og jeg sakket far-
ten og nesten stoppet for å slippe for-
bi. Det gikk ikke så greit. For de to 
lederhundene kunne ikke bli enig om 
hvilken siden de skulle passere på, så 
jeg fikk en hund på hver side. Jeg satt 
på nakkelina, og sjøl om jeg forsøkte å 
dra den ene bikkja over til venstre, så 

gikk det ikke. Jeg var skamfull og for-
tvilet, men hundekjøreren som tydelig-
vis var like snill med folk som med 
dyr, sa at jeg bare skulle kjøre videre, 
og så prøvde vi igjen. Da kom han seg 
heldigvis forbi. 
 
Neste spann kom i hundre. Jeg rakk 
faktisk ikke å begynne å grue meg, før 
Gro hadde passert. Fantastiske, flotte, 
flinke Gro, jeg ble så glad så jeg jublet. 
Det samme gjorde bikkjene mine. De 
heiv seg på og forsøkte å holde følge. 
Det gikk så fort at «jeg hang som en 
vindtunnel i storm» etter sleden over 
myra før Gro forsvant ut av synsfeltet 
med sine sprintere. Heldigvis sto det 
en kar og stengte sporet slik at ikke jeg 
også forsvant ut på en 16 km. Det har 
seg nemlig slik at hverken jeg eller bik-
kjene vet forskjell på høyre og venstre. 
Og nå måtte vi forsøke å gjøre jobben 
sjøl. 
 
Jeg skulle rett tilbake til mål, mens 
sprinterne var ute på sløyfa. Jeg håpet 
de skulle passere før meg. Samtidig 
hadde jeg fått et underlig driv, for jeg 
var ikke blitt tatt igjen av siberian 
spannene. Jeg sparka og sparka, snøen 
var råtten så jeg tråkka igjennom selv 
med mine 50 kilo. Det var varmt og 
det gikk sent. Det er i slike situasjoner 
man kan irritere seg over cruise-
kontrollen til Proffen, selv om den er 
god å ha når man er på tur. 
 
Det var faktisk bare en som kunne få 
Proffen til å bryte rutinen, og det var 
Gro. Forbi-passering nummer to gikk 
like glatt som første gang. Moralen er, 
at det er ikke viktigst å komme først,-
det er mye mer moro å løpe etter. Så vi 
kom i mål etter Gro, og jeg hadde sam-
me blekrosa farge i fjeset som på lua. 
 
PS! Jeg kom selvfølgelig sist i min klas-
se, i konkurranse med en av verdens 
beste sprintkjørere, men som eneste 

siberianspann, -JEG VANT 
Dette var nok et tankespinn 
Om tap og vinn 
Med samme sinn. 
 
Det finnes kun en norsk Oskarvinner, 
og hun er fra Hamar. Hun har altså 
ikke bare vært flink til å tegne, men 
hun har vært en ener i mange ting. Jeg 
syns det var morsomt å bruke denne 
relasjonen som metafor for noe av det 
jeg ønsket å uttrykke. ■ 

«Gro forsvant raskt ut av synsfeltet med sine sprintere». Foto: Tora Kleven. 

Oscarvinneren. Foto: Norsk filminstitutt 
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TEKST OG FOTO: LENA VANVIK. 

De fleste valpekjøpere må ofte vente i 
lang tid før de får valpen sin. Vi var 
heldige denne gangen og måtte bare 
vente to uker, likevel føltes det som en 
evighet! De første dagene gikk fort til å 
kjøpe inn nytt utstyr og gjøre klart 
hjemme, og da det var gjort var det 
bare å vente. Hundene våre var veldig 
nysgjerrige på buret som ble satt opp. 
Jeg vet de skjønte at noe skulle skje, 
men ikke hva. Vi dro for å hente val-
pen vår på en fredag, akkurat den da-
gen hun ble åtte uker. Turen til føltes 
dobbelt så lang og både mannen min 
og jeg var superspente. Det var veldig 
rart da vi kom frem, å tenkte på at vi 
skulle ha henne med oss hjem, lille søte 
Dakota. Hun var så rolig og forsiktig, 
men likevel ikke engstelig. Hun stod i 
gården med mammaen og søsknene 
sine. Det ble litt piping da hun ble skilt 
fra dem, men det gikk raskt over. Det 
var utrolig godt å få holde henne. Jeg 
husker så godt lukten av halm og valp 
og den utrolig myke pelsen. Turen 
hjem gikk overraskende bra. Hun satt 
på fanget mitt hele veien og hadde bare 
noen få protester. Det var omtrent en 
times kjøretur, og brått stod vi foran 
inngangen og skulle introdusere Dako-
ta med resten av dyrehagen vår. 
 
Den første hun fikk hilse på var så 
klart datteren vår, Villemo. Vi så med 
en gang at Daktota var vant til barn. 
Oppdretteren har en sønn på seks må-
neder. Hun hilste veldig pent og var 
ekstremt opptatt av Villemo. Så fikk 
hun hilse på Bella, siberian huskyen. 
De møttes jo også på Vintersamlingen 
på Grimsbu, og det gikk like bra denne 
gangen også. Til slutt var det Chihua-
huaen vår, Rosa, og kaninen sin tur. 
Kaninen gikk det helt fint med, Dako-
ta var veldig rolig og ga ham en liten 
suss, det ble litt verre med Rosa. 
 
Vi var forberedt på at Rosa ikke kom 
til å bli veldig begeistret for en liten 
valp i huset. Hun er generelt en litt 
irritabel hund, og en valp gjør det ikke 
noe bedre. Dakota var veldig nysgjer-
rig på Rosa og som valpen hun er hop-
pet hun rundt henne som en liten gjei-

tebukk. Rosa ble sint, sa pent ifra og 
gikk og la seg. Vi lot det bare være og 
tenkte at det kommer til å roe seg når 
de blir kjent. 
 
Da alle hadde hilst på hverandre, gikk 
vi og la oss. En hund på badet, en i 
gangen og en i bur på soverommet. 
 
Slik var vår første dag med hund num-
mer tre. Det er nå snart to måneder 
siden og mye har skjedd siden da! Den 
rolige og forsiktige valpen vi hentet 
viste seg å være en atombombe uten 
like. Hun har så mye kjærlighet å gi og 
like mye energi. I forhold til Bella, som 
helst ligger alene, vil Dakota ligge oppå 
oss hele tiden. Hun har også blitt eks-
tremt glad i Villemo og Villemo i hen-
ne. De leker og koser seg hver eneste 
dag. Vi merker selvfølgelig godt at vi 
har fått enda hund, men veldig lite av 
det er negativt. Litt mer mat, og så 
klart en god del mer støv og pels, men 
det hadde vi allerede masse av. Ener-
gien hennes gjør også at Bella har blitt 
mer ivrig, de leker og koser seg sam-
men. Brått synes jeg det er trist når en 
siberian husky er alene, selv om vår 
har vært det i fem år. Nå blir hun aldri 
alene igjen. Rosa er fortsatt ikke så 
veldig begeistret. De av dere som har 
hatt siberian husky valp kjenner til 
oppførselen deres og Dakota er virke-
lig ikke den første som tar nei for et 
nei. Vi ser når hun bevisst bestemmer 
seg for å erte Rosa. Da sniker hun seg 

rundt veggen og kaster seg over henne. 
Rosa bjeffer og kjefter for harde livet. 
Da slår Dakota henne bare, akkurat 
som hun sier “ti stille du a”! Vi ler all-
tid god av det, likevel blir det til at vi 
må skille dem og hjelpe Rosa litt med å 
si at ting ikke er lov. Hun har også fått 
en rar rumpebeskyttelse. Jeg vet ikke 
hva annet man kan kalle det. Hver 
gang Rosa sier ifra, snur Dakota rum-
pa mot henne og presser den i snuta 
hennes. Da klarer vi ihvertfall ikke å la 
være å le. Så det er mye liv her og mye 
liv krever mye jobb! 
 
