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Mottar du IKKE e-post fra NSHK? 
Da har du ikke har korrekt e-post-adresse registrert i medlemsregiste-
ret 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 ut-
stillinger, 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. 

Mia og Ceti. Foto: Cecilie Husebø-Isaksen 

Mens vi venter på vinteren igjen. Fra Iditarod, dag 1. 
Foto: Johanne Sundby. 

Mali ammer valpene. Foto: Steinar Bergheim. 

Rune Dalby blir tatt godt vare på av hundene. Foto: Bente Andersen. 

Josefin Skår. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Godt oppmøte på årets Høstsamling på Sataslåtten. Foto: Rolv Herstad. 
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Norsk Siberian Husky Klubbs 
oppgave er å ivareta siberian husky 
som sledehund og en sporty, sunn og 
trivelig venn for aktive mennesker. 
Det gjør vi ved å arbeide for at rasen 
beholder sine egenskaper både som 
brukshund og det eksteriøret standar-
den beskriver. Det er altså ikke snakk 
om å tilpasse og eller utvikle rasen i 
noen annen retning enn eventuelt til 
det bedre som sledehund, men uten at 
det går på bekostning av temperament 
og det eksteriøret som gjør at vi umid-
delbart kan kjenne igjen rasen. Dette 
er noe enhver som involverer seg i en 
renraset hundetype må tenke gjennom 
og være villig til å godta. Om en opp-
fatter standarden, kravet til eksteriør 
og/eller fokus på opprinnelige egen-
skaper som en begrensning er kanskje 
ikke en renraset hund det rette valget? 
 
Men vi bor i et fritt land der alle har 
frihet til å tenke og handle ut fra sine 
egne interesser. Dette gjelder også 
hundeaktiviteter og herunder avl av 
hunder. Hvem som helst kan starte 
oppdrett av hunder uten å være med-
lem av noen raseklubb. Som spesial-
klubb for siberian husky bør det derfor 
være en av våre viktigste oppgaver å få 
nye oppdrettere av rasen inn i klubb-
miljøet og sørge for at de forblir der. 
Det fordrer at klubben klarer å skape 
et miljø der alle føler seg velkomne og 
opplever det som nyttig å være en del 
av fellesskapet raseklubben kan tilby. 
Hvordan vi klarer å stimulere alle med-
lemmer til å innta en åpen og inklude-
rende holdning til alle som viser inter-
esse for rasen er av stor betydning for 
hvor interessant et medlemskap i 
Norsk Siberian Husky Klubb er. 
 

Det har lenge vært et ønske at det inn-
føres krav om bruksresultater før titte-
len Norsk Utstillings Champion (N 
Uch) kan tildeles. Det finnes visstnok 
et årsmøtevedtak på saken fra flere år 
tilbake, og det sittende styret har derfor 
satt i gang en prosess for å få gjennom-
ført vedtaket. Prinsipielt virker dette 
rimelig for en rase hvor bevaring av 
bruksegenskaper er vesentlig. Imidler-
tid er det et spørsmål hvor taktisk lurt 
det er å innføre for strenge krav som 
går på avl og utstillingsmeritteringer. 
Det kan ikke være tvil om at priorite-
ring av bruksegenskaper aldri kan bli 
feil på en brukshundrase, men strenge 
krav og regler fra klubbens side er nep-
pe riktig strategi. Jeg tror at dette vil 
føre til mer splid og tilfeldig avl utenfor 
raseklubben. Eksempler på dette er det 
ikke vanskelig å finne i andre raseklub-
ber. Det er innlysende at jo flere som 
avler siberians utenfor raseklubben jo 
vanskeligere blir det for klubben å be-
vare rasen. Og det er en situasjon ver-
ken rasen eller klubben er tjent med. 
Spørsmålet er om ikke den strategisk 
mest riktige veien å gå er opplysnings-
arbeid, kursing og frivillighet, ikke 
krav. En av klubbens viktigste oppga-
ver er å legge til rette for at de som 
ønsker det kan få sine hunder bruks-
meritterte og gjennom dette stimulere 
til riktig avl. Men jeg tror vi gjør oss en 
bjørnetjeneste ved å innføre krav som 
fører til at folk vender klubben ryggen. 
Det kan på sikt gjøre uttrykket 
“brukshunden siberian husky er en 
utdøende rase” mer sann en vi liker. ■ 
 
9. november 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. 

Lederens hjørne 

Jan Kolpus på Dørstokkmila 2015. Foto: Stine Oppegaard. 



Dette er mitt første Huskyblad som 
redaktør, og jeg vil benytte anledning-
en til å takke avtroppende redaktør for 
en meget godt utført jobb! Jeg vil vide-
reføre hennes linje med fokus først og 
fremst på hundene. Noe som vil gjen-
speiles i form av artikler, bilder og an-
net stoff i Huskybladet. Jeg vil for ek-
sempel fortsette med å presentere 
trekkhundchampionene, også med 
navn på eierne, og artikler om avl og 
annet relevant stoff som naturlig hører 
innunder en rasehundklubb. Det synes 
jeg er viktig. For som en av Norges 
beste hundekjørere svarte da hun ble 
spurt om hvorfor hun kjører så godt: 
«Vi har gode hunder, de er godt kondi-
sjonerte med stor kapasitet, og de har 
en god genetisk base.» Dette er jo 

selve essensen i det vi holder på med! 
 
Jeg håper også å kunne presentere 
stoff som favner alle medlemmene 
enten de har en hund, er storspann- 
kjørere, er ferske eller erfarne. I disse 
facebook- tider er det jo en utfordring 
å trykke stoff som ikke tidligere er 
kjent, men jeg synes likevel det er noe 
annet å få et blad i postkassa, sette seg 
i godstolen å lese, fremfor å sitte foran 
en skjerm. Det er også en del stoff 
som hører hjemme i et medlemsblad, 
selv om det har stått på trykk før. Og 
folkens; vi trenger gode bilder av gode 
hunder med god oppløsning! Mange 
bilder som tas med mobilkamera har 
ikke god nok oppløsning til å trykkes i 
bladet, så ta gjerne med et vanlig ka-

Trond Lereng med de to brødrene Odin og Shilo av Vargevass. Foto: Kristin H. Lereng. 

mera når du er ute på tur. Vi trenger 
også illustrerende bilder til de forskjel-
lige artiklene for å «bryte opp» bladet, 
ellers blir bladet ensformig og kjedelig. 
Så jeg håper at vi kan bruke bilder selv 
om bildene ikke er direkte knyttet til 
teksten. 
 
Når dette leses er høsttreninga allerede 
godt i gang, og de fleste har vel plan-
lagt sesongens løp. Det er mange løp å 
velge i, både her og i Sverige. Håper å 
se mange godt trente siberian spann 
som viser frem rasen på en positiv 
måte. Det er ikke noe flottere syn enn 
å se et renraset siberian spann i godt 
driv! Det bidrar til å fremme rasen 
som trekkhund. Og du har vel også 
trent regelmessig selv? Å være i god 
form selv tror jeg i stor grad kan bidra 
til gode løpsresultater. Da kan man 
hjelpe hundene mer, og for de som 
kjører langdistanse tåler man også 
mindre søvn og andre påkjenninger på 
en bedre måte. 
  
Det er krevende å lage et godt blad, 
men redaksjonen er så heldige at Stine 
Oppegaard fortsetter jobben med å 
redigere bladet. Det er vi veldig glade 
for! 
 
Ønsker du å bidra?  
Bladet lager seg ikke selv, så vi vil gjer-
ne ha stoff fra medlemmer rundt om-
kring i hele Norge. Har du en god his-
torie, eller meninger du vil dele med 
andre, så send det inn! 
 
God lesing! 
 
Roa, 4. november 2015 
Trond Lereng 

 

Norsk Siberian Husky Klubb skal arrangere en lenge et-
terlengtet dommerkonferanse lørdag den 28. november 
på Garder Kurs- og Konferansesenter. Dommerkonfe-
ransen er for norske og nordiske dommere som er autori-
sert for rasen, elever, aspiranter og dommere generelt. 
 
Annica Uppström og Karsten Grønås som selv er dom-
mere, som skal holde henholdsvis innledning og foredrag 
på vegne av klubben. Som leserne sikkert vet har Karsten 
hatt rasen siden 1965, og har konkurrert med, stilt ut og 
avlet rasen i alle disse årene. Han driver Vargevass kenne-
len sammen med Eveline Koch. Karsten og Eveline har 
også vært behjelpelig med å oversette det svenske rase-
kompendiet med noen tilpasninger, slik at NSHK nå får 
sitt eget rasekompendium. Kompendiet vil være til salgs 
til medlemmene for kr 200. 

Hensikten med konferansen er å oppdatere dommerne på 
rasen gjennom dialog om tolkning av standarden, og hvil-
ke momenter rasehundklubben ønsker skal vektlegges i 
utstillingsringen. Klubben skal vise hvilket eksteriør som 
gir hunden de nødvendige fysiske forutsetninger for å 
løse de oppgaver som hunden er satt til. Altså hvilket eks-
teriør er det mest funksjonelle hos en siberian husky som 
sledehund. 
 
Konferansen gjennomføres ved et foredrag, og diskusjon 
blant deltagerne, samt en praktisk gjennomføring hvor et 
visst antall hunder blir vist frem med påfølgende diskusjon. 
 
En fyldig rapport fra dommerkonferansen kommer i nes-
te nummer av Huskybladet. 

NSHKs DOMMERKONFERANSE 28. NOVEMBER 2015 
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Foto: Silje Mari Eriksen. 

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. 

Beier, Harry 6823 Ansager, Danmark 
Berntzen, Oda 9014 Tromsø 
Flogard, Kristin 1353 Bærums Verk 
Grønvold, Stein Hugo 1482 Nittedal 
Handberg, Geir Tore 7040 Trondheim 
Høidahl, Tor Olav 1409 Skotbu 
Ingebrigtsen, Annelise 9440 Evenskjer 
Jensen, Gunhild 1386 Asker 
Johannsdottir, Johanna 4306 Sandnes 
Kittelsen, Jan 3128 Nøtterøy 
Kårmo, Jan 3340 Åmot 

Linmo, Linda Renate 7870 Grong 
Mathisen, Emil 3618 Skollenborg 
Nordhagen, Anita 2830 Raufoss 
Risto, Sara Vevatne 9325 Bardufoss 
Salonen, Sanna Mari Elisa 9800 Vadsø 
Semcesen, Frederik 1177 Oslo 
Vanvik, Erlend 7070 Bosberg 
Vårlund, Trine 9310 Sørreise 
Aakre, Maria 1472 Fjellhamar 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 
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 
24.11.2015 har NSHK 541 medlemmer fordelt på alle typer kategorier; hovedmedlem, husstandsmedlem, fami-
liemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. 
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Jan Kolpus (59) 

Hundesport i en eller 

annen form har preget hele 

mitt voksne liv. Da noen 

ildsjeler i Kirkenes tidlig på 

70-tallet dro i gang trening 

av ettersøks- og lavine-

hunder kastet jeg meg på. 

Jeg var på flere samlinger i 

regi av Norske lavinehunder 

med schæferhunder. Det var 

en lærerik tid, både når det 

gjelder opplæring og trening 

av hund og brukshundarbeid 

generelt. Og ikke minst 

kunsten å klare seg i fjellet 

under alle forhold sommer 

som vinter. 

I 1985 flyttet vi til Østfold, 

og fokuset ble avl og hunde-

utstilling med cocker spaniel, 

begge variantene. I flere år 

var våre cockere 

mestvinnende i landet, og på 

det meste hadde vi 27 

cockere. Vi drev også 

oppdrett av welsh corgi 

pembroke, samtidig som vi 

også på jakt og viltspor-

prøver med cockerne. Det 

var en slitsom, men utrolig 

spennende periode. For 

dette mangeårige arbeidet 

med spaniels ble kennelen 

hedret med Norsk Kennel 

Klubs oppdretterpris, en 

hederspris vi setter umåtelig 

høyt. 

Etterhvert ble antallet 

cockere redusert, og på 

midten av 90-tallet fikk vi vår 

første siberian husky og flere 

kom til. I 1999 ble en av våre 

siberian huskyer 

mestvinnende utstillings-

hund i Norge. Denne hunden 

Morten Farstad (56) 

Jeg er utdannet 

tømrermester, faglærer og 

spesialpedagog. 

Fikk min første hund, en 

sjæfer i 1974. Den første 

siberian huskyen kom i 1981. 

Sammen med Anita har vi sju 

siberian huskyer i alderen 4 

mnd til 3 år. Vi bruker de til 

trening og turkjøring. 

Jeg er nyvalgt medlem av 

Sportskomiteen i Norsk 

Siberian Husky Klubb. ■ 

er den eneste siberian 

huskyen som har greid det. I 

tillegg er den sammen med 

et av sine avkom så langt de 

eneste i historien som har 

blitt BIS både på Norsk 

Siberian Husky Klubbs 

spesial-utstilling og på 

internasjonale utstillinger. 

Parallelt med utstillings-

aktivitet avlet vi siberian 

huskyer for vårt eget bruk. Vi 

ville ha hunder som i tillegg 

til å være brukende bruksdyr 

for friluftsliv og sledehund-

kjøring også skulle kunne 

være gode utstillingshunder 

av høy kvalitet. 

Jeg har deltatt på noen 

kortere løp, men 

konkurransekjøring har aldri 

vært prioritert for min del. 

Bruks-egenskaper har likevel 

alltid vært viktig, og i dag har 

vi hunder av rene 

brukslinjer, våre gamle 

utstillingslinjer og blandinger 

av disse. 

Gjennom årene har jeg 

alltid prioritert å bruke tiden 

på hundene, friluftsliv og 

trening. 

Når jeg nå etter påtrykk sa 

ja til ledervervet i NSHK blir 

det en ny erfaring, og jeg 

håper det nye styret skal 

klare å fortsette det gode 

arbeidet som til nå er gjort 

gjennom årene. Og 

forhåpentligvis rette opp 

åpenbare svakheter ved 

måten rasen ivaretas på. Det 

er alltid rom for bedringer, 

selv om det i blant kan virke 

krevende. ■ 

Alexandra Mink (33) 

Eg bor i Modalen, 

Hordaland og jobber som 

helsefagarbeider i Modalen 

kommune. Eg har drevet 

med siberian husky i 

omtrent 1,5 år og har syv 

siberian huskyer, en 

blandingshund og en 

gammel cairn terrier. 

I hovedsak bruker vi 

hundene våre som turspann 

og koser oss masse med det, 

men etter hvert har vi lyst til 

å kjøre noen løp. 

Jeg er nyvalgt medlem i 

arrangementskomiteen. ■ 

Ingrid Stigen Tomter (25) 

Jeg er utdannet førskole-

lærer, og bor med samboer 

Bent-Joachim Bentzen i 

Bardufoss. 

Jeg har hatt siberian husky 

under hele oppveksten min. 

Vi har i dag ni siberian husky 

som vi bruker til løp og på 

turer. Intensjonen er å fullfø-

re løp i vinter. Drømmen min 

er å kjøre Finnmarksløpet 

med et siberian husky-

spann. ■ 

Gjennom årene har jeg alltid prioritert å bruke tiden på 
hundene, friluftsliv og trening. 

Jan Kolpus, leder 

På årsmøtet i mai ble Jan Kolpus valgt som ny leder av klubben. I tillegg fikk klubben 
ny leder av arrangementskomiteen, ny redaktør av Huskybladet og flere medlemmer i 
de forskjellige komiteene. Her kommer en liten presentasjon av de nyvalgte. 
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Lena Sparbo Vanvik (25) 

Jeg er utdannet journalist, 

og nyvalgt medlem i 

redaksjonskomiteen. For 

tiden er jeg hjemme med 

datteren vår på snart to år. 

Planen er å begynne på 

skolen igjen og bli 

dyrepleier. Jeg kommer 

opprinnelig fra Fetsund, men 

bor for tiden på Skedsmo 

sammen med mann, barn og 

tre hunder. Jeg er oppvokst 

med hunder og har opplevd 

mange forskjellige raser, 

men sier i dag at jeg aldri 

skal ha noe annet enn 

siberian husky. Jeg opplevde 

min første siberian husky da 

jeg møtte mannen min. 

Førsteinntrykket mitt var 

ikke veldig bra, men 

etterhvert smeltet Bella, 

som hun heter, inn på meg. 

Hun er nå seks år og vi fikk 

for litt siden Dakota, som nå 

er syv måneder. I tillegg har 

vi Rosa, en liten chihuahua, i 

flokken vår. I dag er de mest 

familiehunder, men jeg har 

som mål å bruke Dakota til 

en del trekk på ski og med 

kickbike, så får vi se hva 

fremtiden bringer. 

Nå gleder jeg meg veldig 

til å skrive for Huskybladet, 

til alle de spennende 

menneskene jeg kommer til 

å møte og alt jeg kommer til 

å lære. ■ 

Mariann Pedersen Høidahl, 

56 år og gift med Tor Olav . 

Har voksne barn og barne-

barn. Jobber i Bufetat med 

barn og ungdom. Jeg fikk 

min første husky for 2 år 

siden; Rodeløkka s Lokwa og 

i november 2014 flyttet Kari 

Trestakks Knut ( Kezan) til 

oss. Jeg håper på et kull med 

de to etterhvert. Vi har også 

en Pyreneer hund på 6 år.  

Jeg kjører Master trail og 

kickbike på sommeren. 

Kjøpte kickspark i vinter og 

nå har vi også investert i 

sprintslede. Vi bor på Skotbu 

i Ski kommune. Jeg er fra 

Kristiansund og flyttet til Ski 

for åtte år siden, da første 

barnebarnet ble født her på 

Østlandet. Jeg ble valgt inn i 

Avl-, bruks- og utstillings-

komiteen på årsmøtet 2015. 

Som fersking ser jeg fram til 

å lære mye. ■ 

Kristin Ranem Rønsdal (50) 

Gift med Olav og vi har tre 

jenter; Karoline, Helene og 

Johanne. Olav, Johanne og jeg 

utgjør 3-spannet på samlinger, 

messer og uformelle løp. Jeg 

jobber som salgssjef i området 

Bedrift Norge i Tryg Forsikring  

Vi er en utpreget aktiv fami-

lie. Vårt første møte med 

klubben var for ca fem år 

siden, da vi "fikk lov" til å bli 

medlem, selv om Balder er en 

alaska husky. Vi ble godt mot-

tatt og fikk raskt kontakt og 

hjelp av erfarne og dyktige 

husky-folk. Nå er vi også lykke-

lige eiere av tre siberian hus-

kyer. Vår interesse for rasen 

har økt, og vår ambisjon er: 

Aktivt friluftsliv med hundene, 

ukomplisert glede hvor vi 

stadig opplever nye steder, 

mennesker og bruks-områder. 

Vi synes det er gøy å være 

med; trener og kjører gjerne 

løp, men har ikke målsetting 

(enda!) om de store og lange 

løpene. Om vi skal ha flere 

hunder? JA sier Johanne, men 

vi avventer til vi har funnet 

drømmestedet som har ute-

plass til fler enn dagens flokk. 

Vårt engasjement i klubben er 

heldigvis gjensidig, så mitt verv 

som leder av arrangements-

komiteen må også inkludere 

mine alltid gode støtte-spillere 

og hjelpere, Olav og Johanne. 

Mitt mål som leder av komi-

teen er gode, hyggelige og vel 

gjennomførte samlinger til 

glede for alle klubbens med-

lemmer. ■ 

Trond Lereng (53) 

Gift med Kristin og bor på 

Roa på Hadeland. Jeg jobber 

som politiførstebetjent/

divisjonsleder ved Ordens-

avdelingen på Stovner 

politistasjon i Oslo. Vi har 13 

siberians og 2 gordonsettere, 

og har registrert kennel-

navnet Jotneheimen for 

siberians, og Tiurheimen for 

gordon - oppdrettet. All fritid 

har dreid seg om hund og 

friluftsliv med hund siden jeg 

kjøpte min første hund, en 

Strihåret Vorsther, på 

begynnelsen av – 80 - tallet. I 

løpet av årene har vi til 

sammen hatt 13 forskjellige 

raser, og alltid flere hunder 

samtidig. Jeg har holdt på 

med jakt – og jaktprøver 

siden midten av 80-tallet, og 

har hatt flere verv i jakt- og 

fiskeforeninger og fugle-

hundklubber. Blant annet 

styremedlem i Norsk Gordon 

Setter klubb, og leder av 

Norsk Munstelander klubb i 

mange år. Ellers har jeg 

deltatt på mange kurs, og har 

tatt instruktørutdanning, og 

drevet mye med opplæring 

av hund og hundeeiere. 

Vi bruker hundene våre til 

løp og turer. Jeg har kjørt 

mange mellomdistanseløp, 

og foreløpig ett langdistans-

eløp. Vi satser mer på 

langdistanseløp fremover. 

Jeg er nyvalgt redaktør og 

styremedlem, og ser frem til 

å bidra til å lage et godt 

medlemsblad, og til jobben i 

styret for å fremme rasen til 

en enda bedre trekkhund. ■ 

Didrik Lantz, 26 år gammel, 

og samboer med Cathrine 

Toft. Vi bor for tiden i Oslo 

mens jeg utdanner meg til 

sykepleier. Sammen har vi 

Balder, som nå er 3,5 år 

gammel. Vi har vært medlem 

av klubben siden 2013. 

Generelt sulten, og for det 

meste blid og glad i både 

mat og dyr. 

Jeg er nyvalgt medlem i 

Sportskomiteen, hvor jeg 

allerede har bidratt på flere 

samlinger. ■ 
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TEKST: KRISTIN RANEM RØNSDAL. 

FOTO: ANITA H. ENGEBAKKEN. 

Det var pittesmå hunder og kjempe-
store hunder, hunder med mye pels og 
hunder uten pels i det hele tatt. 
 
Noen hunder var mer frisert enn jeg 
noen gang har vært, selv til mitt eget 
bryllup. Flere hunder var påkledd klær, 
pynt og stæsj. 
 
Enkelte hunder var aldri i nærheten av 
bakken, men ble båret rundt eller kjørt 
i egne vogner som rene konger og 
dronninger, eller kanskje prinser og 
prinsesser? 
 
Det kom rullende hundebusser fra 
hele Europa og Russland. Artig! 
Det ble en lang helg som startet tors-
dag med rigging av standen på Lille-
strøm, iscenesatt av Stine Oppegaard. 
Det merkes at hun har gjort det noen 

ganger - Godt jobbet. 
 
Vi stod rett ved inngangen utenfor 
Hall E - vendt ut mot den store parke-
ringsplassen. Alle som var på messen 
denne helgen måtte på et eller annet 
tidspunkt passere oss - Topp plasse-
ring. 
 
Fredag fikk en hektisk start med besøk 
av Loven & co (se egen ramme), men 
ellers var det en ganske stille 
dag uten så mange besøken-
de, mens vi brukte tiden til å 
organisere standen. 
 
Lørdag regnet det mestepar-
ten av dagen, men stemningen var god 
og flere av oss skulle jo også stille ut 
hunder for Karsten Grønås på klub-
bens egen spesialutstilling. Det var 
mye følelser rundt ringen. 
Det var godt å komme ut igjen på 

stand etter det..... Blir jo neste påvirket 
og "susete" i hodet av det hele. 
 
Pølsegrilling på bålfat ble det søndag, 
vi fikk hilse på Karsten Grønås, samt 
mange hyggelige besøk før vi startet 
nedrigging rundt kl. 1700. 
 
Spørsmål ble besvart, Valpebrosjyre og 
Huskyblader delt ut, vi informerte om 
klubben, samlinger, turer, medlem-
skap, hjemmesiden vår og forumet 
NING. 
Om vi fikk vervet noen nye medlem-

mer vet jeg ikke, men både hunder og 
medlemmer som stod på stand gjorde 
en god jobb og viste seg fra sin beste 
side. Jeg tror mange hadde en god 
opplevelse på standen vår og det ble 
mye markedsføring av siberian husky 

Fra øverst til venstre: Samtaler blant klubbens medlemmer, Velkommen til Norsk Siberian Husky Klubb, Stine Oppegaard foran klubbens 
to nye rollup. Nederst til venstre: Oda Ingstad og Tana har funnet vogn, Lina Stabbetorp og ryddegjengen i aksjon: Johanne og Kristin 
Ranem Rønsdal, Geirr Jakobsen og Runar Golimo Simonsen. Foto: Gro Britt Skarseth (GBS) og Lena Sparbo Vanvik (LSV). 

Ca. 17.000 hunder = En interessant og litt annerledes helg på Lillestrøm 
med European Dog Show 2015 

 
Hundefolk er rare "dyr" - og mange hunder er 
om mulig enda rarere. Men, det er jo ikke 
hundens "feil", der ligger nok ansvaret på de 
rare hundeeierne. 

GBS 

LSV LSV 

LSV 

GBS 

GBS 
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denne helgen. 
 
Tusen tusen takk til alle som stilte opp 
gjennom helgen, det ble langt flere enn 
de som hadde meldt seg til "tjeneste". ■ 

Stor takk til Ellen Colseth og hennes team på Norges Varemesse for hjelp før og 
under messen og den fine plasseringen klubben fikk utenfor hovedinngangen, 
takk for lån av fine lavvoer fra Lavvoutleie.no og for all hjelp fra Norsk Kennel 
Klub med forberedelser til klubbens egen Spesialutstilling på Europautstillingen. 
Og selvfølgelig, takk til alle klubbens medlemmer som stiller opp fra morgen til 
kveld slik at vi får vist frem våre hunder og skrytt av klubben til alle besøkende, 
og ikke minst, klarte å gjennomføre årets andre Spesialutstilling. 
 

Stine Oppegaard 

Lina Stabbetorp nølte ikke da vi spurte 
om hun kunne stille opp kl. 08.00 på 
Norges Varemesse på Lillestrøm slik at 
Radio Norges «Morgenklubben med 
Loven & Co» kunne få med ett hunde-
spann på sin direktesending fra Euro-
pean Dog Show. Litt misforståelser om 
hvor lang tid det faktisk tar å sele opp 
ett 8-spann og hvor stor vognen er 
gjorde at det ikke ble noe direkte radio-
show, men desto mer gøy at de selv 
fikk seg en kjøretur og publiserte både 
bilder og videosnutt på programmets 
nettsider. Stor takk til Lina, og Norsk 
Kennel Klub for at de tenker på oss når 
det er snakk om å få vist frem våre 
brukshunder. 
                                Stine Oppegaard Loven & co fikk selv kjøre spannet til Lina Stabbetorp. Foto: Lena Sparbo Vanvik. 

Stemningsbilder fra standen med besøk av Loven og co og mange andre som er interessert i rasen siberian husky. 

GBS GBS GBS 

LSV 

GBS 

LSV 
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0008 Vikerkollen's It Tarrak NO44417/14 

23/05/14, E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesveien 

106, 2315 Hamar O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 

Hamar (Vikerkollen's Rs Sigges Iz - Forstal's Ci-

tingeu) 

Ikke møtt 

 

0009 Maestro NO36715/14 

18/11/13, E: Stabbetorp, Lina O: Stabbetorp, Lina, 

1890 Rakkestad (Trahimus Niklas - Leeloo) 

Ikke møtt 

ÅPEN KLASSE HANNHUND 

0010 Loke Av Vargevass NO53153/12 

26/07/12, Grå/Hvit E: Nyrønning, Geir H. O: 

Grønås Karsten, 5710 Skulestadmo (S UCH S 

(POLAR)CH N UCH Dante - Arktisk Storm Zelly) 

3 år gammel hanne. Typisk hode og uttrykk, men 

litt store ører. God lengde i bryst. Litt lang i lenden. 

Bra kryss. Tilstrekkelig vinklet fram og bak, med 

gode og fjordvinnende bevegelser. En aning mye 

vinkler i mellomhånd. Bra pels. Bra gemytt 

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

 

0011 Rodeløkka's Olympic Jacob NO53385/11 

01/12/09, Sandfarget/ Hvit E: Jørgensen, Ingvild 

Aalberg, Langlivegen 3, 1408 Kråkstad O: Jørgen-

sen Kari, Torbjørn Og Ingvild Aalberg, 1408 Kråk-

stad (Rodeløkka's Tim Henman - Nay-La-Chee's 

Blackfoot Lizzie) 

Ikke møtt 

 

0012 Gråbeintunets Leon NO54188/12 

07/05/12, E: Olijnyk, Veronika O: Hansen Trond 

Edgar Og Siv Hansen, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej - 

Ulveheia's My) 

Noe snipete hode. Bredt ansatte ører. Steil front. 

Kunne vært lengre i kroppen. Bra lend, men avfall-

ende kryss. Løs front. Kunne hatt mer pels på 

beina. Lett beinstamme. Bra temperament. Kunne 

ha beveget seg med mer jordvinnende steg, kunne 

vært mer parallell. 

VG.AK 

5001 Nay-La-Chee S Snowy Owl uregw-0001, 

23/02/15, Hvit Grå E: Bergendahl, Rikke, Revestien 

17, 2016 Frogner O: Rikke Bergendahl, 2016 (Nay-

La-Chee S Muktuq - Greentrails Kristen) 

6,5 mnd ung tispevalp. Meget lovende type. For 

alder sunne bevegelser. Bra proporsjoner. Typisk 

hode og uttrykk. Ganske bra vinkler fram og bak, 

men noe steil mellomhånd. Bra bryst, sterk lend, 

bra kryss. Bra pels. Fint temperament. 

Nr. 1 – BIR valp 

 

5002 Dakota NO33813/15  

06/01/15, E: Vanvik, Lena Sparbo O: Meinhardt, 

Erik, 2312 Ottestad (Indian Tribe Husky's Wapi - 

Vikerkollen's Dm Regia) 

7 mnd tispevalp. Bra hode og uttrykk. Noe lavt 

ansatte ører.  Dag litt for luftig. Bra bakbeinsvink-

ler. Kunne hatt bedre tilbakelagt front. Litt løs i 

fronten. Sterk overlinje med ganske bra kryss. 

Ennå litt kort pels. 

Nr. 2 

JUNIOR KLASSE HANNHUND 

0001 Min Kvite Russer NO40502/15 

17/07/14, Hvit/Sort E: Stabbetorp, Lina O: Stabbe-

torp, Lina, 1890 Rakkestad (Trahimus Niklas - Inero 

Av Ulvhild) 

Ikke møtt 

 

0002 Huskyville's Whisky Oban NO50292/14 

30/08/14, E: Rønsdal, Kristin Ranem, Brusetveien 

46 C, 1395 Hvalstad O: Løw Line Marie, 1404 Sigge-

rud (Run Before Beauty's Homer - N TCH Rode-

løkka's Petruscka) 

I år gammel hanne. Ganske bra hode og uttrykk. 

Bra proporsjoner. Noe steil i fronten. Tilstrekkelig 

bakbeinsvinkler, men kunne vert mer parallell. Noe 

flate poter. Kort pels. 

Exc.JK 2.JKK 

 

0003 Gråbeintunets Kiro NO46950/14 

14/06/14, E: Olijnyk, Veronika O: Hansen Trond 

Edgar Og Siv Hansen, 1735 Varteig (Fenrisulven Frej 

- Ulveheia's My) 

Ganske bra hode, noe store ører. Bra vinkler fram 

og bak, men ennå noe innknepen i front. Bra pro-

porsjoner. Noe myke poter. 