Jeg har begynt å gå tur om morgenen, 
før mannen min drar på jobb. Den 
turen er bare for Dakota, slik at hun 
skal være litt rolig på dagtid. Vi har 
også begynt på kurs, noe som er utro-
lig gøy! For en supersmart rase vi har. 
Hun lærer så raskt og vi har derfor 
meldt oss på et videregående kurs, noe 
vi gleder oss veldig til. Kaninen vår 
bryr hun seg ikke noe om. Vi hadde et 
morsomt tilfellet, da buret hans ble 
skiftet. Da bestemte hun seg nemlig 
for at hun også skulle være i kaninbu-
ret, så der la hun seg til rette, mens 
kaninen hoppet frem og hilste.  
 
Nå planlegger jeg turen til siberian 
husky Spesialen. Det blir vår første 
utstilling. Jeg reiser mest for selskapet 
og alle menneskene som skal dit, men 
også fordi jeg synes det er gøy å stille. 
Skulle ønske resten av familien kunne 
bli med, men det gikk ikke denne 
gangen. Så da blir det Dakota og meg 
på tur og jeg gleder meg masse til å 
vise henne frem! Det er veldig kos og 
gøy med valp, likevel er jeg glad valpe-
tiden er kort og gleder meg litt til hun 
blir voksen også. Spesielt gleder jeg 
meg til valpetennene forsvinner og til 
hun slutter å bruke Rosa som en leke. 
Det vil si, om hun slutter med det. 
 
Det gjenstår å se! ■ 

Spenningen stiger når dagen nærmer seg. Dagen man skal hente sitt nye 
familiemedlem, men hva med de som venter hjemme? Hvordan blir det 
for dem å få ENDA et familiemedlem? 

Villemo og Dakota har blitt gode venner. 

Når seks blir til syv 
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Første møte med kaninen. Dakota og Bella har blitt gode venner. Barnevakten sovnet. 



50 

HUSKYBLADET 2/2015 

spreke som jeg aldri har opplevd før i 
vinter. Jeg tar meg selv i at jeg står og 
ler høyt da farten er bare øker og øker 
nedover den svingete lille elva. Den 
gamle tresleden skrenser omtrent i 
hver sving. Prøver å filme men har 
mer enn nok med å holde meg fast. 
Hvorfor hadde vi ikke slik iver før i 
vinter da vi trente før løp? 
 
Så alt for fort er vi tilbake til parke-
ringsplassen hvor min bil står ensom 
og forlatt. Rart å tenke på at her var 
det stappfullt bare for ei uke siden. 
Skjønner ikke at folk ikke fortsetter 
fjellivet selv om høytiden er over. 
 
Hundene ser på meg og øynene lyser 
som om de sier at « har vi ikke vært 
flinke i dag? Vi fortjener vel en ekstra 
godbit?». 
 
Joda, hundene fikk ekstra godbit til 
middag i kveld. Det hadde de virkelig 
fortjent etter å ha tatt med meg inn i 
herligheten i dag. ■ 

TEKST OG FOTO: BÅRD BAKÅS. 

Stresset med å trene hundene er borte, 
de får løpe eller rusle i sitt eget tempo 
over den islagte innsjøen. Det ser ut 
som hundene vet at de er på tur og de 
leker seg nesten opp fjellsida ved en-
den av sjøen. Vi skremmer opp en 
rypeflokk rett foran oss og flakser no-
en meter før de setter seg igjen. 
 
Vi stopper på toppen der store bar-
flekker ligger innbydende for en kaffe-
pause. Jeg tar ut reinskinnet og termo-
sen for å nyte våren i fjellet i ro og 
mak. Hundene er ikke enig. De har 
kun brukt 2 timer hit og vil gjerne fort-
sette, men litt etter litt så legger de seg 
ned etter å ha gnidd hodet i snøen for 
avkjøling. Det er varmt nok for sibe-
rian husky en slik dag, men det vises 
på alle at de liker det. 
 
Etter en kaffekopp og noe å bite i, 
legger vi i veg igjen. Jeg lar hundene 
løpe den retningen de vil. Nedover 
hellingen i raskt tempo går det over 
barflekker og myrer med overvann så 

vannet spruter. Jeg er redd bremsemat-
ta fester seg i de bare partiene så den 
brukes minst mulig. Nede i dalen kom-
mer vi på ei lita elv som ennå ikke har 
overvann. Fin tørr snø oppå isen ligger 
der kilometer etter kilometer. Vi følger 
elva som svinger seg oppover mot 
høgfjellet. Tid og sted blir omtrent 
glemt, jeg bare nyter det hele. 
 
Vi kommer omsider frem til en åpen 
bu som tilhører fjellstyret. Hundene 
får en velfortjent matbit og jeg setter 
meg på benken utenfor med kaffekop-
pen. Her har det tydelig vært folk i 
påska. En del søppel ligger igjen, ap-
pelsinskall ligger rundt benken og i 
følge hytteboka har alle hatt en fin tur 
på ski inn hit. Jeg tviler på at noen har 
hatt en så fin tur som meg. Etter å ha 
fylt en halv svartsekk med søppel og 
lagt den ned i sleden, er det tid for å 
sette snutene hjemover.  
 
Hundene tror plutselig de er med i 
Femundløpet. Eller så har de fryktelig 
hjemlengsel. Jeg synes at hundene er så 

Gleden over fjellivet utenom høysesongen. 

Høydepunktet når vinteren og sledesesongen er på hell, er å dra på kosetur med hundene. Når påsketuristene 
har reist hjem til byen, sola varmer i solhellingen og overvann på sjøene har «tørket» bort, ligger fjellheimen stil-
le og rolig for oss få som besøker de hvite vidder. 

Vårens vakre eventyr 
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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 (2/2015) 
28188/08 Rossevangens Ylva (2/2015) 
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 (2/2015) 
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 (N TCH). 
 
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 

N TCH Storm av Vargevass i lead trening 
på Hadelandsåsen. Foto: Trond Lereng. 
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N TCH SE UCH Rossevangens Dina 
Kjønn: Tispe 
Høyde: ca 58 cm 
Vekt: ca 20 kg  
Født: 26.11.2008 
 
N TCH Rossevangens Ylva 
Kjønn: Tispe 
Høyde: ca 58 cm  
Vekt: ca 21 kg  
Født: 26.11.2008  
 
Oppdrettere 
Tora Kleven og Viggo Jørgensen, Ros-
sevangen kennel, Ingeberg ved Hamar. 
 
Litt om hundene bak 
Far til hundene er Heidiburghs Eric 
som kommer fra en av Sveriges eldste 
kenneler, kennel Heidiburgh som har 
drevet løpskjøring på høyt nivå siden 
1971 og fram til i dag. Eric er norsk og 
svensk trekkhundchampion og i tillegg 
norsk og svensk utstillingschampion. 
Bak han ligger det hunder fra svenske 
sledehundkenneler og mange av dem 

har tittelen S(POLAR) CH som viser 
at de er trekkhundmeritterte. 
 
Mor er Snøheimens Tanja som kom-
mer fra norske linjer, ca 70 % Varge-
vass og de resterende 30 % fordelt på 
andre linjer. Tanjas eksteriør er perfekt 
og hun har vunnet både den norske og 
svenske spesialutstillingen, men den 
helt store trekkhunden har hun aldri 
vært. Men på linjene bak henne ligger 
det mange gode trekkhunder. 
 
Gemytt 
Dina og Ylva er forskjellige i gemyttet, 
de har arvet fra begge foreldrene. Dina 
er forsiktig og myk, og lik sin mor. Hun 
tar kontakt med fremmede, men er ikke 
den som kommer løpende først. Hun 
er også litt forsiktig i forhold til andre 
hunder. Dina mangler jaktinstinkt, ak-
kurat som sin far, og kan gå løs. 
 
Ylva er på mange måter Dinas motset-
ning, hun strutter av selvtillit, noe hun 
har arvet fra sin far og hans søsken. 

Hun tror ikke noe er farlig, og tar gjer-
ne kontakt. Som valp ble hun solgt til 
en familie i Bergenstraktene, men hun 
var for aktiv for familien så vi kjøpte 
henne tilbake som ett-åring. Da hadde 
hun vært ”enebarn” i nesten ett år og 
var veldig dominant. Det første hun 
prøvde på da hun kom til oss var å bli 
leder av flokken på åtte hunder. Vi fikk 
satt en stopper for det og forklarte hen-
ne at her var det vi som var lederne, 
ikke hun. Ylva er vår mest intelligente 
hund, så hun tilpasset seg lynkjapt bare 
hun fikk lært at her satte vi grenser. 
 