Exc.JK 4.JKK 

 

0004 Efrat Of Siberian Country RKF4065360 

18/10/14, Grey & White E: Chizhma, Vladislav, 

Russia,, B-R Arkhitektorov 3-8-191, 644123 Omsk, 

Russland O: Vladislav Chizhma, 644123 Omsk, 

Russian Federation (Breezer Of Siberian Lady - 

Snow Shade Sayuri) 

53cm høy hanne. Typisk hode og uttrykk. Bra hals 

og bryst. Bra lend og kryss. Tilstrekkelig vinklet 

fram og bak. Kunne vært høyere på beina. Beveget 

seg godt. Bra pels. Fint temperament. 

Exc.JK 3.JKK 

 

0005 Bajaz NO40504/15 

17/07/14, Grå/Brun/Hvit E: Kristin Ranem Rønsdal, 

Johanne Ranem Rønsdal, Brusetveien 46 C, 1395 

Hvalstad O: Stabbetorp, Lina, 1890 Rakkestad 

(Trahimus Niklas - Inero Av Ulvhild) 

Ganske bra hode og uttrykk. Kunne vært litt lengre 

i kroppen. Tilstrekkelig vinklet, men for mye i mel-

lomhånden. Flate poter. Ganske bra pels. 

Exc.JK 1.JKK 

 

0006 Shejrix Expecto Patronum SE11039/2015 

27/11/14, Mørkgrå/Hvit E: Rauø, Grace Isabell 

Bystrøm O: Ericsson, Sofia, Sverige (SE UCH SE 

(POLAR)CH Snowstreams Tradus Philomelos - SE 

(POLAR)CH SE UCH Shejrix Four Motion) 

9 mnd. Ganske bra hode og uttrykk. Noe kvadratisk 

med fallende overlinje. Kunne vært bedre vinklet i 

front. Noe fransk. Tilstrekkelig vinklet bak. Ganske 

bra bevegelser fra siden, men kunne vært mer 

parallell. 

VG.JK 

 

UNGHUND KLASSE HANNHUND 

0007 Vikerkollen's Mas Togo NO57043/13 

26/10/13, E: Myrvang, Rigmor Rønning, Gålåsgu-

tua 113, 2320 Furnes O: Alhaug Birgit Bordvik, 

2315 Hamar (Macadamia Of Jedeye - N UCH Viker-

kollen's Mos Safran) 

Typisk hode og uttrykk. Bra proporsjoner, men 

kunne hatt bedre vinkler framme. Tilstrekkelig bak 

Sterk overlinje. Noe mye krøll på halen. Tenderer til 

å være litt overbygd. Bra typiske bevegelser. Fint 

temperament. God pelskvalitet. 

Exc.UK 1.UKK 

Lena Sparbo Vanvik med Bella som vant 
åpen klasse tisper. Foto: André Vanvik. 

BIR 10 Loke av Vargevass 



11 

  3/2015 HUSKYBLADET 

0013 Konek-Gorbunok Of Siberian Country 

RKF3630386 

9/04/13, Grey & White E: Chizhma, Vladislav, 

Russia,, B-R Arkhitektorov 3-8-191, 644123 Omsk, 

Russland O: Vladislav Chizhma, 644123 Omsk, 

Russian Federation (Breezer Of Siberian Lady - Asti 

Dog Haus Silver Bell) 

Noe klumpete hode og neseparti. Bredt og lavt 

ansatte ører. Kunne vært høyere på beina. Tilstrek-

kelig vinklet, tenderer til overvinklet bak. En aning 

tønneformet bryst. Noe slak overlinje under beve-

gelse. Bra pels og temperament. Bra bevegelser. 

VG.AK 

 

0014 Vikerkollen's Dji Leon NO41772/12 

22/04/12, E: Myrvang, Rigmor Rønning, Gålåsgu-

tua 113, 2320 Furnes O: Alhaug Birgit Bordvik, 

2315 Hamar (N UCH SE N TCH Vikerkollen's First 

Duke Jr - Vikerkollen's Rs Ia) 

3 år gammel. 59,5cm. Bra hode og uttrykk. Bra 

proporsjoner. Tilstrekkelig vinkling. Bra bevegelser. 

Bra temperament. 

Exc.AK 2.AKK CK 3.BHK 

 

0015 Carillo Speedy Blue NO55025/09 

23/10/08, Grå/Hvit E: Kolpus, Jan O: Hansen, Kari 

Granaas, 1820 Spydeberg (S UCH S (POLAR)CH N 

UCH Dante - Alaskan's Chanel Of Anadyr) 

5,5 år. Typisk hode og uttrykk. Litt lavt ansatte 

ører. Bra proporsjoner. Virker litt tung i dag. Fine 

vinkler fram og bak. Bra bevegelser, men beveger 

seg litt bredt bak. Fin pels og fint temperament. 

Exc.AK 3.AKK 

 

Takk for tillit og invitasjon til å 
dømme ekstra spesialutstilling i 
forbindelse med EDS i Lillestrøm. 
 
Mitt inntrykk av kvaliteten og type på 
hundene som ble vist delte seg stort 
sett i to typer. Den ene typen var for 
meg for lite atletiske og tenderte til å 
være lavbente, og på den nedre del av 
standarden. På den andre siden var de 
fleste hunder svært lettbente og høyre-
iste, men heldigvis ikke til det ekstreme. 
 
Best av tispene ble Vikerkollens Mas 
Enna fra unghundklassen, og nestbest 
ble NTCH Gillian fra brukshundklas-
sen. Begge var av meget bra type, og 

med lette fine bevegelser som dog 
kunne vært litt mere jordvinnende. 
Gillian ble også beste brukshund med 
konkurranse bare fra den ene hann-
hund som var påmeldt i hannhund 
bruksklasse. I finalen for beste tispe 
satte jeg fram den unge tispen Enna 
framfor den mer utviklede Gillian på 
grunn av bedre vinklinger bak som 
resulterte i bedre bakbeinsaksjon i 
bevegelse. Championtispe SE UCH 
Isdimma Blitzen som ble tredje beste 
tispe, var også av meget bra type og 
med bra proporsjoner, dessuten ble 
hun veldig bra vist. Dessverre var hun 
en aning rett i fronten som førte til at 
hun fikk noe støtende frambeins be-
vegelser. 
 
Best i rasen ble Loke av Vargevass fra 
åpen klasse hanhunder. Hunden vant 
på grunn av type og han hadde etter 
min mening de beste bevegelser samt 
en bra front. Det var meget uheldig at 
hunden viste seg å være fra eget opp-
drett. Jeg hadde nødig latt den vinne 
om jeg hadde forstått at den var av 
eget oppdrett for dette er ikke til no-
ens fordel, hverken for dommer, eier 
eller arrangør. 
 
Andre beste hannhund ble Forstal’s 
Tingenek som var alene i bruksklasse 
hannhund. Jeg hadde ønsket et lengre 

bryst på ham, men typemessig en al-
minnelig hund, likedan for den tredje 
beste hannhund Vikerkollen DS Leon. 
Champion hannhund som ble fjerde 
beste hannhund SE(Polar)CH SE 
UCH Ylajärvis Vargtass, var desidert 
den beste i sin klasse av fire med hen-
syn til proporsjoner og type, men hans 
veteranalder på 10 år gjorde at hans 
bakbein ikke var så stabile lengre, og 
det gjorde utslag i hans bevegelser 
samt at de ikke var så kraftige lengre, 
og han kom derfor ikke høyere opp i 
finalen. 
 
Utstillingen foregikk i en innendørs 
hall med veldig mye lyd og dette på-
virket mange av hundene. Spesielt 
påvirket det noen unge tisper som 
gikk ut fordi de var så ukomfortable i 
situasjonen at jeg ikke kunne berøre 
dem. Rent generelt så var ikke hand-
ling av hundene den beste jeg har sett, 
men for meg er det ikke så viktig å få 
pent oppstilte hunder. Jeg vektlegger 
type, proporsjoner og bevegelser, og 
om jeg får sett det i noen glimt kan 
det være tilstrekkelig for meg. Det er 
tross alt hunden som skal bedømmes 
og ikke handleren. 
 
Takk. 
 
Karsten Grønås 

Dommer Karsten Grønås får seg en kaffe-
kopp på NSHKs stand dagen etter at han 
dømte 60 siberian huskyer på klubbens 
Spesialustilling i forbindelse med Euro-
pean Dog Show på Lillestrøm. Foto: Gro 
Britt Skarseth. 

0019 CH RUS,CZ Vento Libero Haar Uto Silly 

RKF3502735 

25/01/13, Fawn&white E: Moiseeva, L, Komso-

molskaya 14-56, 184610 Severomorsk, Russland O: 

Protasova O, Russland (Azur Glens Fo Vento Libero 

- Vento Libero Gran Essero Shatlyar) 

2 år, 7 mnd gammel. Typisk hode, noe runde øyne. 

Bra hals, ganske bra vinklet i front. Tilstrekkelig bak. 

Kunne vært mer parallell. Noe flate poter. Kunne 

vært mer atletisk. Kunne hatt mer driv i bevegelser 

og mer parallell trav. Bra pels. 

VG.AK 

 

0020 Husky Haven G-Havaiian Rum RKF3166559 

19/05/11, Grey&white E: Zykova, Elena, Ul. Metal-

lurgov, 1-26, 654000 Novokuznetsk, Russland O: 

M. Sinitsyna, 127006-Moscow, Russian Federation 

(CH. RUSSIA Trillium Blue Most Wanted In Russia - 

Husky Haven Tequila) 

0016 Husky Haven Non Stop Dance RKF2484966 

03/04/09, Red&white E: Sinitsyna, Marina, Ul. 

Sadovaya- Triumfalnaya, 4/10-49, 127006 Mos-

cow, Russland O: M. Sinitsyna, 127006 Moscow, 

Russian Federation (Trillium Blue’s Firestarter - 

Kivalina’s Indy Of Huskyhaven) 

3 år gammel. Bra hode, noe runde øyne. Noe lavt og 

bredt ansatte ører. Fallende overlinje. Tilstrekkelig 

vinklet fram og bak, men noe tønneformet bryst. 

Ganske bra bevegelser, men skullehatt mer driv. 

Stiller i dag for mager. Mer tilbakeliggende pels. 

VG.AK 

 

0017 Æsulv's Id-Odin NO49066/12 

11/08/12, E: Teslo, Gro, Vangsbakken 32, 2338 

Espa O: Teslo Svein Erik Og Gro, 2338 Espa 

(Vikerkollen's Rs Ir - Ulveheia's Dapheny) 

Ganske bra hode og uttrykk. Noe lavt ansatte ører. 

Skulle hatt mer lengde i kroppen og bedre vinkler 

fram og bak. Flate og myke poter. Beveger seg bra 

sett fra siden, men ustabil til og fra. Avfallende 

kryss. Bra temperament. 

VG.AK 

 

0018 Ajax NO51606/10 

04/03/10, Grå/Hvit E: Paulsen, Michelle, Tunvegen 

1b, 2618 Lillehammer O: Sveen, Linda, 1954 Set-

skog (Igor Av Urhunden - Run Roy's Surprise-

Surprise Roxi) 

Bra hode, men noe for bredt ansatte ører. Bra hals, 

bryst, sterk lend men for bratt kryss. Skulle vært 

bedre vinklet. For dårlig driv og ustabil fra og til. 

VG.AK 

BIR valp 5001 Nay-la-chee’s Snowy Owl 



12 

HUSKYBLADET 3/2015 

Ganske bra hode og uttrykk. Bra hals. Ster overlin-

je. Tilstrekkelig vinklet fram og bak. Bra kryss. Noe 

flate poter, myke. Bra bevegelser. Avrøytet. 

Exc.AK 4.AKK 

 

BRUKSHUNDKLASSE HANNHUND 

0021 Forstal's Tingenek KCSBH46001 

22/06/10, Grå/Hvit E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jess-

nesveien 106, 2315 Hamar O: Leich, S. Og S./Koops, 

A., Storbritannia (Zima Hatcher At Biforst - Snow-

speeder's Padawan Of Forstal) 

5 år gammel. Ganske bra, noe bredt ansatte ører. 

Typisk hode. Tilstrekkelig vinklet fram og bak, men 

noe kort i brystet. Sterk overlinje. Beveger seg bra. 

Bra pels og temperament.  

Exc.BK 1.BKK CK R-CERT 2.BHK – BIM brukshund 

 

CHAMPIONKLASSE HANNHUND 

0022 SE(POLAR)CH SE UCH Ylajärvis Vargtass 

S64164/2005 

19/08/05, Grå E: Malin Sundin O: Malin Sundin, 

Sverige (Varggyllens Skacke - SE (POLAR)CH 

Ylajärvis Titti- Jr.) 

10 år. Bra hode og uttrykk. Noe lavt og bredt an-

satte ører. Fine proporsjoner med god lengde i 

brystet. Sterk overlinje og bra kryss. Litt flate po-

ter. Bra temperament og bevegelser. 

Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BHK 

 

0023 CH. RUSSIA Trillium Blue Most Wanted In 

Russia RKF2638005 

18/05/09, Grey&white E: Sinitsyna, Marina, Ul. 

Sadovaya- Triumfalnaya, 4/10-49, 127006 Mos-

cow, Russland O: M. Sinitsyna, 127006 Moscow, 

Russian Federation (Ch Topaz Sam I Am At Trillium 

Blue - Ch Topaz Sugar Bee At Trillium) 

Bra hode, men for bredt ansatt ører. Tilstrekkelig 

vinklet fram og bak. Noe tønneformet bryst. Flate 

og myke poter. Sprikende tær. Bra temperament 

og bevegelser. 

Exc.CHK 3.CHKK 

 

0024 RUSSIAN CHAMPION Asti Dog Haus One A 

Million RKF3940466 

19/09/13, Grey-White E: Zoya Chaplina, Vlada 

Tsytsak O: Mhitaryan Y., 129346 Moscow, Russian 

Federation (Nord Heart Bet I Am Special - Ultima 

Thule Hydrargium) 

51,5cm. Typisk hode, men for lavt og bredt ansatte 

ører. Bra hals, for rund i brystet. Skulle hatt sterkere 

overlinje og mer lengde på beina. Tilstrekkelig vink-

let. Noe for høye haser. Beveger seg bra, men skulle 

vært mer frimodig. Bra pels. VG. pga størrelse 

VG.CHK 4.CHKK 

 

0025 N DK UCH NV-14 NORDV-14 Special Effect 

Jarjar Binks DK07380/2013 

09/04/13, Grey-White E: Jensen, Sanne, Harekær-

vej 9, 4600 Køge, Danmark O: Sanne Jensen, Dan-

mark (CH Snowmist's Quicksilver Speigas - DKCH 

NORDV12 Hay Je Ho Boodie Shakin' Zumba) 

Bra hode og uttrykk. Noe kort hals, sterk overlinje, 

bra kryss. Noe steil i fronten, skulle vært mer tilba-

kelagt overarm. Mer lengde på bein. Flate poter. 

Ønskes mer atletisk. 

Exc.CHK 2.CHKK 

 

 

JUNIORKLASSE TISPE 

0026 Husky Haven Peggy Sue RKF3997435 

26/04/14, Grey&white E:Sinitsyna, Marina, Ul. 

Sadovaya- Triumfalnaya, 4/10-49, 127006 Mos-

cow, Russland O: M. Sinitsyna, 127006 Moscow, 

Russian Federation (Husky Haven Estimation Of 

Success - Husky Haven Persona Non Grata) 

Ikke møtt 

0027 Gråbeintunets Tikaani NO46952/14 

14/06/14, E: Skarseth, Gro Britt O: Hansen Trond 

Edgar Og Siv Hansen, 1735 Varteig (Fenrisulven 

Frej - Ulveheia's My) 

Ganske bra hode og uttrykk. Tilstrekkelig vinklet 

bak. Kunne hatt mer tilbakelagt skulderparti. Kort 

pels. Noe fallende overlinje. Beveger seg ganske 

bra sett fra siden, men umulig og dømme til og fra. 

Noe lett beinstamme. Kan ikke bedømmes pga 

usikkerhet. 