Som vestlending stakk Ylva ofte av, 
men etter at hun kom til oss har hun 
aldri rømt. Vi tør likevel ikke stole på 
henne for hun er en alt for verdifull 
trekkhund til at vi tar sjansen på å prø-
ve. Ylva er glad i barn og mennesker, 
men reagerer på noen få personer uten 
at vi helt har forstått hva som ligger bak. 
 
Pels og kroppsbygning: 
Dina er meget godt bygget og kan trave 
utrolig fort og samtidig trekke hardt. 
Hun har flytende bevegelser og det skå-
rer hun også på på utstillinger. Hun har 
god pels, men på det kaldeste om vinte-
ren skulle vi ønsket litt mere underull. 
 
Ylva er en kraftig tispe, men går forte-
re over i galopp enn Dina. Pelsen er 
helt perfekt med god underull, og hun 
ligger gjerne ute om vinteren. Begge 
har sterke poter og det har aldri vært 
nødvendig å bruke sokker på dem. 

Dina. Foto Ylwa Malmberg. 

PRESENTASJON: NORSKE TREKKHUNDCHAMPIONER 
Viggo Jørgensen kjører 4-spann barmark i 
Skånedraget 2014. Foto: Alex Björklund. 
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Ylva. Foto: Tora Kleven og Viggo Jørgensen. 

Ylva: Foto: Tora Kleven/Viggo Jørgensen. 

N TCH SE UCH 
Rossevangens Dina 
 
N TCH 
Rossevangens Ylva 

N SE UCH N TCH SE 
(POLAR)CH Hei-
diburghs Eric 

SE (POLAR)CH SE UCH 
Trahimus Sudden 

Unisak’s Brimer 

Fenrisulven Akela 

Unisak’s Towa 
Unisak’s Jehu 

Unisak’s Savoy 

Snøheimens Tanja 

Snøheimens Cola 
Lobo Av Vargevass 

Snøheimens Juni 

Snøheimens Salsa 
Snøheimens Vinter 

Snøheimens Alfa 

Egenskaper som trekkhund 
Dina kan gå som leder og er opplært 
til det, men Ylva er henne overlegen 
som leder. Ylva er den som sammen 
med Echo går oftest som leder. Hun 
er sikker og nøler aldri, dessuten er 
hun utrolig god i kommunikasjon, og 
det kommer godt med i sprintløp der 
man er avhengig av kjappe komman-
doer og påfølgende reaksjon fra leder-
hundene. Begge er meget raske. Det 
har de bevist blant annet i fellesstarten 
i 4-spann massestart. Viggo kjører 4-
spann sprint slede og barmark og vi er 
avhengig av god trekkraft på alle hun-
dene. Siden vi har mange tisper er det 
greit at vi har et par store kraftige tis-
per som kan trekke nesten like godt 
som våre to hanhunder. Under løp er 
det omtrent alltid godt underlag, men 
på trening hjemme takler de uten pro-
blemer løssnø og løypebrøyting. Felles 
for begge er at de elsker å løpe. 
 
Negative sider 
Både Dina og Ylva er kanskje litt store 
i forhold til rasestandarden, men de 
virker ikke så store. Foreldredyrene har 
middels størrelse, men på morssida er 
det noen litt store hunder. Ideelt sett 
skulle de vært 2-3 cm lavere, men på 
den annen side har vi mere trekkraft.  
 
Meritter 
Løp: Både Dina og Ylva er Norsk 
Trekkhundchampion. De har også to 1. 
priser fra trekkhundmeritteringer i Sve-
rige men mangler den 3. Begge har vært 
med i EM barmark i Tyskland og VM 
barmark i Italia, på Viggos 4-spann. De 
har aldri vært skadet, til tross for at de 
har deltatt i ca 12 løp i året siden de var 
1 år, altså de siste 5 årene. 
 
Utstillinger: Dina har scoret stort i 
utstillingsringen. Hun ble beste tispe 
på Polarhundutstillingen i 2011, beste 
tispe på den svenske Rasspecialen i 
Idre i fjor, og ble svensk utstillings-
champion i mai 2015, på Kristi Him-

Dina. Foto: Tora Kleven og Viggo Jørgensen. 

melfartsdag. Hun har hevdet seg i top-
pen og fått CK på halvparten av de 
utstillingene hun har vært med på. Yl-
va har bare vært på fire utstillinger, og 
har 2 x 1. premie og en Excellent. På 
hennes kritikker står det ”trivelig ge-
mytt” og ”utmerket pels”. 
 
Avkom 
Siden vi ikke skal ha flere hunder har 
vi ikke brukt dem i avl. Men det kunne 
vært utrolig spennende å se hva de 
kunne ha gitt av avkom. 
 
En historie 
Første gang Dina og Ylva skulle være 

med i massestart var i Åsarna i Sverige, 
under Scandinavian Open Champion-
ship i 2012. Der sto alle spannene tett i 
tett ved siden av hverandre på en linje. 
Dette var uvant for Dina og Ylva som 
sto bak mens rutinerte Eric og Echo 
sto avslappet foran. Det var mange 
ivrige hunder samlet på et sted klare 
for start i et øredøvende bråk. Hodene 
til Dina og Ylva snurret i alle retninger, 
men de taklet situasjonen utrolig bra, 
og Viggo kom inn til en bronseplass 
bare slått av en finne og en svensk 
junior. ■ 
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NTCH STORM AV VARGEVASS 
Kjønn: Hannhund 
Høyde: 60 cm 
Vekt: 24 kg 
Født: 24.04.11 
 
Oppdretter: Karsten Grønås, Kennel 
Vargevass 
Eier:  Kristin og Trond Lereng, Jotne-
heimen Kennel 
 
Litt om hundene bak:  
Storm er av Vargevass oppdrett, og 
linjene bak er Igloo Pak/New Eng-
land, Anadyr og Seppala. Hans far er 
Kvitten av Vargevass, f. – 09 som går 
på hovedspannet på Vargevass kenne-
len. Kvitten er en meget snill, trivelig, 
liten hannhund. Han gikk på vinner-
spannet på VM RNB Finnmarksløpet 
500 hvor også Storms bror Puak gikk 

Storms mor er Noal av Vargevass f. -
04. Hun gikk i mange år som hovedle-
der på Vargevass kennelen, og gikk i 
lead på Femunden 600 allerede som 2 
åring da spannet ble nummer 10 i 
2007. Hun viste seg tidlig som en na-
turlig leder. Hun fullførte Femunden 
600 i 2010, samt en rekke andre løp 
blant annet Polardistanse 300/160 til 
1. plass, og Amundsen Race 400. 
 
Noals far, Mørkki av Vargevass, var 
også en meget god spannhund, som 
også gikk i lead, og som fullførte flere 
Femundsløp og Polardistanse. Mørkki 
gikk til mål på Finnmark 1000 på 
spannet til Bernhard Schuchert i 2000, 
og fullførte Femund 600 i 2001 da 
Karsten kjørte inn til en 3. plass. 
 
Hans bror, Atilla av Vargevass som går 

PRESENTASJON: NORSKE TREKKHUNDCHAMPIONER 

som leder. Kvitten gikk også på span-
net på Vildmarksracet 120 til en 2. 
plass kun 20 sekunder bak vinneren, 
og på Tobacco Trail hvor spannet ble 
nummer 3 i ubegrenset åpen klasse, og 
fikk pris for beste renrasede spann. 
Videre fullførte Kvitten Beaver Trap 
Trail 350 kun 14 dager etter Finn-
marksløpet til en 3. plass. Han har full-
ført alle løpene han har gått i år. I til-
legg har han også gått til mål på 
Amundsen Race 300 i 2013, og på vin-
nerspannet på Polardistanse 300. 
 
Kvitten er sønn av Nathan av Varge-
vass og SUCH NUCH S (Polar) CH 
Isa av Vargevass. Nathan var hovedle-
der på Vargevass kennelen i mange år, 
og Isa gikk også som leder og var en 
god spannhund. Isa ble beste tispe på 
NSHK spesialen 2010. 