KIP 

 

0028 Piperbakkens Alnitak Ceti NO44964/14 

05/06/14, E: Cecilie Husebø-Isaksen, Eirin Husebø-

Isaksen O: Hansen Tone Beate/ Simonsen Runar 

Golimo, 2743 Harestua (N TCH NVV-13 Nay-La-

Chee's Hexov Runner - Vargteam's Dolly) 

Noe runde øyne. 15 mnd i dag. Bredt ansatte ører. 

Kunne vært litt lengre i kroppen. Sterk overlinje. 

Noe fransk. Tilstrekkelig vinklet fram og bak. Bra 

bevegelser sett fra siden, men skulle vært mer 

parallell. Noe stri og kort pels. 

Exc.JK 1.JKK 

 

0029 Piperbakkens Alnitak Umi NO44963/14 

05/06/14, E: Tone Beate Hansen, 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) 

15mnd I dag. Ganske bra hode, men noe runde 

øyne, for bredt ansatte ører. OK proporsjoner med 

tilstrekkelig vinkling fram og bak. Noe løs i fronten. 

Sterk overlinje. Bra bryst og kryss. Noe fransk. Noe 

løse og flate poter. Trenger mer ringtrening, lar seg 

ikke berøre 

KIP 

 

UNGHUND KLASSE TISPE 

0030 Vikerkollen's It Zita NO44420/14 

23/05/14, E: Mandal, Rino Andre Strøm O: Alhaug 

Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Vikerkollen's Rs Sigges 

Iz - Forstal's Citingeu) 

1,5 år gammel. Typisk hode. Bra proporsjoner. Bra 

vinkler fram og bak. Bra bevegelser. Fin pels. Ikke 

tilgjengelig. 

KIP 

0031 Lo Lai NO36717/14 

18/11/13, E: Stabbetorp, Lina O: Stabbetorp, Lina, 

1890 Rakkestad (Trahimus Niklas - Leeloo) 

Ikke møtt 

 

0032 Vikerkollen's Pl Frøken Frost NO56940/13 

25/10/13, E: Pedersen, Nina, Duengerhøgda 503, 

2350 Nes På Hedmarken O: Alhaug Birgit Bordvik, 

2315 Hamar (Vikerkollen's Nb Poseidon - Finne-

marka's Lobota) 

22 mnd. 51cm. Litt snipete hode. Bra vinkler bak, 

men skulle hatt mer tilbakelagt skulderparti og er 

noe fransk. For bratt kryss. 

VG.UK 3.UKK 

 

0033 Måne NO36718/14 

18/11/13, E: Stabbetorp, Lina O: Stabbetorp, Lina, 

1890 Rakkestad (Trahimus Niklas - Leeloo) 

Ikke møtt 

 

0034 Husky Haven Miss Galaxy RKF4142713 

22/02/14, Grey&white E: Zykova, Elena, Ul. Metal-

lurgov, 1-26, 654000 Novokuznetsk, Russland O: 

M. Sinitsyna, 127006-Moscow, Russian Federation 

(CH. RUSSIA Trillium Blue Most Wanted In Russia - 

Husky Haven Tequila) 

2 år. Maskulin tispe. Noe lavbeint. Bra hals. Noe 

rund i brystet. Kunne hatt strammere overlinje. Bra 

kryss, litt fransk. Bra pels. 

Exc.UK 2.UKK 

 

0035 Vikerkollen's Mas Enna NO57047/13 

26/10/13, E: Myrvang, Rigmor Rønning, Gålåsgu-

tua 113, 2320 Furnes O: Alhaug Birgit Bordvik, 

2315 Hamar (Macadamia Of Jedeye - N UCH Viker-

kollen's Mos Safran) 

22 mnd. Bra hode og uttrykk. Kunne vært litt 

lengre i kroppen. Ganske bra vinkler fram og bak, 

men noe steil mellomhånd. Noe innknepne albuer. 

Fin pels, kunne vært mer frimodig i ringen. 

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 

 

ÅPEN KLASSE TISPE 

0036 Laika Av Vargevass NO50414/12 

16/07/12, E: Nyrønning, Geir H. O: Grønås Karsten, 

5710 Skulestadmo (Peikon Av Vargevass - SE 

(POLAR)CH Molly Av Vargevass) 

3 år. I største laget. Stiller i for godt hold. Bra hode 

og typisk uttrykk. Tilstrekkelig vinklet fram og bak. 

Bra bryst med god lengde. Bra kryss. Ster overlinje. 

Bra pels. Bra temperament. Bra bevegelser. Får i 

dag VG pga hunden er for tykk. 

VG.AK 3.AKK 

BIM Bruks 21 Forstals Tingenek 2 

BIM 35 Vikerkollen MasEnna 



13 

  3/2015 HUSKYBLADET 

0037 Husky Haven Galactic Fantasy RKF3572295 

26/12/12, Grey&wite E: Sinitsyna, Marina, Ul. 

Sadovaya- Triumfalnaya, 4/10-49, 127006 Mos-

cow, Russland O: M. Sinitsyna, 127006 Moscow, 

Russian Federation (Haskavarnas Four On The 

Floor - Husky Heaven Vanilla And Chocolate) 

Bra hode og uttrykk. Kunne hatt mer tilbakelagt 

overarm. Tilstrekkelig vinklet bak. 50,5cm. Kunne 

hatt lengre bein. Noe rund brystkasse. Fine bevegel-

ser sett fra siden, men for bred bak. Skulle vært mer 

parallell framme. Bra temperament. 

VG.AK 

 

0038 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) 

6 år. Bra hode, noe vidstilte ører. Kunne vært litt 

lengre i kroppen. Terk overlinje. Bra vinklet fram 

og bak. Bra pels. Vanskelig å bedømme bevegelser. 

Stiller i dag for tykk. Bra temperament. 

VG.AK 4.AKK 

 

0039 Vikerkollen's Pl Lille Rim NO56941/13 

25/10/13, E: Pedersen, Nina, Duengerhøgda 503, 

2350 Nes På Hedmarken O: Alhaug Birgit Bordvik, 

2315 Hamar (Vikerkollen's Nb Poseidon - Finne-

marka's Lobota) 

Ganske bra hode, men noe snipete og bredstilte 

ører. Skulle ønske mer lengde i kroppen og mer 

vinklet fram og bak. Skulle ønske mer driv i beve-

gelsene og mer parallell bak. Fint temperament. 

Kort pels. 

VG.AK 

 

0040 Vikerkollen's Cb Corvina NO58324/12 

02/11/12, E: Alhaug, Birgit, Jessnesveien 106, 2315 

Hamar O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N 

TCH Varghaugens Cosak - Vikerkollen's Ms Befana) 

2 år. Ganske bra hode og uttrykk, men noe bredt 

ansatte ører. Kunne hatt mer vinkler fram og bak. 

Steil mellomhånd. Skulle hatt  mer driv i bevegelse-

ne og vært mer parallell bak. Noe løse albuer. Stri 

pels. 

VG.AK 2.AKK 

 

0041 Rodeløkka's Olympic Bella NO53388/11 

01/12/09, Mørk Grå/ Brun E: Jørgensen, Ingvild 

Aalberg, Langlivegen 3, 1408 Kråkstad O: Jørgen-

sen Kari, Torbjørn Og Ingvild Aalberg, 1408 Kråk-

stad (Rodeløkka's Tim Henman - Nay-La-Chee's 

Blackfoot Lizzie) 

Ikke møtt 

 

0042 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) 

Ikke møtt 

 

0043 Bella NO49913/09 

27/07/09, Sort/Hvit E: Vanvik, André O: Helland, 

Vibece Hjelen, 7372 Glåmos (Run Roy's Strong 

Enough Frodo - Run Roy's Heartbreaker Troja) 

Fint hode og uttrykk. Noe steil i fronten. Tilstrekke-

lig vinklet bak. Flate poter. Ganske fine bevegelser. 

Bra proporsjoner. Noe trang foran og bak. 

Exc.AK 1.AKK 

BRUKSHUNDKLASSE TISPE 

0044 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) 

Snart 8 år. Typisk hode. Bra proporsjoner. Tilstrek-

kelig vinklet, men noe løs i fronten. Bra bevegelser. 

Bra pels, bra temperament. 

Exc.BK 1.BKK CK R-CERT 2.BTK – BIR brukshund 

 

0045 Jana NO37911/12 

22/02/12, E: Lindberg, Jostein O: Rinne, Yvonne/ 

Dåbakk, Kenneth, 2476 Atna (Yukon - Sisu) 

3år 59,5cm. Ganske bra hode. Bra proporsjoner. 

Kunne hatt mer tilbakelagt skulderparti. Steil mel-

lomhånd. Tilstrekkelig vinklet bak, men noe tender-

ende til kuhase. Ganske bra bevegelser sett fra 

siden, men kunne hatt mer driv. Skulle hatt mer 

parallelle bevegelser til og fra. Bra temperament. 

Ganske bra pels. 

0 

 

0046 Svartedalens Husky Minto SE32148/2013 

05/05/13, Viltfärgad M Vita Tecken E: Olsson, 

Niklas, Hålt 170, 44493 Spekeröd, Sverige O: Niklas 

Olsson, Spekeröd, Sverige (SE(POLAR)CH SE UCH 

Ylajärvis Vargtass - SE UCH Isdimma Blitzen) 

2 år. Ganske bra hode, men for bredt og lavt an-

satte ører. For steil og løs front. Fransk. Sterk over-

linje. Noe bratt kryss. Bra driv, men savner noe 

framsteg. Godt fremvist. Bra temperament. 

Exc.BK 2.BKK 

CHAMPIONKLASSE TISPE 

0047 RUSSIAN CHAMPION Kalinka-Malinka Of 

Siberian Country RKF3630390 

19/04/13, Grey & White E: Chizhma, Vladislav, 

Russia,, B-R Arkhitektorov 3-8-191, 644123 Omsk, 

Russland O: Vladislav Chizhma, 644123 Omsk, 

Russian Federation (Breezer Of Siberian Lady - Asti 

Dog Haus Silver Bell) 

Noe maskulin tispe, skulle ønsket høyere bein. 

50,5cm. For liten tispe. Bra vinkler fram og bak, 

men skulle hatt fastere overlinje og mer flytende 

bevegelser. Bra kryss. Bra pels. Bra temperament. 

For vid i fronten. 

VG.CHK 3.CHKK 

 

0048 N DK UCH NV-14, NORDV-14 Special Effect 

Queen Amidala DK07381/2013 

09/04/13, Grey-White E: Jensen, Sanne, Ha-

Loke av Vargevass ble BIR på NSHKs Spesialutstilling på European Dog Show 2015. 
Foto: Pia Skjørberg Svendsen. Innfelt bilde av Loke som valp. 

BIR Bruks 44 Gillian 
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rekærvej 9, 4600 Køge, Danmark O: Sanne Jensen, 

Danmark (CH Snowmist's Quicksilver Speigas - 

DKCH NORDV12 Hay Je Ho Boodie Shakin' Zumba) 

Ikke møtt 

 

0049 SE UCH Fenrisulven Gnå SE63287/2010 

25/09/10, Viltfärgad E:Olsson, Niklas, Hålt 170, 

44493 Spekeröd, Sverige O: Antoniusson Evalotta 

Marie, Sälen, Sverige (Fenrisulven Bauge - Fenrisul-

ven Hild) 

Typisk hode og uttrykk. Noe runde øyne. Litt for 

bredt ansatt ører som var vinklet framover. Bra 

proporsjoner. Tilstrekkelig vinkling, men noe løs i 

KLUBBS SPESIALUTSTIL

fronten. Steil mellomhånd. Steil overarm. Beveger 

seg bra. Bra temperament. 

Exc.CHK 2.CHKK 

 

0050 SE UCH Isdimma Blitzen SE14192/2010 

06/12/10, Grå M Vita Tecken E: Olsson, Niklas, Hålt 

170, 44493 Spekeröd, Sverige O: Richard Karlsson, 

Boden, Sverige (Northwapiti´s Captain Canuck - 

Moon Runs Denahi) 

5,5 år gammel, 55,5 cm. Typisk hode. Bra propor-

sjoner med tilstrekkelig vinkler. Bra bevegelser. 

Bra pels. Bra temperament. 

Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BTK 

TEKST OG FOTO: ANITA H. ENGEBAKKEN. 

Lørdag 5. september hadde Norsk 
Siberian Husky Klubb en ekstra spe-
sialutstilling i forbindelse med Euro-
pean Dog Show (EDS). Dette var 
uvant for klubben å ha en rasespesial 
inne i en stor hall. Vi overtok ringen 
etter Berner Sennenhund, som bruk-
te den tidligere på dagen i forbindel-
se med EDS. Dette var en ekstra 
spesial hvor vi også hadde fått innvil-
get stor CERT slik vi også har på 
den årlige spesialutstillingen i mai 
måned.  
 
Dommeren klubben hadde invitert til 
å dømme rasen var Karsten Grønås, 
som de fleste i klubben vel kjenner 
til. For de som er nye kan han kort 
oppsummeres som en av rasens 
største og mest innflytelsesrike opp-
dretter her i Skandinavia. Hans ken-
nel er Vargevass, som har hatt sibe-
rian huskyer siden 1965. Karsten er 
en velrespektert dommer i bruks-
hundkretser, men relativt ukjent 
utenfor, selv om han blant annet 
dømte på prestisjefulle Crufts i 2014. 
 
På denne spesialen kom det også 
noen utstillere vi sjelden ser på våre 
spesialer. I tillegg til utstillere fra 
Norge, kom det deltagere fra Sveri-
ge, Danmark og Russland. Noen var 
nok mindre fornøyd med bedøm-
melsen, mens andre var fornøyde. 
Slik er det jo alltid i utstillingssam-
menheng. Noen vil forbli dårlige 
mottakere av alt annet enn toppri-
sen, mens andre er strålende fornøyd 
om hunden har gjort en god figur i 
ringen. For noen vil resultatene bli 
over all forventning, for andre kan-
skje noe dårligere enn de hadde hå-
pet på. Undertegnede har opplevd 
begge deler med egne hunder. Da er 
det viktig å huske på at man har med 
seg samme hunden ut av ringen som 
den man gikk inn med. Hunden blir 
verken bedre eller dårligere av fargen 
på sløyfa. 
 
Totalt var det to valper og 40 voksne 
hunder som møtte. Det ble utdelt 
fire CK (Championat Kvalitet) blant 
hannene og tre CK blant tispene. 
Dommeren var streng, men så langt 
jeg observerte både rettferdig og 
konsekvent. 
 
Spesialvinnere 
BIR valp på spesialen ble Nay-la-

BIR på EDS: Asti Dog Haus Silver Belle. 

Fra venstre: BIR veteran Sheytans Beauty Cheapendale, BIM Winter Melody Heartbreaker, 
BIR Efraf of Siberian Country. 
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KLUBBS SPESIALUTSTILLING OG EUROPEAN DOG SHOW 

Chee’s Snowy Owl, tispe 6-9 mnd. 
BIR bruks ble N TCH Gillian, som 
også ble 2. beste tispe totalt og fikk 
reserve-CERT. BIM bruks ble N TCH 
Forstal’s Tingenek, som ble 2. beste 
hann totalt og fikk med seg et reserve-
CERT. BIR med CERT ble Loke av 
Vargevass. BIM denne dagen med 
CERT ble Vikerkollen’s Mas Enna. 
 
Gratulerer til alle vinnerne med flotte 
resultater og fine hunder! 
 
Dagen etter var det duket for Euro-
pean Dog Show arrangert av Norsk 
Kennel Klub. Dette er første gang 
Norge har et så stort arrangement, og 
totalt var det 13 valper og 88 voksne 
påmeldt. Ikke alle møtte som normalt 
er ved de fleste større utstillinger, men 
det var et godt oppmøte. Valper var 
representert fra Norge, Sverige, Russ-
land, Hviterussland, Polen og Litauen. 
Den som trakk det lengste strået var 
en norsk valp: Ananya av Nixenspitze. 
Gratulerer så mye til oppdretter og 
eier. 
 