N TCH 
Storm Av Vargevass 

Kvitten Av Vargevass 

Nathan Av Vargevass 
Ukko Av Vargevass 

Elvira Av Vargevass 

Isa Av Vargevass 
Putin Av Vargevass 

Evita 

Noal Av Vargevass 

Mørkki Av Vargevass 
Brando 

Shira Av Vargevass-A 

Lisa Av Vargevass 
Pekko Av Vargevass 

Bebless Av Vargevass 
Storm og Balder. Foto: Kristin Lereng. 
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Han er stilt to ganger på klubbens spe-
sialutstilling med følgende resultater: 
EXC, JK, 2. JKK og CK, og VG i 
åpen klasse 
 
Avkom: Storm har foreløpig ingen 
avkom. Han blir imidlertid paret med 
en av våre egne tisper, Jotneheimens 
Idunn (SUCH S (Polar) CH NUCH 

Dante/NTCH Libby av Vargevass) i 
løpet av sommeren. Storms kullbror, 
Puak, har to kull etter seg, og en annen 
kullbror, Doffen hos Viddas Husky 
kennel, har et kull i Norge og to i Fin-
land. Broren Amarok hos Forstal ken-
nelen i England har også flere kull et-
ter seg der. ■ 

på spannet til en sveitsisk kjører, ble 
beste siberian spann på Femunden 400 
i 2014. 
 
Gemytt: Storm er en svært sosial hund 
som er veldig glad i folk, og setter stor 
pris på oppmerksomhet. Han er alltid i 
godt humør, og er ikke kranglete mot 
andre hunder. Han er trygg på seg selv, 
og underkaster seg fint eldre hunder i 
kennelen. Han dominerer selvsagt 
yngre, underlegne individer i kennelen, 
men gjør det på en rolig og behersket 
måte. Storm er en harmonisk hund 
med et stødig gemytt. 
 
Pels og kroppsbygning: Storm har 
en god, tett polar pels av normal leng-
de. Han er en maskulin, sterkt bygget, 
kraftig hannhund med sterk overlinje, 
gode vinkler, gode proporsjoner, og 
meget gode poter. Han er svært godt 
muskelsatt. 
 
Egenskaper som trekkhund: Storm 
er en hardtarbeidende, seriøs slede-
hund med god «drive». Han er en ærlig 
hund som alltid gjør sitt beste i selen. 
Han er ikke alt for intens noe som 
bidrar til at han er utholdende. Han 
har et uanstrengt godt trav, og kan 
trave veldig fort. I gitte situasjoner kan 
ha slå litt seint over i galopp. Derfor 
blir han ikke brukt i lead på kortere 
løp, men ellers kan han gå over alt i 
spannet. I vinter gikk han ofte i lead, 
og han viser gode lederegenskaper på 
grunn av hans «drive», og at er veldig 
lydhør på kommandoer. Han har alltid 
«et øre bakover» til kjøreren, og passe-
rer andre spann uten problemer. 
Storm spiser og drikker godt, også 
under harde treningsperioder, og på 
løp. Han roer seg raskt på sjekkpunkt 
og slapper godt av. 
 
Negative sider: Storm er «mye 
hund». Han er voldsom av seg i alt han 
gjør, og gjør mye ut av seg. Han biter 
ikke liner, men bråker mye under opp-
start og en del ved foring. Nå skal det 
også sies at vi gjør heller ingen forsøk 
på å få stille hunder ved oppstart. Vi 
synes de gjerne kan vise glede og iver 
når de skal gjøre det de liker best. 
 
Meritter: Storm har gått mange mel-
lomdistanseløp, og foreløpig ett lang-
distanse løp. Blant annet Rørosløpet, 2 
x 40, til to 1. plasser, Vildmarksracet, 
120, til en 3. og en 4. plass, Seppalalø-
pet, 74 km, og Vikerfjelløpet 70 km, 4. 
plass. 
 
Han har også gått Amundsen Race 300 
til 11. plass i åpen klasse 8 – spann hvor 
vi fikk pris for beste siberian spann. 
 

Storm i lead trening på Hadelandsåsen. 
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TEKST: MONICA A. SUNDSET 

Hudsykdommen furunkulose er ikke 
vanlig hos siberian husky, men utbrudd 
kan forekomme, for eksempel på pote-
ne. Jakthunder, boxer, golden retriver 
og schäfer er særlig utsatt for og få 
denne sykdommen. Furunkulose har 
en tendens til å komme tilbake, men 
trenger ikke gjøre det. Utbrudd trigges 
gjerne av redusert immunstatus hos 
dyret. Dette kan skyldes ulike faktorer 
som fører til stress. Utbrudd oppstår 
for eksempel gjerne ved løpetid, da 
immunforsvaret ser ut til å være litt 
svekket da. Man mistenker at det ligger 
en genetisk faktor bak immunstatusen 
til dyret. Det argumenteres derfor med 
at hunder som har furunkulose ikke 
skal brukes i avl. Symptomer på furun-
kulose opptrer hyppigst høst og vinter 
- når det er vått ute. Usedvanlig mye 
nedbør/vått vær kan gi hudproblemer 
som furunkulose (furunkler oppstår 
stort sett på begrenset/lite område, 
mest vanlig mellom tærne) og våtek-
sem (kan oppstå over hele kroppen og 
gi store utbrudd over store deler av 
huden/kroppen). Frost og tørt vær 
reduserer risikoen for slike utbrudd. 
 
Hva er furunkulose? 
Furunkulose er en dyp hudinfeksjon/
betennelse i huden som ofte er forårsa-
ket av stafylokokk-bakterier. Disse bak-
teriene finnes normalt i lave konsentra-
sjoner på hundens hud, men ved svek-
ket immunforsvar kan stafylokokk-

bakteriene forårsake betennelse dypt 
nede i hårsekkene slik at det dannes 
puss og veggen i hårsekken ryker. Dette 
fører igjen til betennelse i vevet rundt 
hårsekken som vist i illustrasjonen til 
venstre. Hudbetennelsen kan være 
"steril", men som oftest skyldes beten-
nelsen en bakteriell infeksjon. Staphylo-
coccus intermedius, som er en del av 
hundens normale flora, er typisk for 
disse infeksjonene, men andre bakterier 
kan også kan være involvert. Diagnosen 
brukes ofte om alle dype hudbetennel-
ser hos hund der det dannes puss. 
 
Symptomer 
Furunkulose er en alvorlig tilstand for 
hunden. Hunden har ofte smerter og 
virker nedstemt. Sykdommen kan også 
gi feber. Lidelsen kan kreve intensiv og 
langvarig behandling. Hårsekkmidd, 
allergi og soppinfeksjoner kan utløse 
en hudbetennelse, som hurtig kan ut-
vikle seg videre til furunkulose. Det 
forekommer en spesiell variant hos 
schäfer, der særlig middaldrende hun-
der utvikler furunkulose. Man mener 
det kan være forhold i immunforsvaret 
til schäferen, som gjør dem særlig dis-
ponerte for å utvikle den dype hudbe-
tennelsen. Furunkulose er en lidelse 
som forekommer i mange ulike varian-
ter. Den kan komme over hele krop-
pen, men de steder som er særlig utsatt 
for trykk, skader og friksjon er mest 
utsatt (poter/labber -interdigital 
pyodermi, snute/nese - nasal pyoder-

mi, nedover beina og i hudfolder). 
Schäfere kan ofte få utbrudd av furun-
kulose rundt endetarmsåpningen. Van-
lige symptomer er byller, røde prikker 
eller vabler i huden. Huden blir ofte 
fuktig, hoven og rød. Der hvor det er 
verkebyller, vil håret gjerne falle av. 
Byllene kan sprekke og blodblandet 
puss renner ut. Furunkulose klør, og 
hunden må hindres i å slikke/klø på 
det infiserte området. 
 
Diagnose og behandling 
Diagnose stilles ut fra hudskrap og 
vevsprøver (biopsier) fra huden. Bio-
psi må tas mens hunden er under full 
bedøvelse. Furunkulose er en kroniske 
sykdom som er vanskelig å helbrede, 
og behandlingen av furunkulose kan ta 
tid. I de mest ekstreme tilfeller kan der 
være snakk om en livslang behandling. 
Det betente området bør klippes for 
pels/barberes slik at sårene får luft, og 
området må holdes rent og tørt. Hun-
den behandles vanligvis med antibioti-
ka inntil 4 uker etter at de er symptom-
frie. Dyrkning av bakteriene og resis-
tensbestemmelse kan noen ganger 
være nødvendig for å velger best egnet 
antibiotika. En god, desinfiserende 
sjampo kan brukes til daglig vask av de 
hudpartiene som er betent. Det er vik-
tig at hunden tørkes godt etterpå. Til-
skudd av essensielle fettsyrer i dietten 
kan bidra til og forsterke hudens for-
svarssystem mot infeksjon og dermed 
dempe betennelses-reaksjonen. Der-
som hunden har furunkulose på steder 
på grunn av trykkskader, bør den få et 
mykt underlag å ligge på. 
 
Vaksinasjon mot furunkulose 
Det er utviklet en vaksine mot furun-
kulose hos hund, men effekten av vak-
sinen varierer avhengig av hundens 
eget immunforsvar. Vaksinen består av 
døde stafylokokk-bakterier. Vaksine-
ring gjentas to ganger per uke i totalt 7 
uker. Vaksinedosen økes gradvis fra 
0,2 ml til 2,0 ml slik at hunden bygger 
opp sitt eget forsvar mot bakteriene. I 
vanskelige tilfeller kan det være nød-
vendig med månedlig revaksinering. 
Vaksinen kan føre til økt kløe etter de 
første injeksjonene. ■ 

HELSESTOFF: FURUNKULOSE HOS HUND 

De fleste forbinder nok furunkulose med laks og fiskeoppdrett. Fisken får 
sår og byller (furunkler) i huden som følge av infeksjon med bakterien 
Aeromonas salmonicida. Jeg vist ikke at hunder også kunne får furunku-
lose før en god venninne nylig fortalt meg at hun hadde fått furunkulose 
på sin unge siberian tispe. 

Faglitteratur om furunkulose 

Gross TL, Ihrke PJ, Walden EJ (2005) Pustular and 

nodula diseases with adnexal destruction. Chapter 
17 (page 420-459) in "Skin diseases of the dog and 
cat: Clinical and Histopathologic Diagnosis, Second 

Edition". Blackwell Science Ltd. 

Furunkulose er en dyp betennelse i huden, 
som oftest forårsaket av stafylokokk-
bakterier. Bakteriene invaderer og danner 
puss i hårsekken, slik at hårsekken sprek-
ker og det blir betennelse også i vevet 
rundt, som vist på bildet over.  
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Ved forsendelse, kommer porto (ved forhåndsbetaling) eller oppkravsutgifter på kr 237 i tillegg 

Kontakt Siv Hansen for 
flere effekter og priser. 
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 Mia ønsker nye medlemmer velkommen. Foto: Cecilie Husebø-Isaksen 

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 
23.07.2015 har NSHK 531 medlemmer fordelt på alle typer kategorier; hovedmedlem, husstandsmedlem, fami-
liemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. 
Aaen, Anette 2624 Fåberg 
Andersen, Charlotte 9161 Burfjord 
Bendiksen, Jeanett Marie 5131 Nyborg 
Brekke, Mette Engkrok 1476 Rasta 
Dalen, Anne Marie 0862 Oslo 
Elisenberg, Ellen 1866 Båstad 
Fagerli, Anne-Kari 8610 Mo i Rana 
Fjell, Truls 3830 Ulefoss 
Hanssen, Ernst Vida 9040 Nordkjosbotn 
Harangen, Hans Petter 9700 Lakselv 
Hosarøygard, Svein Olav 2670 Otta 
Høyem, Marie 7074 Spongdal 
Johansen, Trine 9700 Lakselv 
Joreid, Kim Andre 4730 Vatnestrøm 
Langsåvold, Tor 7022 Trondheim 
Leontin, Aleksander Skålerud 2093 Feiring 

Løvlien, Solfrid 203 Skjetten 
Mair, Horst 2412 Sørskogsbygda 
Mandal, Rino Andre strøm 2350 Nes på Hedmarken 
Nurmi, Jari-Pekka 1410 Kolbotn 
Refsland, Svein Knut 4352 Kleppe 
Rørvik, Marita M. 7120 Leksvik 
Sandvoll, Bente 8523 Elvegård 
Stokke-Fagervold, Idun 0754 Oslo 
Thuv, Willhelmine 1389 Heggedal 
Tennebø, Per Marius Barmen 5267 Espeland 
Tiensuu, Daniel SE-98334 Malmberget 
Vaa, Siv 3712 Skien 
Vågenes, Elisabeth 4260 torvastad 
Welde, Henry 7512 Stjørdal 
Wielde, Trond 7512 Stjørdal 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 
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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 147792, født 01.11.2014 

NO55071/14 Trap Line Against All Odds Sky 

NO55072/14 Trap Line Against All Odds Doc 

NO55073/14 Trap Line Against All Odds Virak 

NO55074/14 Trap Line Against All Odds Tikaani 

Mor: NO37905/11 Trap Line Just For Fun Ivrig 

Far: AKCWS30659302 Trailbound Lokiboden's Trek 

Kull 148028, født 20.11.2014 

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: SE32383/2011 Nordvikens Tine 

Far: SE25412/2011 Varggårdens Grym 

Kull 151330, født 06.01.2015 

NO33810/15 Max 

NO33811/15 Dude 

NO33812/15 Saga 

NO33813/15 Dakota 

NO33814/15 Maili  

Mor: NO46900/13 Vikerkollen's Dm Regia 

Far: SE50855/2013 Indian Tribe Husky's Wapi 

Kull 151478, født 12.03.2015 

NO34346/15 Snykovet’s Boja 

NO34347/15 Snykovet’s Lille Blåmann 

NO34348/15 Snykovet’s Hamperokken 

NO34349/15 Snykovet’s Tinde 

NO34350/15 Snykovet’s Fløya 

Mor: NO48513/11 Run Roy's After Rain Noor 

Far: NO45340/14 Alak  

Kull 151693, født 22.02.2015 

NO35073/15 Alek Av Nixenspitze 

NO35074/15 Azov Av Nixenspitze 

NO35075/15 Akeila Av Nixenspitze  

NO35075/15 Ananya Av Nixenspitze  

Mor: PKRV18928 Surina Eskimoski Domek  
Far: UKU0188171 Siberian Paradise Inbard Fo-

rester  

Kull151850, født 03.02.2015 

NO35575/15 Floyd 

Nye registreringer NO35575/15 Bella 

NO35575/15 Cherry Bomb 

Mor: AKCWS33663502 Kristari's Sesame  
Far: AKCWS41810703 Kristari's Roman Art  

Kull 151956 Import, født 18.09.2014 

IKCZ83585 Tobake Axl Rose 

Mor: IKCZ04076 Zausel's Tabula Rasa  
Far: MET6295/09 Sophie's Pearl Guns N'roses  