Blant de voksne fantes det deltagere 
fra enda fler land. Russland toppet lista 
med 21 oppmøtte hunder, deretter 
kom Sverige med 13, Norge og Polen 
med ni hunder hver, Finland og Dan-
mark med fire hver, tre fra Litauen 
mens Frankrike, Hviterussland, Mon-
tenegro, Tsjekkia og Thailand møtte 
med en hund hver. 
 
EDS ble dømt etter samme modell 
som de fleste store vinnershow (EDS 
og WDS spesielt), uten skriftlig kritikk. 
Dette gjør at bedømmingen går raskt, 
samtidig får man liten tilbakemelding 
på hva dommeren ser i din hund. 
Dommeren denne dagen var norske 
Terje Lindstrøm. Han har selv opp-
drett av Rottweiler og Norsk Buhund 
under navnet Kimura. Tilbakemelding-
ene var få og svært sparsomme om 
man fikk noen. Så de som røyk ut 
(som undertegnede) kan bare gjette seg 

til hvorfor hunden(e) ikke falt i smak 
denne dagen. 
 
Vinnerne fra EDS fortjener å bli 
nevnt, og jeg starter med de yngste – 
juniorene. Juniorer og veteraner får 
egne vinnertitler. Europa Junior Vin-
ner 2015 og Europa Veteran Vinner 
2015. Tittelen Europa Vinner 2015 går 
til den hunden som får tildelt 
CACIBet (certifikat mot internasjonalt 
championat). Denne hunden kan ver-
ken være junior eller veteran i følge 
reglene for tildeling av CACIB. 
 
European Dog Show Vinnere 
Beste junior ble hannen Efrat of Sibe-
rian Country fra Russland. Beste junior 
tispe, (BIM junior), ble All About Ori-
noco Asti Dog House, også hun fra 
Russland. Beste veteran ble Sheytan’s 
Beauty Cheapendale, som også var fra 
Russland, men oppdrettet i Frankrike. 
Beste veteran tispe (BIM veteran) ble 
Belstok Enni Daystar, Russland. Den 
hunden som ble BIR på EDS var også 
en russer, både oppdrettet og eid. 
Hunden heter Asti Dog Haus Silver 
Belle og er en tispe. Denne hunden 
beveget seg klart bedre enn BIM hun-
den etter min oppfatning der jeg stod å 
så på, og antar dette var hva hun vant 
over hannen på. BIM ble Winter Me-
lody Heartbreaker fra Polen. I katalo-
gen står han listet som Heartbreaker 
Winter Melody, men kennelnavnet har 

jeg sett blitt skrevet først når oppdret-
ter presenterer sine hunder, men av en 
eller annen grunn så har man en tradi-
sjon for å snu på flisa i enkelte østeu-
ropeiske land i utstillingskatalogene. 
Ganske så forvirrende. Jeg har valgt å 
skrive navnet på hunden slik jeg van-
ligvis ser det skrevet fra denne kenne-
len. 
 
Dansende glad vinnerhund 
Denne hunden var ganske artig å se på 
da han ble beste hannhund, da han helt 
klart plukket opp eierens glede og spilte 
med på laget med dansing og litt uling. 
Han så rett og slett veldig glad og for-
nøyd ut. Det er jo alltid moro å se. 
 
Til slutt vil jeg nevne de tre beste opp-
drettergruppene: 
 
Siberian Country fra Russland 
Winter Melody fra Polen 
Okami’s fra Sverige 
 
Bildene er av en lavere kvalitet enn jeg 
ville likt, men dårlig lys i hallen på lør-
dag (Spesialen) og totalt elendig på 
søndag (EDS) gjorde bilder til en noe 
vanskelig affære. Jeg håper allikevel de 
kan være til noe utbytte å se på. ■ 
 
 
 
 
Resultatene fra EDS er ikke tilgjengelig i Dog-
web ennå, så de kommer i neste nummer. 

Karsten Grønås var dommer på klubbens Spesialutstilling på European Dog Show-helgen. 
Her med BIR og BIM. 

Nok en spesialutstilling er gjennomført, og med 

stil! Det er på sin plass å rette en stor takk til de 

som står på og ordner alt det praktiske for å få 

gjennomført en utstilling. Det er MYE arbeid, de 

fleste tenker ikke mye på akkurat det. Så derfor: 

Tone B. Hansen, Lina Stabbetorp, Runar G. Si-

monsen, Anita H. Engebakken og Line Løw og 

kanskje flere: tusen takk for at dere gjør det 

mulig for andre å komme til dekket bord! 

Jan Kolpus 
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Norsk Siberian Husky Klubb har ved-
tatt at det er et mål å øke løpsdeltagel-
sen med siberian husky. Det er et fint 
mål. Klubben har på årsmøtet vedtatt 
at det oppnås best ved at siberian hus-
kyer stort sett deltar i løp spesielt de-
signet for vår hundetype, eller i egne 
klasser for siberian huskyer. Noen sy-
nes det er best. Mange av de som var 
med på å vedta det, har ikke kjørt no-
en løp enda. Mange av de som kjører 
mange løp var ikke på møtet. Det får 
så være. Jeg vil nok aldri tenke at jeg, 
som ikke jakter, behøver mene noe om 
jaktprøver. Jeg behøver ikke mene så 
mye om utstilling heller, for jeg er sjel-
den på slikt. Norsk Siberian Husky 
Klubb er ikke noen trekkhundklubb, 
men skal bidra til å øke kvaliteten på 
det hundematerialet vi har i vår hunde-
type. I Norge er det et økende miljø 
for løpskjøring med ulike typer bik-
kjer, og det er mange løp å velge mel-

lom. Noen liker korte løp, sprint. No-
en liker løp på barmark. Noen kjører 
mellomdistanse og noen kjører langt. 
Noen kjører renraset klasse og andre 
kjører åpne løp. Noen kjører bare løp 
arrangert for kennelklubbhunder. 
Mangfold er bra. Folk med siberian 
husky deltar over hele fjøla med en og 
samme type hund, mens det er sjeldne-
re å se langdistansehunder fra alaska-
huskymiljøet kjøre korte løp. 
 
Jeg er altså for et mangfold i løpskjø-
ring. Jeg kan godt se at det kan inspire-
re noen med få hunder og ikke veldig 
mye trening å kjøre i egne løp for sibe-
rian huskyer. Vi kan, som NKK med-
lemmer, stille krav til at hunder som 
møter på løp vi arrangerer, er registrer-
te hunder. Eller vi kan være rause, og 
invitere alle typer hunder. På vår egen 
Vintersamling har vi ikke åpnet for 
andre hundetyper i våre løp, annet enn 

i et rekruttløp over en dag. På Norsk 
Polarhundklubbs vinterstevne har de 
historisk også hatt løp for alle typer 
hunder (f eks Drevsjøløpet). Lavters-
kelløp - som Dørstokkmila med et vel 
av klasser - skal være løp der man kan 
stille med det man har, og der man får 
øvelse i å mestre løpskjøring. Det er 
viktig at folk som stiller på slike løp får 
anerkjennelse av klubben, men det er 
ikke sikkert slike løp skal være meritte-
ringsløp. Vi kunne arrangere flere slike 
lavterskelløp, der kravet til deltagelse 
holdes på et ikke-strengt nivå, og der 
folk kan få låne seg hunder. Ikke minst 
for ungdom er slike løp viktige. Man 
vinner ikke løp før man har vært på 
noen. De fleste av de norske som kjø-
rer Iditarod er ikke noviser – de blir 
ofte beste rookie første gang de kjører, 
vinne gjør man sjelden første gang. 
 
Norges Hundekjørerforbund sier de 
sliter med at det allerede er for mange 

Hvis man skal ta klubbens formålsparagraf alvorlig, så bør det være et 
ønske at flest mulig får testet trekkegenskapene på sine siberian husky. 
Nå er det en gang slik at svært mange har en eller to huskyer, og noen har 
mange huskyer. Og noen få har mange og kjører mye løp. 

TEKST: JOHANNE SUNDBY. 
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klasser i løp. En god løsning er å ha 
det som kaller «NB (Nordic Breed), 
eller SH recognition» i løpene, slik at 
alle kan kjøre samme løp, men de som 
kjører registrerte hunder kan synliggjø-
res på resultatlista. For løp med få på-
meldte er dette en god løsning. Hun-
dekjørerforbundets ting 2015 vedtok 
enstemmig at det var «en vei man kan 
gå» for at alle løp skal kunne anerkjen-
ne hundetyper.  
 
Alt i alt er det beste virkemidlet til å få 
utviklet en god siberian hundetype, en 
som er vakker, velbygget, frisk og løps-
ivrig, at miljøet gjøres mest mulig inklu-
derende, slik at flest mulig får teste ut 
hva det vil si å ha en arbeidende hund. 
Slike miljøer inviterer folk inn, og har 
lav terskel for deltagelse. Det må både 
være toleranse for meningsforskjeller, 
ulike bruksområder og ulike syn på hva 
siberian husky skal være. «Rasepoliti» 
og uthenging av enkeltbikkjer eller indi-

vider skaper ikke godt klima for vår 
hundetype. Det vet vi fra utallige disku-
sjoner på nett. Vennskap, nysgjerrighet 
og aksept for at vi mener ulike ting er 
en del av det å lage et godt miljø. Det 
FINNES mange ulike siberian huskyer 
og mange ulike linjer og mange ulike 
typer bruk. Ingen har RETT til å hevde 
at deres siberian huskyer er den eneste 
riktige. Samtidig finnes det helt objekti-
ve kriterier for «en god siberian husky». 
Det er i henhold til klubbens paragrafer 
en som er sunn og frisk, har godt ge-
mytt, er velbygget i forhold til standar-
den og har et godt trekkhode. Men de 
personene som skal bedømme det har 
ulike preferanser, noe vi ofte ser i utstil-
lingsringen. Greit nok det. De fleste av 
oss lever helt fint med siberian huskyer 
som ikke er perfekte.  
 
Jeg er derfor sterkt imot å henge ut 
ulike «typer» siberian huskyer fordi de 
ikke holder mål i forhold til ditt eller 

datt. Hunder og mennesker er forskjel-
lige, og er man først på denne jorda, 
skal man ikke diskrimineres mot. Folk 
er glade i de bikkjene de har. Der man 
kan gjøre en innsats, er overfor to mål-
grupper. Det ene er oppdrettere. Vi 
KAN stille krav til oppdrettere; om å 
satse på oppdrett av gode nok bikkjer, 
især når de skal legges ut for salg, og å 
«varedeklarere» oppdretter sitt etter få, 
men tydelige kriterier, slik at «folk kan 
lese seg til hva de får for pengene». VI 
kan være med på å forme fremtidens 
siberian huskyer gjennom kvalitetskri-
terier. Men vi kan ikke bestemme over 
folk. Vi kan derimot påvirke valpekjø-
pere med allsidig opplysninger, slik at 
de også kan stille spørsmål og stille 
krav til sine oppdrettere. Derfor er det 
fint at vi bør oppgi om de hundene vi 
har avlet på er stilt ut eller løpsmerit-
tert eller helsetestet. Og så kan man jo 
eventuelt forklare HVORFOR man 
ikke har gjort det. ■ 

Johanne Sundbys spann på Finnmarksløpet 2013. Foto: Anne Kristin Karang. 
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TEKST: TROND LERENG. 

Avl er komplisert med mange faktorer 
som spiller inn, og en god brukshund 
er ikke nødvendigvis en god avlshund. 
Men det er likevel større sjanse for å få 
en god hund hos en oppdretter som 
over tid har vist gode resultater, og 
som har godt testede blodslinjer. Og 
det eneste objektive måleparameter vi 
har er løpsdeltagelse. Men hva med de 
som har få hunder og derfor ikke har 
denne muligheten? Da bør man kan-
skje ikke avle, men heller kjøpe fra 
aktive kjørere med godt testede og 
meritterte hunder. Merittering handler 
om rasen, ikke om eierne. I Norsk 
Siberian Husky Klubbs valpebrosjyre 
står det følgende: «Den eneste målbare 
måten å vite om foreldrene er gode 
trekkhunder er ved å teste disse mot 
andre trekkhunder i konkurranse. 
Trekkegenskaper, arbeidsvilje, uthol-
denhet og fart er noe som gradvis for-
svinner fra en hunderase hvis det ikke 
avles spesielt for å holde dette vedlike, 

eller for å få stadig bedre trekkhun-
der». Det diskuteres i hvor stor grad de 
forskjellige egenskapene nedarves, 
men som hovedregel regner man med 
at bruksegenskaper har middels arv-
barhet, det vil si ca. 15 – 35 %, mens 
for eksempel eksteriør har høy arvbar-
het, det vil si over 35%. 
 
Er trening arvbart? 
Det er selvsagt en hel rekke faktorer 
som er avgjørende for hvor godt man 
plasserer seg i konkurranser. Dette er 
foring, ressurser, kjørers kompetanse, 
miljø og ikke minst avl og et godt hun-
demateriale og et riktig treningsopp-
legg. 
 
Premier er ikke arvbart, men kan man 
si at trening er arvbart? Hvis vi tar en 
gruppe med hunder hvor alle er likt 
trent, velger vi naturligvis ut den beste 
av disse for videre avl. Det er da sann-
synlig at dens avkom er bedre rustet 
enn andre hunder i den sporten/

innenfor de egenskapene som avlshun-
den er trent og testet i. Og hva er grun-
nen til det? Det er ikke selve treningen 
som er avgjørende, men det er avlsdyr-
enes evne til å utnytte treningen bedre 
som går i arv til avkommene. Hvis 
denne evnen ikke finnes innebygget i 
arveanleggene kan ikke selv den har-
deste trening forbedre avkommene. 
Om en hund har arveanlegg for en viss 
evne/egenskap, så trengs det altså ing-
en trening for at dette anlegget skal gå i 
arv til avkommene. Det vil si at arvean-
leggene setter rammene, og begrens-
ningene for en hund, men miljøet be-
stemmer i hvilken grad man klarer å 
hente ut hundens potensiale, og hvor-
dan arveanleggene kan utvikles. Og i 
praksis må hunden trenes og testes for 
de egenskapene som kreves for den 
aktuelle sporten hunden skal brukes i. 
Det finnes ingen annen metode for å få 
rede på hvilke hunder som har de an-
leggene som vi ønsker å bringe videre i 
avlen. Ved hard trening og deltakelse i 
krevende konkurranser selekterer man 
ut de beste individene for videre avl, og 
slik etableres det gode blodslinjer av 
gode individer.  
 
Lære av hverandre 
I hundemiljøet har vi mye å lære av 

Rasen, bevaring av rasen, type hund, avl og oppdrett er viktige temaer 
innenfor enhver rasehundklubb. Dette er temaer som engasjerer, og pro-
voserer, men det er likevel viktig å ta debatten og å sette søkelyset på ra-
sens utvikling på både godt og vondt. Målet må være å avle hunder som 
er bedre enn gjennomsnittet av foreldregenerasjonen, og i henhold til ra-
sestandarden. Klarer vi det så går avlsarbeidet i riktig retning. 

Foto: Annica Uppstrøm. 

Litt om 

Foto: Rikke Bergendahl. 

Foto: Tone Beate Hansen. 

Foto: Bodil Dyhre. 

Avl på fremragende individer og blodslinjer gir større sjanse for gode resultater 

Foto: Steinar Bergheim. 
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hverandre på tvers av klubber og raser. 
Mange hundekjørere har holdt fore-
drag i jakthundklubber om foring, tre-
ning og stell av hunder som brukes 
hardt. Og det har vært skrevet flere 
artikler i jakthundblader av sledehund-
kjørere. Jeg tror at siberianmiljøet også 
har mye å lære av andre raseklubber 
om avl og forvaltning av rasen. Blant 
annet har disse klubbene flere krav til 
avlshunder. Det er for eksempel at de 
skal være både jakt – og utstillingspre-
mierte, samt ulike helsekrav. Og det er 
for eksempel ikke mulig i Norge å få et 
utstillingschampionat på en stående 
fuglehund (med noen få unntak på 
minste rasene) uten at hunden også er 
jakt- (bruks) prøvepremiert. Det sam-
me gjelder for eksempel for Dachs, 
Elghund, Spets, Beagle, Drever, Støve-
re og Schæfer – hund. Disse tiltakene 
er av nevnte raseklubber vurdert som 
viktige for å ivareta rasenes jakt-/
bruksegenskaper. Noe å tenke på for 
siberianfolket? 
 