Kull 152127 Import, født 12.11.2014 

LSVKSH0165/09 Lancelot's Mamma 

Mor: LSVKSH0165/09 Lancelot's Mamma  
Far: PKRV17978 Winter Melody Heartbreaker  

Kull 152255, født 27.07.2013 

NO37004/15 Vargteam’s Ole 

NO37005/15 Vargteam’s Loffe 

NO37007/15 Vargteam’s Elektra 

Mor: 09823/08 Vargteam's Fresia  
Far: NO49441/12 Vargen  

Kull 152369, født 07.03.2015  
NO37449/15 Bosse 

NO37449/15 Fridtjof 

NO37449/15 Amaroq 

NO37449/15 Luna 

NO37449/15 Luna I 

NO37449/15 Kira 

Mor: NO40814/13 Gelido Vento Enigma  
Far: NO46363/10 Hzchico  

Kull 152926 Import, født 22.09.2008 

VDH/SHC20083620 Tam Teuto's Aura 

Mor: SHC20073339 Hazel From The Artic Speed  

Far: SHC20042645 Sky Runner Eagle  

Kull 152937, født 09.05.2015 

NO39416/15 Siberian Sleddogs Oosik 

NO39417/15 Siberian Sleddogs Golovin 

NO39418/15 Siberian Sleddogs Elim 

NO39419/15 Siberian Sleddogs Ophirk 

NO39420/15 Siberian Sleddogs Galena 

Mor: NO37910/12 Mira  
Far: NO50443/11 Kasper  

Kull 152985 Import, født 27.11.2014 

SE11039/2015 Shejrix Expecto Patronum  

Mor: S44485/2007 Shejrix Four Motion  

Far: S28160/2004 Snowstreams Tradus Philomelos  

Kull 153084, født 23.04.2015 

NO39884/15 Ispoten’s Atlas 

NO39885/15 Ispoten’s Akilles 

NO39886/15 Ispoten’s Aramis 

NO39887/15 Ispoten's Aragorn 

NO39888/15 Ispoten’s Athene Jelly 

NO39889/15 Ispoten’s Anouke Frost 

NO39890/15 Ispoten’s Akira 

NO39891/15 Ispoten’s Akki 

Mor: NO33738/10 Ulveheia's Sky  
Far: NO50808/09 Blue Ice Falk Av Ulveblikk  

Kull 153223, født 28.04.2015  
NO40392/15 Khinok 

NO40393/15 Isak 

NO40394/15 Tiko 

NO40395/15 Nanok 

NO40396/15 Selma 

NO40397/15 Frøya 

Mor: NO31760/09 Run Roy's Guns'n Roses Laika  

Far: 12617/07 Karhu  

Kull 153254, født 17.07.2014 

NO40501/15 Philemon Arthur 

NO40502/15 Min Kvite Russer 

NO40503/15 Domino 

NO40504/15 Bajaz 

Mor: NO30239/11 Inero Av Ulvhild  
Far: S63154/2006 Trahimus Niklas  

Kull 153270 Import, født 23.05.2012 

SE39543/2012 Blue Neptune's Naiad 

Mor: S48886/2008 Fugitive's Tinny  
Far: S58181/2005 Fugitive's Zeppo  

Kull 153320 Import, født 21.07.2010  
CKCXN370549 Quimby P De Loufranc 

Mor: CKCRL022638 Lokiboden's Miata  
Far: CKCLN779221 Moby De Loufranc Twd's  

Kull 153321 Import, født 29.07.2011 

CKCYN418423 Loufranc's Ruby 

Mor: CKCTW213558 Orphee De Loufranc  
Far: CKCPQ971678 Lokiboden's Saturn  

Kull 153466, født 17.04.2012  
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151004 
Dato: 11.04.2015 
Sted: Bergen Racketsenter 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Krishnan, Gop 

NO43501/14 
Snøfrost Ymer Den Digre Orca 
G.JK 

UKU0188171 
Siberian Paradise Inbard Forester 
VG.UK 1.UKK 

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

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

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

LEO2167043 
Law And Order De Nariz De Nieve 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 

NO37212/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
G.AK 
 

150170 
Dato: 25.04.2015 
Sted: Sunndaløra 
Arr: Surnadal Og Rindal Hundeklubb 
Dommer: Lorenzo, Antonio Di 

NO48562/13 
T T Jay Stifler 
VG.AK 1.AKK 
 
150174 
Dato: 25.04.2015 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Berner Sennenhundklubb 
Dommer: Karlsdotter, Nina 

NO46950/14 
Gråbeintunets Kiro 
G.JK 

PKRV20623 
Zaltana champagne Mohito 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK BIR 

NO54188/12 
Gråbeintunets Leon 
S.AK 

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 
 
150020 
Dato: 26.04.2015 

Sted: Letohallen-Østlandet 
Arr: Norsk Dobermann Klub 
Dommer: Todorovic, Zeljko 

NO46950/14 
Gråbeintunets Kiro 
VG.JK 1.JKK 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK BIR 

NO54188/12 
Gråbeintunets Leon 
Exc.AK 1.AKK 
 
150193 
Dato: 01.05.2015 
Sted: Kvalsundhallen 
Arr: Hammerfest Og Omegn Hun-
deklubb 
Dommer: Selbach, Mona K. 

SE44538/2013 
Cariollo Sweet Soul 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BHK 

SE45694/2014 
Black Happies Dalton 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

SE13308/2015 
Carillo Snow Crystal 
Exc.JK 2.JKK 

SE40638/2012 
Lapicum A Sweet Little Valentine 
VG.AK 3.AKK 

SE22161/2013 
Sparkling Dust Dwie Korony 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BTK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
150197 
Dato: 02.05.2015 
Sted: Kvalsund Flerbrukshall 
Arr: Vest-Finnmark Fuglehundklubb 
Dommer: Fagerström, Rune 

SE45694/2014 
Black Happies Dalton 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

SE13308/2015 
Carillo Snow Crystal 
VG.JK 2.JKK 

NYE UTSTILLINGSRESULTATER 

Mor: NHSB2719777 Enigma Of Siberian Lady  

Far: CKCWE278814 Snowmist's Quiddtch  

Kull 153474, født 15.05.2015  
NO41163/15 Angus 

NO41164/15 Junior 

NO41165/15 Hunter 

NO41166/15 Birk 

NO41167/15 Taiga 

Mor: FIN13724/08 Taiga Quest Ermine  
Far: NO45675/12 Huskyville's Skjelbreia Reming-

ton 

Kull 153480, født 21.04.2015  
NO41200/15 Leo 

NO41201/15 Stitch 

NO41202/15 Varg 

NO41203/15 Pavo 

NO41204/15 Lulu 

NO41205/15 Tiram 

Mor: NO32700/09 Snøheimens Martini Asti  
Far: NO50808/09 Blue Ice Falk Av Ulveblikk  

Kull 153549, født 23.04.2015  
NO41478/15 Hattavarris Kompis 

NO41479/15 Hattavarris Pinky 

NO41480/15 Hattavarris Aisha 

NO41481/15 Hattavarris Nala 

Mor: NO44922/12 Libesol Rock Solid  

Far: 11654/07 Tannik I I Av Brattalid  

Kull 153626, født 26.04.2015  
NO41778/15 Carillo Sarek 

NO41779/15 Carillo Santo 

NO41780/15 Carillo Saija 

NO41781/15 Carillo Sarah 

NO41782/15 Carillo Smilla 

NO41783/15 Carillo Sinderella 

NO41784/15 Carillo Super 

Mor: NO41695/09 Carillo Sing A Long  

Far: NO50099/09 Carillo Sin Pusher  

Kull 153644, født 10.05.2015  
NO41866/15 Osvart 

NO41867/15 Ozzig 

NO41868/15 Ozzip 

NO41869/15 Ossa 

NO41870/15 Olja Lyn 

Mor: 25347/08 Kira  
Far: NO34239/10 Zippo  

Kull 153729 Import, født 25.06.2011  
IS16295/11 Isaldar Elctress Ynja 

Mor: IS13240/09 Mula Gola  
Far: ÖHZBSHU3342/A B-casper Jr. Of Doghouse 

Farm  

Kull 154011 Import, født 22.12.2014  
PKRV21736 Takuna Aloki 

Mor: PKRV18858 Takuna Misja  
Far: PKRV14622 Snowmist's Ontario Treasure  

Kull 154054 Import, født 06.02.2015  
SE17696/2015 Xatsus Showstopper At Barkas 

Mor: CKCNY940225 Tundrafoot's Epiphany  
Far: SE33802/2014 Tundrafoot's Bern Baby Bern  

Kull 154193, født 07.05.2015  
NO43836/15 Nittedalyuki  

NO43837/15 Togu 

NO43838/15 Dovre 

NO43839/15 Ozzy 

NO43840/15 Salto 

Mor: NO33744/10 Ulveheia's Nusse  
Far: NO44133/10 Nay-la-chee's Lava Goshe  

Kull 154376 Import, født 23.03.2015  
SE21462/2015 Polar Pawprints Tenderness 

SE21463/2015 Polar Pawprints Heaven's Burning  

Mor: SE61985/2011 Alelunds Idun  

Far: S39465/2008 Huskylyan Zeke  

Kull 154486, født 29.05.2015  
NO44606/15 Run Roy's Experience Zaiko 

NO44607/15 Run Roy's Experience Linus 

NO44608/15 Run Roy's Experience Kira 

NO44609/15 Run Roy's Experience Kleo 

NO44610/15 Run Roy's Experience Tanana 

NO44611/15 Run Roy's Experience Micro 

Mor: NO43913/11 Run Roy's I Can Fly Eureka  
Far: 12617/07 Karhu  

Kull 154532 Import, født 23.08.2014  
FI54212/14 Usvatanssin Rhona 

Mor: FIN28940/08 Vauhtitassun Hera  
Far: FI12350/11 Usvatanssin Juoksa  

Kull 154563, født 14.05.2015  
NO44831/15 Robin Av Slidre Fiord 

NO44832/15 Lykke Av Slidre Fiord 

NO44833/15 Onzi Av Slidre Fiord 

NO44834/15 Ronja Av Slidre Fiord 

NO44835/15 Foxy Av Slidre Fiord 

Mor: NO42887/13 Malin Av Viddashusky  

Far: NO30824/10 Leo Av Slidre Fiord  

Kull 154606, født 24.05.2015  
NO44958/15 Storm Av Viddashusky 

NO44959/15 Kuling Av Viddashusky 

NO44960/15 Sol Av Viddashusky 

NO44961/15 Bris Av Viddashusky 

Mor: S48392/2006 Arktisk Storm Diva  
Far: NO52278/11 Doffen Av Vargevass  

Kull 154719 Import, født 24.01.2015  
PKRV21632 Chanell Crystal Mountaind 

Mor: PKRV17627 Nordic Blue Moviestar  

Far: PKRV17377 Alosha Haiditarod 
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SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.CHK 1.CHKK 

SE22161/2013 
Sparkling Dust Dwie Korony 
Exc.Ak 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

SE40638/2012 
Lapicum A Sweet Little Valentine 
VG.AK 2.AKK 
 
150191 
Dato: 02.05.2015 
Sted: Fagernes Camping 
Arr: Norsk Polarhundklubb 
Dommer: Leneuf, Christian 

NO43501/14 
Snøfrost Ymer Den Digre Orca 
VG.JK 1.JKK 

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

23264/08 
Nay-la-chee’s Jj Skarv 
G.AK 

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

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

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
VG.AK 3.AKK 

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

NO31837/12 
Carillo Sansa 
Exc.AK 2.AKK 

NO46069/13 
Zarya 
VG.BK 1.BKK 
 
151005 
Dato: 09.05.2015 
Sted: Ålesund 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Jonsson, Mats 

SE56768/2102 
Snowstreams Mustela Eversmannii 
Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK CACIB BIR 

SE21122/2013 
Ylajärvis Mt Spring 
Exc.BK 2.BKK 

S38734/2009 
Snowstreams Inachis Io 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 

NO37177/11 
Bjørk 
Exc.AK 1.AKK 

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

28187/08 
Rossevangens Dina 
VG.BK 2.BKK 

SE42380/2011 
Snowstreams Magnolia Lilliflora 
Exc.CHK 2.CHKK CK CERT 2.BTK R.CACIB 

S41589/2009 
Arctic Power Storm Warning 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM 
 
150032 

Dato: 23.05.2015 
Sted: Gaalaasbanen, Hamar 
Arr: Norsk Shih Tzu Klubb 
Dommer: Imbimbo, Nicola 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK BIR 
 
150248 
Dato: 24.05.2015 
Sted: Gaalaasbanen, Hamar 
Arr: Norsk Pomeranian Klubb 
Dommer: Alford, Dermot 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK BIR 
 
150251 
Dato: 30.05.2015 
Sted: Skjomen, Narvik 
Arr: Norsk Berner Sennenhundklubb 
Dommer: Hjort, Leif Ragnar 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Soul 
Exc.AK 1.AKK 

SE13308/2015 
Carillo Snow Crystal 
Exc.JK 4.JKK 

NO46271/14 
DæNova Hyperion 
Exc.JK 3.JKK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.JK  2.JKK 

NO52679/14 
Chena Av Viddashusky 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BTK 

NO40331/13 
Björk 
VG.AK 2.AKK 
 
150267 
Dato: 30.05.2015 
Sted: Narvik 
Arr: Narvik Trekk- Og Brukshund-
klubb 
Dommer: Leonard, Michael 

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.AK 1.AKK CH 1.BHK BIR 

NO51536/14 
Kari Trestakk’s Svimle 
G.JK 

NO46271/14 
D’Nova Hyperion 
G.JK 

NO52679/14 
Chena Av Viddashusky 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 3.BTK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.JK 2.JKK 

NO49879/13 
Frostskades Soda 
VG.UK 1.UKK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK 

03721/08 
Carillo Starry Night 
Exc.BK 1.BKK CK 1.BTK BIM 

No40331/13 

Björk 
VG.AK 2.AKK 
 
151006 
Dato: 06.06.2015 
Sted: Drammen, Berskau 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Anderson, Diane T 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK CACIB BIM  

SE42482/2012 
Okami’s Private Collection 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 3.BHK  

SE29053/2012 
Okami’s Out Of Control 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK R.CACIB  

DK05085/2014 
Raq Na Rock’s Hrafnar 
Exc.AK 3.AKK 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
Exc.AK 4.AKK 

NO49483/14 
Libesol Let’s Do It Negiinu Style 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.JK 3.JKK 

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

SE41824/2013 
Okami’s Qualified To Be Your Angel 
Ec.UK 1.UKK CK 3.BTK R.CACIB 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
VG.AK 3.AKK 

LOE2167043 
Law And Order De Nariz De Nieve 
VG.AK 4.AKK 

IKCZ72447 
Trinity Of The Midnight Sun 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

NO31837/12 
Carillo Sansa 
VG.AK 

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

 

Fra venstre: BIR-BIM Veteran, Foto: Anita H. Engebakken. 

NSHKS SPESIALUTSTILLING 
5. SEPTEMBER 2015 

Dommer: Karsten Grønås, Norge 

PÅMELDING 

Påmeldingsfrister og priser:  

Forlenget, kun på web: 3.august  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 
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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. 

Gro Britt Skarseth med flokken som stadig vokser. Foto: Sigrid 
Skarseth. 

Mira av Brattalid. Foto: Odd Gulaker. 
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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: 550 eksemplarer 

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

STYRET BESTÅR AV LEDER, NESTLEDER, KASSERER OG SEKRETÆR, I TILLEGG TIL LEDER AV HVER ENKELT KOMITE 
STYRET OG KOMITEER FOM ÅRSMØTET 24. MAI 2015 

Forsidebilde: Nora Nerdrum Stølan med valpen 
Hattavarris Pinky. Foto: Lene Nordfjord Johnsen. 

Baksidebilde: Tone Beate Hansen. 

STYRET 
Jan Kolpus (leder),Ligotveien 264, 1820 Spydeberg 901 92 906 kolpus@live.no 
Lina Stabbetorp (nestleder), Lokes vei 16, 1540 Vestby 959 32 045 linastabbetorp@gmail.com 
Marianne Larsen (sekretær), Austadveien 325, 3748 Siljan 473 01 422 toyalarsen@hotmail.com 
Irene Borgen (kasserer), Askveien 16, 1482 Nittedal 922 98 605 irebor@broadpark.no 
Stine Oppegaard (adm/media), Henriks vei 2, 0768 Oslo 908 59 630 stine@nfi.no 

REDAKSJONSKOMITEEN 
Trond Lereng (leder), Ryavegen 85, 2740 Roa 992 89 936 tr-leren@online.no 
Bård Bakås, Frøsethægda 1, 7290 Støren 951 94 483 baard.bakaas@nokas.no 
Mari Schjelderup Tømmerås, Furnesveien 142, 2318 Hamar 954 48 044 mari@runroy.com 
Erik Solli Teigen, Tuftebakken 60, 9016 Tromsø 976 49 153 eriksolliteigen@gmail.com 
Linda M. Vassdal, Vei 505. 11 H0103, 9170 Longyearbyen 994 14 105 lindamvassdal@hotmail.com 
Lena Sparbo Vanvik, Prost Stabels Vei 415, 2019 Skedsmokorset 911 06 732 lena_lund@hotmail.com 