Det er mye mer krevende å avle ar-
beidshunder kontra show – eller sel-
skapshunder. Dette fordi det er langt 
flere faktorer som man må ta hensyn 
til, og som tidligere nevnt så har bruks-
egenskaper middels arvbarhet, mens 
eksteriøret har høy arvbarhet. Men det 
er en balansegang her. Desto flere fak-
torer man tar med i avlsarbeidet, desto 
vanskeligere er det å lykkes. Derfor må 
avlen konsentreres om de aller viktigs-
te egenskapene så som et godt 
«trekkhodet», gode, funksjonelle beve-
gelser, utholdenhet, gode poter, polar 
pels og god matlyst. Om hundene er 
stille under oppspenning i spannet er 
jo det behagelig, men kanskje ikke noe 
man bør vektlegge i avlen. Likeledes 
om hundene kan være løse. 
 
Mye av det samme gjelder innenfor 
jakthundavlen som vi til en viss grad 
kan sammenligne oss med, og lære av. 
Der er det også en rekke faktorer som 
avgjør om en hund er en god jakthund 
eller ikke, men også de prioriterer de 
aller viktigste egenskapene i avlen. 
 
Norge ligger helt i verdenstoppen in-
nenfor fuglehundsporten med flaggski-
pet Norsk Engelsksetter klubb i tet. 
Hvordan har de klart og lykkes så godt? 
En av de mest suksessfulle oppdrettere 
av Engelsksetter sier det slik: «Det som 
har brakt suksess for den engelske setter 
er prioritering av få egenskaper i avlsar-
beidet, og bruk av fremragende indivi-
der fra fremragende blodslinjer.» Nors-
ke opprettere av engelsksetter har også 
lykkes i å bevare et rasetypisk og godt 
eksteriør i kombinasjon med topp 
bruksegen-skaper, og som de gjerne sier 

om hvorfor de også er opptatt av ekste-
riøret: ”Hunden jakter med eksteriøret”. 
Litt omskrevet kan vi si: ”Hunden trek-
ker med det funksjonelle eksteriøret”. 
 
Naturlig variasjon innenfor rasen. 
Det ser ut til at det er større variasjoner 
innenfor «naturrasene» enn det er blant 
de mer «konstruerte» rasene. Men det 
er likevel ingen unnskyldning for å avle 
på de mest ekstreme typene. Det er helt 
unødvendig da det finnes gode nok 
hunder som er innenfor standardens 
romslighet. Av og til kan det imidlertid 
fødes utypiske individer selv om ut-
gangspunktet er gode foreldredyr. Dis-
se hundene har selvsagt like stor egen-
verdi som alle andre, og kan gjøre en 
like god jobb i selen, men de bør ikke 
avles videre på. Innenfor Siberian hus-
ky rasen finner vi ekstremt - avlede 
showhunder som ikke er egnet til sitt 
opprinnelige formål som trekkhund, og 
i den andre enden av skalaen finner vi 
ekstreme racinghunder som fullstendig 
har mistet både rasepreg og de polare 
egenskapene. Det synes å være en opp-
fatning blant enkelte at rasestandarden 
kun beskriver de eksteriøre egenskape-
ne. Det er ikke riktig. Standarden besk-
river også bruksområdet, og de eksteri-
øre krav skal ses i sammenheng med 
bruksområdet. Derfor blir begge ytter-
ligheter feil. De ekstreme showhundene 
oppfyller ikke standardens brukskrav da 
de mangler kapasitet både fysisk og 
mentalt, og de ekstreme racinghundene 
oppfyller ikke standardens krav til selve 
typen og de polare egenskapene. 
 
Vinne for enhver pris-konsekvenser 
Racingtypene ser vi ofte på sprintken-
neler nedover i Europa, men det finnes 
også 
mange 
av disse 
i Fin-
land. Og 
de har 
også kommet til Sverige, og de er i 
startgropa i Norge. På et løp her i Nor-
ge opplyste en utenlandsk kjører at han 
bevisst avlet på en genfeil som ikke gav 
underull, og dermed kunne hundene 
holde høyere fart. Etter mitt syn er en 
slik avl helt klart i strid med å bevare 
rasen. Hva kan dette føre til? Det er lite 
trolig at de ekstremt – avlede showhun-
dene i noen grad vil pares inn på løps-
kenneler. Disse oppdretterne vil trolig 
avle innenfor sitt området. Imidlertid er 
det langt større mulighet for at de eks-
tremt – avlede racinghundene vil bli tatt 
inn i avlen på norske løpskenneler. 
Dette kan på sikt føre til at flere hunder 
og linjer mister de unike polare egen-
skapene som kjennetegner en god Sibe-
rian, og det særegne «Siberian – looket» 

kan gå tapt, og dermed en endring av 
selve typen. 
 
Når man har valgt å eie, kjøre med og 
å avle en kennelklubbregistrert polar-
hundrase som siberian husky, er man 
også forpliktet til å bevare rasen slik 
som den er ment å være. 
 
Norsk Siberian Husky Klubb har gjen-
nom sin valpebrosjyre tatt et offisielt 
standpunkt til dette. NSHK skriver: 
«De mest ekstreme trekkhundene in-
nen rasen kan være smale, høybeinte 
med manglende underull og lite utvik-
let rasepreg. Ekstremene innen «show» 
- varianten kan være kompakte og tøn-
neformede, eller kanskje meget lav-
beinte og med lange rygger. Tykk, ren, 
fønet pels og vakre hoder hjelper dog 
godt på helhetsinntrykket i utstillings-
ringen. Ekstremene bør alle prøve å 
unngå enten de driver med kjøring 
eller utstilling eller begge deler. Stan-
darden er ganske romslig, så den gir 
rom for en viss typevariasjon».  
 
Et litt ømtålig tema kanskje? Det skyl-
des vel at folk føler at man ”pirker litt 
bort i” andres avl og hunder. Men det 
handler ikke om verken «din eller min 
hund», det handler om rasen, og den 
debatten må det være rom for å ta in-
nenfor enhver rasehundklubb. Det vil 
si; hvordan er «ståa» pr. i dag, hva er 
bra, hva er mindre bra, hva kan vi gjøre 
bedre osv. Og debatten bør tas via ar-
tikler og innlegg i Huskybladet, på 
samlinger i klubben, avlskonferanser 
og seminarer med dyktige forelesere. 
 
Dette er nettopp midt i 
”kjærneområdet” av hva en rasehund-

klubb skal befatte seg med, og mene 
noe om. 
 
Som raseforvalter pålegger det Norsk 
Siberian Husky Klubb å bevare rasens 
unike egenskaper i henhold til rasetan-
darden. Vi skal ikke endre – vi skal be-
vare. Dette mener jeg gjøres best ved å 
konsentrere avlen om de viktigste sle-
dehundegenskapene på godt testede 
individer fra gode blodslinjer som er 
innenfor standardens romslighet, og 
ikke minst; unnlate å avle på ytterlighet-
ene. ■ 

 

Målet må være å avle hunder som er bedre enn gjennomsnittet 
av foreldregenerasjonen, og i henhold til rasestandarden. 



20 

HUSKYBLADET 3/2015 

Bent-Joacim Bentzen kom godt i gang med en skikkelig sladd i første sving – her er han på elveisen med sine 8 hunder. Foto: Silje Mari 
Eriksen. Innfelt: Logoen til Troms Quest. Foto: Silje Mari Eriksen. 

Gro Kari H Hansen og Vilja i farta. Foto: 
Truls Iversen 

Rita Kramvig med valpen Stark. Foto: Edel 
Marit Nerdrum. 

Bjørnar Langeland og med sin valp Frøya 
på 6 mnd. Foto: Edel Marit Nerdrum. 

Fra venstre: Cathrine Christoffersen er ei glad jente på sleden. Foto: S. M.Mari Eriksen. Mari Aronsen og Soda vant 5km snørekjøring. 
Foto: Eivind Aronsen. Monica Stenbakken med 50/50-spann – litt forskjellig påkledning på hundene. Foto: Truls Iversen. 
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TEKST: EDEL MARIT NERDRUM OG GRO KARI 

HVIDEBERG HANSEN. 

Troms Quest er et sledehundløp på ca 
180 km som arrangeres av Tromsø og 
Omegn Trekkhundklubb i samarbeid 
med Øverbygd Hundeklubb. Nytt i 
2015 var en egen juniorklasse som 
kjørte 120 km med obligatorisk hvile 
etter 60 km. Alle som kjørte siberian-
spann startet i klassen som kjørte 60 
km. I denne klassen kan man kjøre 

med 1-8 hunder og bruke ski, pulk 
eller slede. I TQ2015 deltok det totalt 
48 spann og av dette var det flere de-
butanter. 
 
I år debuterte to rene siberian-spann. 
Det var Jonny Mikalsen med sitt 7-
spann og Bent-Joacim Bentzen med 8-
spann. I tillegg deltok Cathrine Kris-
toffersen og Monica Stenbakken med 
hvert sitt 6-spann. Cathrine og Monica 
hadde satt sammen spann med egne 
og lånte hunder, begge hadde tre sibe-
rian i spannene sine. Alle fire gjen-
nomførte 60 km med stil og var helt 
sikre på at dette skulle de være med på 
til neste år også. 
 
Frank Vollstad var den eneste som 
snørekjørte på 6 mila. Sammen med 
hundene sine Frøya (SH) og Rago 
(AH) kom de i mål etter 7 timer. Han 
var da noe mørbanket etter å ha stått 
på ski i samme løypene som det hadde 
kjørt 48 hundespann. En kjempe-
prestasjon og han fikk stor applaus ved 
målgang. 
 
Alle gjorde en super innsats og plasse-

ringene ble som følger: 
 

Nr 4 Monica Stenbakken tid 4:04 
Nr 7 Johnny Mikalsen tid 4:20 
Nr 11 Bent-Joacim Bentzen tid 4:47 
Nr 14 Cathrine Kristoffersen tid 4:59 
Nr 16 Frank Vollstad tid 7:07 

 
Etter at alle deltakerne på TQ har star-
tet arrangerer den lokale hundeklub-
ben snørekjøringsløp for alle som har 
en hund og et par ski. Her er med dis-
tansene på 1 km for barn og 
«kjerringklassen» og 5 km. 
 
På snørekjøringsløpet var det totalt 
rundt 25 deltakere og her var det flere 
kjørere med siberian. Vinner av 5 km 
var Mari Aronsen med Soda. 
 
Mange siberian-eiere møtte opp på 
arrangementet, noen skulle kjøre slede-
løp, noen skulle snørekjøre, noen for å 
sosialisere valpene sine, noen skulle 
hjelpe til og noen var der for å se og 
slå av en hyggelig prat. ■ 

EN LITEN RAPPORT FRA TROMS QUEST 
Her i lokalavdeling Troms er høsttreningen startet og Troms Quest (TQ) 
er det store målet for flere også kommende løpssesong. Pga av litt "kluss i 
vekslingen" om hvem som skulle skrive om TQ, har det ikke tidligere 
kommet noe reportasje fra løpet som ble avholdt siste helgen i januar. 
Men her er et lite resyme og bilder. 

Edel Marit Nerdrum og Gro Kari H Hansen 
var handlere og vegvakter.. 

Jonny Mikalsen på start med sine syv hunder og ble best av de to renrasede siberian husky-spannene. Foto: Silje Mari Eriksen. 

PÅMELDING TIL 2016 

I skrivende stund er det knappe 4 må-
neder til Troms Quest 2016 går av sta-
belen. Det er nå åpnet for påmelding 
på www.tromsquest.no. Her finner du 
også mer informasjon om løpet. 
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Og så kom våren og det begynte å bli 
for varmt til altfor mye fysiske utskeiel-
ser. Siden jeg har trent mye bruks med 
mine tidligere hunder (riktignok en 
annen rase) hadde jeg lyst å prøve dette 
på mine nye hunder også. Vi startet 
med spor, apportering og rundering. 
Og det fungerte veldig bra. 
 
Men så ble jeg veldig nysgjerrig på bil-
der som en facebook-venn la ut på 
nett. Smeller kaltes det. Jeg visste ing-
enting om dette annet enn at jeg skjøn-
te det hadde noe med nesearbeid å 
gjøre. Jeg fant et kurs og meldte meg 
på. Kurset gikk over en helg og det ble 
mange oppturer denne helgen. 
 
Hva er så Smeller? 
Smeller er en hundesport som fokuserer 
på søks- og nesearbeid, det vil si: 
 
1. Lukt-deteksjon - gjenkjenne en lukt 
2. Lukt-diskriminasjon - skille en lukt 
fra andre lukter 
3. Lukt-identifikasjon - markere inn-
lært lukt uansett miljø 
 
Alt basert på ID-lukt fra mennesker. 

Videre er det bare ens egen fantasi 
som setter begrensninger for hva man 
kan bruke dette til videre. Flere bruker 
dette i sin profesjon, bl.a. narkotika, 
råte i stolper, muggsopp i hus. Det er 
nærmest ubegrenset hva man kan få 
hunden til å gjenkjenne og identifisere. 
 
Hvilke metoder bruker man for 
innlæring? 
Det fins mange måter å gjøre dette på, 
men metoden som ble brukt på kurset 
var shaping. Metoden baseres på hun-
dens eget initiativ og belønning. Dette 
innebærer gradvis forming av adfer-
den. 
 
Selv startet jeg med shaping for mange 
år siden, etter å ha prøvd forskjellige 
måter tidligere. For min del fungerte 
dette bedre enn andre innlæringsmeto-
der. Når hunden helt på egenhånd har 
funnet ut hva det er den skal gjøre, da 
sitter lærdommen veldig godt og det er 
lett å videreutvikle. 
 
Hva trenger man av utstyr for å 
komme igang? 
Jo – ganske enkelt noen bokser med 

hull i, en planke til å sette disse oppi 
og eventuelt noen plastkasser 
(bruskasser og potteskjulere er fine). 
 
Hvordan starter man? 
Grunntreningen starter med å gjen-
kjenne en bestemt lukt på en 
«treningsplattform» - se bilder. Deret-
ter skal hunden markere lukten hver 
eneste gang, selv med forstyrrelser. Så 
går man videre til å finne og markere 
lukten i alle typer miljø – ute som inne. 
 
På kurset startet vi med tepose i den 
ene boksen. Tepose bare for å lære 
luktgjenkjenning. Bruk av godbiter 
anbefales IKKE. De andre boksene er 
tomme. Man kan starte med 3 bokser 
først for så å utvide planken til 6. Etter 
eget ønske kan man forlenge videre, 
eller gjerne fordele over flere planker. 
Skal man konkurrere gjelder helt spesi-
elle regler, men skal man ikke er det 
bare å velge selv. 
 
I starten belønner man bare hunden 
har nesen i nærheten av boksen med 
innhold. Etter hvert må nesen være 
helt borti boksen. Helt til slutt innlæres 

SMELLER 
Jeg har nå vært husky-eier i litt over et år og fått et lite innblikk i hva dette innebærer når 
det gjelder trekk. Siden hundene har vært unge har vi ikke kunnet kjøre lange, harde tre-
ningsøkter, men derimot har vi hatt masse tid til å venne dem til seler, spann, skigåing, 
kickbike, sykling og flere andre ting som trekking innebærer.  

TEKST OG FOTO: ELLEN I. WILLOCH. 
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Piperbakkens Alnitak Sirius (Nome) på Smellerkurs, og NTCH Snørokks Libby Riddles er med på en treningsøkt. 

markering, som er valgfritt for hver 
ekvipasje (med unntak av lydmarkering 
i konkurranser). 
 
Det som er viktig å tenke på for et 
vellykket resultat er: 
 
1. Mestring 
2. Glede 
3. Utvikling 
 
Hvorfor trene Smeller? 
Smeller er virkelig en samarbeidsaktivi-
tet. All mental trening av hund vil gjø-
re samarbeidet mellom deg og hunden 
sterkere. 
 
For engstelige eller redde hunder vil 
blant annet nesearbeid øke selvtilliten 
og gjøre hunden tryggere. For stresse-
de hunder eller hunder med mye ener-
gi vil nesearbeid kunne roe dem ned 
og lettere få de til å konsentrere seg. 
Og jeg tenker at når samarbeidet mel-
lom hund og eier blir sterkere vil man 
ha mye igjen for dette når det gjelder 
trekkhundtrening. Jeg har som sagt 
ikke så mye erfaring med trekking en-
da, men har sett i tidligere trening at all 

trening styrker samarbeidet og gjør 
hver ny øvelse enklere. Og trener man 
med positiv forsterkning oppnår man 
at hunden faktisk har lyst og ønsker å 
jobbe for deg, den ber faktisk om å få 
gjøre det. 
 
Her, som i all annen hundetrening, kan 
man trene momenter eller hele serier, 
avhengig av hvor langt man har kommet. 
 
Dette er en aktivitet som ikke krever 
mye utstyr og organisering. Man kan 
fint holde på med dette hjemme. Det 
tar heller ikke lang tid å sette i gang 
treningen og lengden på treningsøkte-
ne bestemmer du selv. 
 
Sporten er ment for aktivisering eller 
konkurranser. Er man spesielt interes-
sert er det fire konkurranse-klasser, to 
valgfrie eliteklasser. 
 
Hva så videre? 
Nå har jeg meldt meg på et kurs til 
som innebærer rom- og bilsøk. Er det 

forresten noen der ute som har noen 
gamle bilvrak jeg kan trene på? Ser for 
meg at det blir litt kloring på bilen når 
hunden skal søke litt i høyden. 
 
Jeg har ingen planer om å konkurrere i 
denne sporten, dette gjør jeg kun fordi 
jeg syns det er gøy med nesearbeid og 
jeg ser hundene virkelig gleder seg når 
«treningsutstyret» hentes frem. 
 
Senere tenker jeg å videreutvikle dette 
til bl.a. kantarellsøk. Hadde tidligere en 
hund som fant kantareller, men det ble 
trent inn på en helt annen måte enn 
med Smeller. Ser for meg at Smeller 
kanskje vil være en mer effektiv meto-
de. Det gjenstår å se. 
 
Så langt litt info fra meg om Smeller. 
Som sagt er jeg helt nybegynner og 
prøver og feiler. Vi kommer nok i mål 
etter hvert. Nå gleder jeg meg bare til 
fortsettelsen. ■ 

- den nye norske hundesporten 

Er du nysgjerrig og ønsker mer informasjon? Sjekk ut www.spesialsok.no og 
www.smeller.no  
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TEKST: VERONICA STRAND. 

Årets høstsamling gikk som vanlig av 
stabelen på Sataslåtten camping i Ål. 
På dagtid var det strålende sol fra sky-
fri himmel, mens kveldene og nettene 
var kalde og klare. Det var rim på bak-
ken både lørdag og søndags morgen, 
noe som varmer ethvert hundekjører-
hjerte. Det fine varme været var supert 
for oss tobeinte, men ble i varmeste 
laget for de firbeinte. Huskysprinten 
ble derfor fremskyndet en time, med 

start klokken 10.00 i stedet for klokken 
11.00 lørdag morgen. Dette gjorde at 
alle 52 startende kjørte ut fra start in-
nen klokken 11.00. 
 
Rekordstor oppslutning 
Det var stor oppslutning på året sam-
ling. Statistikken viser at det har vært 
en jevn økning de siste årene på både 
antall startende, og på antall hunder. 
 
Resultatlistene viser følgende antall 

ekvipasjer og hunder på startstreken 
de siste tre årene. 
 
2013: 42 ekvipasjer/146 hunder 
2014: 49 ekvipasjer/164 hunder 
2015: 52 ekvipasjer/192 hunder 
 
Det er ikke bare antall ekvipasjer og 
hunder som har økt. Etter å ha sett 
gjennom resultatene fra høstsamlinge-
ne de siste tre årene fant jeg ikke bare 
en generell økning i snittfarten, men 

Morten Farstad, Marit Skår og André Yssemoen på Sataslåtten. Foto: Gro Britt Skarseth. 

HØSTSAMLING 2015 

Anne Spangen. Foto: Gro Britt Skarseth. Elias og Klara. Foto: Bente Sofie Alhaug. 
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også en betraktelig økning hva gjelder 
det øvre sjiktet. Når jeg her snakker 
om det øvre sjiktet, så har jeg tatt ut-
gangspunkt i de ekvipasjene som had-
de en snittfart på over 22,0 km/t. En 
ser da en tredobling av antall ekvipa-
sjer med snittfart på 22 km/t eller mer 
i årene 2013-2015. 
 
Antall ekvipasjer med snittfart på 22,0 
km/t eller mer de siste tre årene. 
  
2013 -   8 ekvipasjer 
2014 - 14 ekvipasjer 
2015 - 23 ekvipasjer 
 
Høyeste snittfart på årets samling had-
de Stein Inge Rønning, med en snitt-
fart på 27,2 km med sitt 2-spann på 
Kickbike. 
 
Premieutdeling og middag 
Premieutdelingen ble i år holdt på 
trappen utenfor forsamlingslokalet, 
fordi det rett og slett ikke var plass til 
alle inne på Liatun. Også til middagen 
var det dekket på både ute og inne 
siden det var over hundre påmeldte. 
Ute var det satt opp telt med bord og 
stoler, samt flere griller som vi kunne 
grille medbrakt mat på. Tilbehør til 
grillmaten, kaffe og kaker stod klub-
ben for, og det var et bra utvalg og 
nok mat til alle sammen. Med et fan-
tastisk høstvær var det vel så bra å 
være ute som å være inne. 
 
Ros 
Til slutt vil jeg rose alle dere som leg-
ger ned et stort antall timer med dug-
nad for at vi andre bare kan møte opp 
å kose oss. Det gjelder alt fra å kunne 
hente et startnummer, lese resultatlis-
ter, komme til dekket bord, få premie 
og diplom og til å delta eller å se på 
ringtrening og valpeutstilling. Dere 
gjør samlingen til en veldig fin opple-
velse! ■ 

En stor takk til alle som hjalp til og bidro til at klubben hadde en fin høst-
samling 
 
En utrolig flott samling på Sataslåtten er over, med tidenes deltagelse, i hvertfall 
på middagen. Dere gjorde det hele mulig med en fantastisk innsats - ved innkjøp 
samt lage potetsalat, salat, kaker og dekorasjoner i forkant og/eller hjelp under 
selve samlingen.  
 
Etter siste oppsummering nå, og såfremt min liste er komplett (!) var vi 103 stk. 
Det ble dekket på til 77 stk. inne og 26 stk. ute - heldigvis var værgudene med 
oss, slik at vi kunne sitte ute. Det ble riktignok litt kaldt etterhvert, men da var 
det plass inne for de som ville trekke inn.  
 
Festbord inne og ute 
Det var så fine bord både inne og ute, med duker, blomsteroppsatser, lys og 
fakler. 
 
Festplass ute.  
Med klubbens store telt og et partytelt, bålfat, griller og fakler ble det en flott 
festplass også ute. 
 
På kjøkkenet 
En utrolig innsats som ga et fantastisk resultat i smak og farger: Nydelige pasta-
salater, potetstappe, smakstilpassning av potetsalat, kutting og kapping av salat 
til flotte salatboller. Utplassering inne og ute. 
 
Et arrangements suksess baseres på alle de som blir involvert og involverer seg. 
Dere gjorde en fantastisk innsats. 
 Kristin Ranem Rønsdal 
 Leder, arrangementskomiteen 

Bente Sofie Alhaug. Torgeir Volden. Foto: Rolv Herstad. 

Ivar Hordnes. Foto: Rolv Herstad. Heidi Myrtveit. 
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Morten Bjørgvik. Foto: Stine Oppegaard. 

RAPPORT FRA SPORTSKOMITEEN 
Årets Høstsamling ble også i år arrangert på Sataslåtten camping på Ål 
helga 2 – 4.10.15. 
 
TEKST: KENNETH MONSEN. 

Løypa var på 4,8 km og gikk i fint. Forholdsvis flatt og lettkjørt terreng som var 
egnet for både små og store spann. Det var en rekordstor påmelding med hele 
52 startende, og til sammen 192 hunder. Dette var fordelt på 13 forskjellige 
klasser. Alt i fra jogging med 1 hund til vogn åpen klasse. Det var flest startende 
i de to klassene Kickbike 2-spann med 15 deltagere, og 8-spann vognklasse med 
8 deltagere. 
 
Selv om dette er et betydelig antall ekvipasjer som skal geleides frem til start 
osv, ble arrangementet gjennomført uten problemer. Så takk til alle som hjalp til 
med gjennomføringen av både Sportskomiteens medlemmer og andre medlem-
mer. Ingen nevnt, ingen glemt. 
 
Når det gjelder resultater henvises det til resultatlisten til høyre. 
 
Med så mange påmeldte til et barmarksløp lover dette veldig godt for fremtiden 
for vår rase som trekkhund! ■ 

Mye utstyr. Foto: Stine Oppegaard. 

Runar Golimo Simonsen. Foto: Heidi Myrtveit. 

Josefin Skår. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Johanne Ranem Rønsdal klar til start. Foto: 
Gro Britt Skarseth. 

Terje Romfog. Foto: Stine Oppegaard. I år ble bordet også dekket ute: Foto: GBS. 

Mariann Pedersen Høidahl. . Foto: Stine 
Oppegaard. 
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RESULTATLISTE HØSTSAMLING 2015 
 
VOGN ÅPEN KLASSE C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Lina Stabbetorp .................... 10:00:00 .... 10:15:05 ..... 0:15:05 ... 0 ................ 19,1 
 
VOGN 8-SPANN C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Svein Dufseth ....................... 10:06:00 .... 10:17:23 ..... 0:11:23 ... 0 ................ 25,3 
2 ........ Ronny Lindkvist .................... 10:03:00 .... 10:15:14 ..... 0:12:14 ... 0:00:51 ...... 23,5 
3 ........ Lars Kristian Günther............ 10:08:00 .... 10:20:20 ..... 0:12:20 ... 0:00:57 ...... 23,4 
4 ........ Rikke Bergendahl ................. 10:05:00 .... 10:17:33 ..... 0:12:33 ... 0:01:10 ...... 22,9 
5 ........ Runar Golimo Simonsen ....... 10:01:00 .... 10:14:02 ..... 0:13:02 ... 0:01:39 ...... 22,1 
6 ........ Gro Teslo .............................. 10:07:00 .... 10:20:23 ..... 0:13:23 ... 0:02:00 ...... 21,5 
7 ........ Stefan Dehof  ....................... 10:04:00 .... 10:18:44 ..... 0:14:44 ... 0:03:21 ...... 19,5 
8 ........ Håvard Dille .......................... 11:02:00 .... 11:17:15 ..... 0:15:15 ... 0:03:52 ...... 18,9 
 
VOGN 6-SPANN C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Elisa Kroeze .......................... 10:19:00 .... 10:32:00 ..... 0:13:00 ... 0 ................ 22,2 
2 ........ Lasse Larsen  ........................ 10:28:00 .... 10:41:07 ..... 0:13:07 ... 0:00:07 ...... 22,0 
3 ........ Turid Aandahlen Lindberg .... 10:20:00 .... 10:34:23 ..... 0:14:23 ... 0:01:23 ...... 20,0 
4 ........ Bente Sofie Alhaug ............... 10:17:00 .... 10:31:27 ..... 0:14:27 ... 0:01:27 ...... 19,9 
5 ........ Jean-Pierre Bussio  ............... 10:12:00 .... 10:27:28 ..... 0:15:28 ... 0:02:28 ...... 18,6 
6 ........ Knut Helge Reiersgård .......... 10:11:00 .... 10:27:32 ..... 0:16:32 ... 0:03:32 ...... 17,4 
7 ........ June Ellingsen ....................... 10:18:00 .... 10:34:39 ..... 0:16:39 ... 0:03:39 ...... 17,3 
 
VOGN 6-SPANN A, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Jo Arne Brustugun ................ 10:21:00 .... 10:34:48 ..... 0:13:48 ... 0 ................ 20,9 
 
VOGN 4-SPANN C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Viggo Jørgensen ................... 10:23:00 .... 10:33:51 ..... 0:10:51 ... 0 ................ 26,5 
2 ........ Terje Dietrichson .................. 10:22:00 .... 10:34:51 ..... 0:12:51 ... 0:02:00 ...... 22,4 
2 ........ Stein Hugo Grønvold ............ 10:27:00 .... 10:39:51 ..... 0:12:51 ... 0:02:00 ...... 22,4 
4 ........ Terje Romfog........................ 10:29:00 .... 10:42:04 ..... 0:13:04 ... 0:02:13 ...... 22,0 
5 ........ Anne Spangen ...................... 10:24:00 .... 10:38:16 ..... 0:14:16 ... 0:03:25 ...... 20,2 
6 ........ Ida Larsen ............................. 11:01:00 .... 11:22:59 ..... 0:21:59 ... 0:11:08 ...... 13,1 
 
SYKKEL 2-SPANN C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Cecilie Husebø-Isaksen  ........ 10:30:00 .... 10:41:59 ..... 0:11:59 ... 0 ................ 24,0 
2 ........ Kristin Ranem Rønsdal ......... 10:31:00 .... 10:43:36 ..... 0:12:36 ... 0:00:37 ...... 22,9 
3 ........ Philip Røer ............................ 11:05:00 .... 11:19:27 ..... 0:14:27 ... 0:02:28 ...... 19,9 
 
SYKKEL 1 HUND C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Kurt M. Nilsen ...................... 10:35:00 .... 10:46:17 ..... 0:11:17 ... 0 ................ 25,5 
2 ........ Daniel Fellmann ................... 10:37:00 .... 10:48:33 ..... 0:11:33 ... 0:00:16 ...... 24,9 
 
KICK BIKE 2-SPANN C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Stein Inge Rønning ............... 10:10:00 .... 10:20:36 ..... 0:10:36 ... 0 ................ 27,2 
2 ........ Line Marie Løw ..................... 10:41:00 .... 10:53:04 ..... 0:12:04 ... 0:01:28 ...... 23,9 
2 ........ Stein Inge Rønning ............... 11:00:00 .... 11:12:04 ..... 0:12:04 ... 0:01:28 ...... 23,9 
4 ........ Oda Ingstad .......................... 10:42:00 .... 10:54:19 ..... 0:12:19 ... 0:01:43 ...... 23,4 
5 ........ Bodil Dyhre .......................... 10:49:00 .... 11:01:39 ..... 0:12:39 ... 0:02:03 ...... 22,8 
6 ........ Torgeir Volden ..................... 10:59:00 .... 11:12:04 ..... 0:13:04 ... 0:02:28 ...... 22,0 
7 ........ Anita Farstad ........................ 10:40:00 .... 10:53:05 ..... 0:13:05 ... 0:02:29 ...... 22,0 
8 ........ Linda Monsen....................... 10:46:00 .... 10:59:10 ..... 0:13:10 ... 0:02:34 ...... 21,9 
9 ........ Kjerstin Havnes .................... 10:50:00 .... 11:03:37 ..... 0:13:37 ... 0:03:01 ...... 21,2 
10 ...... Josefin Skår .......................... 10:48:00 .... 11:01:38 ..... 0:13:38 ... 0:03:02 ...... 21,1 
11 ...... Tim Kroeze ........................... 10:45:00 .... 10:59:15 ..... 0:14:15 ... 0:03:39 ...... 20,2 
12 ...... Veronika Olijnyk  .................. 10:47:00 .... 11:03:36 ..... 0:16:36 ... 0:06:00 ...... 17,3 
13 ...... Morten Bjørgvik  .................. 10:43:00 .... 10:59:56 ..... 0:16:56 ... 0:06:20 ...... 17,0 
14 ...... Mariann Pedersen Høidahl... 10:52:00 .... 11:09:13 ..... 0:17:13 ... 0:06:37 ...... 16,7 
15 ...... Trude Holhjem Johansen...... 10:44:00 .... 11:03:38 ..... 0:19:38 ... 0:09:02 ...... 14,7 
 
KICK BIKE 2-SPANN A, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Gro Britt Skarseth ................. 10:51:00 .... 11:05:57 ..... 0:14:57 ... 0 ................ 19,3 
 
KICK BIKE 1 HUND C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Veronica Strand.................... 10:53:00 .... 11:05:56 ..... 0:12:56 ... 0 ................ 22,3 
2 ........ Andrè Yssenmoen ................ 10:54:00 .... 11:09:03 ..... 0:15:03 ... 0:02:07 ...... 19,1 
3 ........ Martin Sundberg .................. 10:57:00 .... 11:12:44 ..... 0:15:44 ... 0:02:48 ...... 18,3 
4 ........ Antonie Seierstad Dale ......... 10:55:00 .... 11:16:07 ..... 0:21:07 ... 0:08:11 ...... 13,6 
 
JOGGING 1 HUND C, SENIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Bertine Romfog .................... 11:03:00 .... 11:26:03 ..... 0:23:03 ... 0 ................ 12,5 
2 ........ Elisa Kroeze .......................... 10:58:00 .... 11:27:21 ..... 0:29:21 ... 0:06:18 ...... 9,8 
 
SYKKEL 1 HUND C, JUNIOR, 4,8 KM 
Plass .. Navn .................................. Starttid...... Inntid ......... Løpstid ... Differanse . Gj.snitt 
1 ........ Johanne Ranem Rønsdal ...... 10:36:00 .... 10:50:11 ..... 0:14:11 ... 0 ................ 20,3 

Fra Sør-Afrika til Ål. Foto: Heidi Myrtveit. 