WEBANSVARLIGE 
Rikke Bergendahl, webredaktør, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 rikke@norway.online.no 
Runar G. Simonsen, webmaster, Morenevn. 59, 2743 Harestua 957 52 054 webmaster@siberian-husky.net 

SPORTSKOMITEEN 
Kenneth Monsen (leder), Ellestadvegen 333, 2967 Lomen 909 21 654 kenneth@ulvhild.no 
Terje Dietrichson, Bogerudveien 38, 0692 Oslo 930 63 549 terje.dietrichson@stortinget.no 
Atle Eikevik, Kvamsviki, 6856 Sogndal 952 81 077 sol-atle@online.no 
Morten Farstad, Smedbakken 6, 3475 Sætre 909 24 479 mortfar@gmail.com 
Didrik Lantz, Parkveien 39C, 0258 Oslo 922 48 667 didriklantz@hotmail.com 

AVLS-, BRUKS- OG UTSTILLINGSKOMITEEN (ABU) 
Tone Beate Hansen (leder), Morenevn. 59, 2743 Harestua 416 00 213 tone_b_hansen@hotmail.com 
Hågen Bjørgum (valpeformidler), Prestmovn. 59 B, 7500 Stjørdal 951 01 034 hagen@selbubyggtre.no 
Birgit Bordvik Alhaug, Jessnesveien 106, 2315 Hamar 905 39 766 kaasia@online.no 
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 rikke@norway.online.no 
Anita H. Engebakken, Skiensvn. 340, 3830 Ulefoss 938 03 809 anitahe@snofrost.net 
Ingrid Stigen Tomter, Fjellvegen 8, 9325 Bardufoss 405 21 228 ingridtomter@gmail.com 
Marianne Pedersen Høidahl, Røysvegen 16, 1409 Skotbu 995 70 860 mariannehoidahl@gmail.com 

ARRANGEMENTSKOMITEEN 
Kristin Ranem Rønsdal (leder), Brusetveien 46C, 1395 Hvalstad 995 83 593 kronsdal@hotmail.com 
Siv Hansen (materialforvalter), Kongsrudveien 69, 1735 Varteig 414 19 171 sino75@live.no 
Mari Skår (barn og ungdom), Åsløkkveien 2 A, 1341 Slependen 930 06 129 mari.skar@vestreviken.no 
Sigmund Alhaug, Jessnesvn. 106, 2315 Hamar 481 95 758 kaasia@online.no 
Jon Bakke, Nesttunvn. 101 B, 5221 Nesttun 926 27 600 jon@nmf.no 
Camilla Kerler-Günther, Sundli, 1892 Degernes 971 04 124 kennelnairebis@outlook.com 
Gro Britt Skarseth, Arne Garborgs vei 11, 1395 Hvalstad 990 11 455 grobritt@gmail.com 
Alexandra Mink, Skjeravegen 56, 5729 Modalen 941 90 453 alex.mink@hotmail.com 

VALGKOMITEEN 
Terje Frode Bakke (leder), Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund 911 66 476 frode@isslottet.com 
Jørgen Dahle Næss, c/o Arm Sweden, Ermdalavägen 6, SE-223 69 Lund 939 24 422 jorgen.ness@gmail.com 
Cecilie Husebø-Isaksen, Hvamsvegen 5, 2150 Årnes 975 59 664 chi@securitas.no 
Gro Teslo (vara), Vangsbakken 32, 2338 Espa 416 59 362 groteslo@online.no 

REVISOR 
Trond Hafel (vara), Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710 tro-haf@online.no 
Kirsten Ribu, Gartnerveien 85, 1555 Son 416 48 686 kirsten.ribu@hioa.no 
 
Lokallag Oslo og Akershus 
Johanne Sundby, Sørbråtvn. 25, 0891 Oslo 905 58 704 johanne.sundby@medisin.uio.no 
Lokallag Hamar og Omland 
Birgit Alhaug, Jessnesvn 106, 2315 Hamar 905 39 766 kaasia@online.no 
Lokallag Hordaland og Rogaland 
Toril Wiik Johansen, Sælsvei 77, 5173 Loddefjord 902 83 977 shtolla@gmail.com 
Lokallag Troms 
Bent-Joacim Bentzen, Fjellvegen 8, 9325 Bardufoss 907 89 838 bentzenx@gmail.com 

UTGIVELSESPLAN FOR HUSKYBLADET 

DEADLINE UTGIVELSE INNHOLD 

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

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

Invitasjon til Høstsamlingen 

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

Høstsamling - Invitasjon til høstsamling på snø 

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

MEDLEMSPRISER NSHK FOM 1.1.2015 (*INKL 160 KR TIL NKK) 
Hovedmedlem 510 kr 
Husstandsmedlem med eget medlemsnummer 50 kr 
Familiemedlemskap (kun ett medlemsnummer)* 560 kr 
Ungdomsmedlem* 310 kr 
Medlemskap utland* 560 kr 
Abonnement Huskybladet innland/utland 250 kr 

ANNONSEPRISER SVART/HVIT FARGE 
1/1 side 1000 kr 1500 kr 
1/2 side 750 kr 1000 kr 
1/4 side 500 kr 700 kr 
Linjeannonse fra 100 kr 
Kennelannonse, blad/nett pr år 250/150 kr 

HUSKYBLADET 

Huskybladet er gratis for medlemmer. Ettertrykk 
av redaksjonelle artikler er tillatt med 
kildehenvisning, eller med forfatters godkjennelse. 

NUMMER: 2/2015 - ÅRGANG 39 

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



TEKST OG FOTO: ALEXANDRA MINK. 

Vi er en familie på 5 som bor på Vest-
land i Modalen kommune. Vi flyttet 
fra Tyskland til Norge for 8 år siden. 
 
Vi hadde i mange år lyst på siberian 
husky, men det passet ikkje før i fjor. 
Gjennom Bergen trekkhundklubb ble vi 
kjent med Toril og Geir Johansen og vi 
ble veldig gode venner. Da de fortalte at 
de paret Storm med Suki (eiger Linn 
Beate) ble det veldig fort klart at vi skul-
le har ei valp fra dette kullet. Ja valpene 
kom, vokste og det ble to valper med 

kom, vokste og det ble to valper med 
meg heim; Shadow og Flo. Litt før 
Shadow og Flo flyttet til oss ringte Toril 
og spurte om eg kunne tenke meg å ta 
Mira til meg, siden hun hadde fått en 
kneskade og Geir ikkje hadde mulighet 
til å trene henne opp. Avgjørelsen ble 
tatt ganske raskt og vips så hadde vi tre 
siberian i tillegg til Cairn Terrier Goldi 
og blandingshunden Max. Sommeren i 
fjor trente vi opp kneet til Mira og var 
på mange turer. Etter hvert kom Viker-
kollens Hera og Pirat til oss. Og span-

Søndagskos med Robin og Pirat. Fra venstre: Hera,Pira, Felix og Mira. 

Best friends, Felix og Mira koser seg. 

Flo er best å kose med. 

Søskenkjærlighet Shadow og Mira. 

Cassie og Flo. 

Cassie. 

Beautiful Miracle (Mira). 

Flo er fornøyd med seg selv. 

Vinter i Modalen. 

Felix og Vikerkollens Hera. 

net ble større og større. Vi hadde en 
snørik vinter og var mye på sledeturer 
med spannet vårt her i Modalen og fekk 
mange fine opplevelser som familie og 
med hundene. Hundene er en veldig 
viktig del av familien og ungene Julian 
(10 år), Felix (8 år), Robin (5 år)
stortrives med hundene og hundene 
trives med oss. 
 
No i slutten av sesongen flyttet også 
Sussi og valpen Cassie til oss og vi bare 
digger dette hundelivet. No nærmer det 
seg sommer og vi ser fram til mange 
fine turer og opplevelser med hundene 
og til en spennende ny vintersesong. ■ 

SMITTET I NORGE 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Foto: Tone Beate Hansen. 