Line Løw og Anita Farstad. Foto: Tone Beate Hansen. 

Jean Pierre med sin mor. Foto: Heidi Myrtveit. 

Stein Hugo Grønvold. Foto: Tone Beate Hansen. 
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5004 NO43684/15 Wonders Will Never Cease Karim  

28/04/15, E: Stabbetorp, Lina O: Stabbetorp, Lina, 1890 Rakkestad (Trahimus 

Niklas - Piperbakkens Alnitak Stjerne)  

Nr. 1. 1BHK BIR  

 

5005 NO43841/15 Navara  

07/05/15, E: Larsen, Ida, Haukelivegen 6096, 3895 Edland O: Borgen, Irene, 

1482 Nittedal (N TCH Nay-La-Chee's Lava Goshe - N TCH Ulveheia's Nusse)  

 

5006 NO41868/15 Maicoh  

10/05/15, E: Skarseth, Gro Britt O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Zippo - Kira) 

 

5007 NO43837/15 Togu  

07/05/15, E: Irene Borgen, Svein Dufseth, Askveien 16, 1482 Nittedal O: Bor-

gen, Irene, 1482 Nittedal (N TCH Nay-La-Chee's Lava Goshe - N TCH Ulveheia's 

Nusse)  

 

5008 NO43840/15 Salto  

07/05/15, E: Jensen Gunhild O: Borgen, Irene, 1482 Nittedal (N TCH Nay-La-

Chee's Lava Goshe - N TCH Ulveheia's Nusse)  

Nr. 3  

 

 

BIR: Wonders Will Never Cease Karim. Eier/oppdretter: Lina Stabbetorp, BIM: Lita. Eier: Jo Are Brustugun, oppdretter: Irene Borgen. 
Dommer: Rikke Bergendahl. Foto: Tone Beate Hansen. 

TEKST: TONE BEATE HANSEN. 

For tredje gang i år har ABU-komiteen arrangert ut-
stilling. På klubbens høstsamling var det 17 valper på-
meldt til valpeshowet, der Rikke Bergendahl var dom-
mer, Line Løw var ringsekretær og Tone Beate Han-
sen skriver. I tillegg deltok 14 barn på barn og hund, 
med Lina Stabbetorp som dommer. 
 
4-6 MÅNEDER HANNHUND 

5001 NO43839/15 Ozzy  

07/05/15, E: Brustugun, Jo Arne O: Borgen, Irene, 1482 Nittedal (N TCH Nay-La

-Chee's Lava Goshe - N TCH Ulveheia's Nusse)  

Nr. 2  

5002 NO43838/15 Dovre  

07/05/15, E: Larsen, Ida, Haukelivegen 6096, 3895 Edland O: Borgen, Irene, 

1482 Nittedal (N TCH Nay-La-Chee's Lava Goshe - N TCH Ulveheia's Nusse)  

Nr. 4  

5003 NO41778/15 Carillo Sarek  

26/04/15, E: Engebakken, Anita Helene O: Hansen Kari Granaas, 1820 Spyde-

berg (Carillo Sin Pusher - N UCH JWW-10 Carillo Sing A Long)  

Ikke møtt  

 

ABU-KOMITEEN ARRANGERTE VALPESHOW OG BARN OG HUND 

Foto, fra venstre: Gro Britt Skarseth, Heidi Myrtveit og Mariska/Tim Kroeze. 
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4 - 6 MÅNEDER TISPE 

5009 uregw-0001 Drop A Bomb Shell Victoria  

27/04/15 Grå/Hvit E: Larsen, Marianne, Austadveien 325, 3748 Siljan O: Lina 

Stabbetorp, Rakkestad (Trahimus Niklas - Piperbakkens Alnitak Stjerne)  

Nr. 4  

5010 NO43842/15 Lita  

07/05/15, E: Brustugun, Jo Arne O: Borgen, Irene, 1482 Nittedal (N TCH Nay-La

-Chee's Lava Goshe - N TCH Ulveheia's Nusse)  

Nr 1. 1BTK BIM  

 

5011 NO41870/15 Nova  

10/05/15, E: Hunskår, Tore O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Zippo - Kira)  

Nr. 2  

 

5012 NO43843/15 Sari  

07/05/15 E: Irene Borgen, Svein Dufseth, Askveien 16, 1482 Nittedal O: Bor-

gen, Irene, 1482 Nittedal (N TCH Nay-La-Chee's Lava Goshe - N TCH Ulveheia's 

Nusse)  

Nr. 3 

 

5013 NO43686/15 Knock Your Socks Off Casablanca  

28/04/15, E: Stabbetorp, Lina O: Stabbetorp, Lina, 1890 Rakkestad (Trahimus 

Niklas - Piperbakkens Alnitak Stjerne)  

 

6 - 9 MÅNEDER TISPE 

5014 SE21463/2015 Polar Pawprints Heaven's Burning  

23/03/15, Viltfarget E: Farstad, Anita O: Eliassson, Sara/Eliasson, Tobias, Sveri-

ge (Huskylyan Zeke - Alelunds Idun)  

Nr 1. 2BTK  

 

5015 NO37501/15 Vierma  

24/03/15, E: Dalen, Anne Marie O: Seim, Asbjørn Og Sofia L., 0852 Oslo (Odino 

Av Vargevass - Luna Av Brattalid)  

Nr. 2  

 

5016 SE21462/2015 Polar Pawprints Tenderness  

23/03/15, Viltfarget E: Farstad, Anita O: Eliassson, Sara/Eliasson, Tobias, Sveri-

ge (Huskylyan Zeke - Alelunds Idun)  

Nr 3.  

 

5017 NO33813/15 Dakota  

06.01.2015,E. Lena Vanvik. O: Erik Meinhardt (Indian Tribe Husky's Wapi - 

Vikerkollen's Dm Regia)  

Nr. 4 

Foto, øverst fra venstre: Bente Sofie Alhaug, Rikke Bergendahl. 
Foto, nederst fra venstre: Rikke Bergendahl, Bente Sofie Alhaug og Heidi Myrttveit. 
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INSPIRERENDE SEMINARHELG OM 

TEKST OG FOTO: RIGMOR RØNNING MYRVANG 

OG BIRGIT BORDVIK ALHAUG. 

Seminaret om funksjonell anatomi og 
rasestandard for siberian husky i regi 
av den svenske polarhundklubben på-
gikk over to dager. Målet med semina-
ret var å kunne se og vurdere hunder. 
«Den feilfrie hunden finnes antagelig 
ikke, og hva er 100% riktig?» var et av 
åpningsspørsmålene som Karsten 
Grønås stilte. 
 
Karsten Grønås holdt seminaret sam-
men med sin samboer og vinner av 
årets Finnmarksløpet 500 for renraset 
hunder, Eveline Koch. 
 
Seminaret var oppdelt med en teore-
tisk del, hvor vi først fikk et historisk 
tilbakeblikk på rasen og deretter en 
detaljert analyse av anatomi. Del to var 
en praktisk del, hvor vi fikk utøve og 
praktisere dømming av ulike eksempla-
rer av rasen. Dette for å sette det teo-
retiske ut i praksis. 

 
På den funksjonell anatomiske delen 
påpekte Karsten hva, hvordan og 
hvorfor proporsjoner og stillinger på 
de ulike delene av hunden har så stor 
betydning. Karsten gikk igjennom hver 
komponent av hunden, og forklarte 
hva han mente er viktig for at den skal 
kunne fungere optimalt. Eksempelvis 
poengterte han at kroppen burde være 
en del lengre enn høy (ca.15-20%) at 
brystdybden burde være mindre enn 
lengden albue til bakken, og hvorfor 
hunden bør være godt vinklet foran, 
hvilken betydning hundens beinstilling 
har, hvordan krysset er osv. «Detaljer» 
som ører, øyne, poter og pels har også 
en betydning for hundens funksjon. 
 
Det viktigste med å være bevisst på 
anatomi er å ha fokus på å ha hunder 
med god styrke, hastighet og utholden-
het. Hver del av hunden ble godt illus-
trert med bilder, noe som gjorde stof-
fet enklere å forstå og vi så direkte 
fordelen med riktig anatomi. Det å 

vektlegge anatomi er ikke kun for ut-
seende, men det har en helt klar funk-
sjonell betydning for hvordan hunden 
beveger seg. For hundekjøring utgjør 
dette at det blir mindre skader og stør-
re utholdenhet. 
 
Karsten gikk så igjennom ulike varia-
sjoner av rasen, og deltakere på kurset 
hadde i forkant sendt inn bilder ano-
nymt av en siberian husky som passer 
rasestandarden. Med andre ord: en 
hund som deltakeren på kurset mener 
er det nærmest perfekte eksemplaret 
av rasen. Disse bildene gikk vi igjen-
nom i plenum, og diskuterte hva hver 
enkelt av oss mente. Flere av oss så nå 
at det eksemplaret vi mente var ”den 
perfekte hunden” i forkant av semina-
ret, kanskje hadde litt kort kryss eller 
var litt steil. 
 
Foredragsholder vektla at vi må holde 
på det rasetypiske. Ingen skal være i 
tvil om at det er en siberian husky. 
Helhetsinntrykket og det polare preget 
må ivaretas. 
 
Karsten poengterte også at ved avl er 
det viktig å huske på gode trekkhund 

Helgen 13. og 14. juni 2015 ble det avholdt seminar i regi av den svenske 
polarhundklubben - Raseklubb for siberian husky på Torsö bygdegård 
like ved Mariestad. 
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«Den feilfrie hunden finnes antagelig ikke, og hva er 100% riktig?» uttalte Karsten Grønås. 

hoder. «Hodet er vanskeligere å arve 
enn eksteriør.» Videre må en huske på 
at alle egenskaper, både god og mindre 
gode vil bli forsterket ved slektskaps-
avl. Det ble også nevnt at det kan være 
lurt å ta med besteforeldrene i betrakt-
ning i forbindelse med avl. Han mener 
at besteforeldre ofte preger avkomme-
ne mer enn foreldre. 
 
Kurset ble avsluttet søndag med at vi 

bedømte hunder. Det var veldig inter-
essant, men også vanskelig å få prøve 
det vi hadde lært i praksis. Vi dro hjem 
fra kurset med et ”nytt” og ”nyansert” 
syn på våre hunder. Og de fleste av 
hundene i hundegård ble nok nøye 
vurdert ved gjensynet. Kurset anbefa-
les på det sterkeste og kan gjerne tas 
flere ganger, da det å se hver enkelt 
anatomisk detalj er en ferdighet. ■  

Kurset ble avsluttet søndag med at vi bedømte hunder. Det var veldig interessant, men 
også vanskelig å få prøve det vi hadde lært i praksis. 

Foredragsholder vektla at vi må holde på det rasetypiske. 

 

«Hodet er vanskeligere å arve 
enn eksteriør.»  
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Tekst og foto: Lena Sparbo Vanvik. 

Når ikke alt går som 
 PLANLAGT  

På tur til Trondheim. Pakkeselet André på årets store telttur. Dakota ble beste valp 4-6 mnd. 
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Vi har en god stund kost oss med val-
petiden og hatt mye moro med alt det 
rare Dakota finner på. Likevel har vi 
også måttet finne plass til de andre 
dyrene våre. Det er veldig lett å ha 
flere dyr av samme rase, da kan man gi 
dem det de trenger samtidig. Skal vi ut 
med Dakota får jo de andre hundene 
også bli med om de vil det. Veldig ofte 
takker Rosa, chihuahuaen, nei, men 
Bella, siberian huskyen, sier aldri nei til 
tur. Likevel har 
vi hatt et fami-
liemedlem, som 
ikke har fått like 
mye oppmerk-
somhet i det siste. Kaninen vår, Heike. 
 
Jeg kjøpte Heike i en dyrebutikk for to 
år siden. Han var tatt alt for tidlig fra 
mammaen sin og jeg måtte mate ham 
for hånd i to uker. Det var mye jobb, 
men han ble en supertam og kosete 
kanin. Planen var hele tiden å finne et 
nytt hjem til ham så snart han var 
gammel nok. Men vi ble glade i ham 
og beholdt ham selv. Det har alltid gått 
bra med ham og Bella og de ble gode 
venner. Vi var ikke like heldige med 
Dakota. Det er ikke like lett for en 
liten valp å skjønne at man ikke skal 
jage noe som hopper så fint rundt. 
Kaninen som var vant med å kunne gå 
uforstyrret rundt, endte opp med å 
bare gjemme seg under badekaret, til å 
ikke ville ut av buret lenger. Til slutt 
måtte vi ta det vanskelige valget og vår 
familie gikk fra syv til seks igjen. 
 
Det høres kanskje rart ut å bygge et slikt 
forhold til en kanin, men de tar virkelig 
sin plass i familien. Det tok ikke lang tid 
å finne et hjem til ham. Vi valgte å gi 
ham til en familie som hadde to barn og 
masse tid. Nå er det en helt annen stem-
ning her i huset. Lille geitebukken, Da-
kota, jager fortsatt Rosa rundt. Men hun 
klarer hvertfall å svare for seg. Dessver-
re tror jeg nok aldri de vil bli gode ven-

ner, men vi håper på at de vil lære å 
respektere hverandre, etterhvert som 
Dakota blir eldre. 
 
Dakota blir bare mer og mer livlig for 
hver dag som går. Hun kjeder seg vel-
dig fort, så det er ikke mye stilletid 
med henne. Vi er på husjakt og håper 
på å finne en stor tomt, der alle kan 
kose seg ute i egen hundegård. Akku-
rat nå er jo begge siberian huskyene 

innehunder, og de sover i gangen om 
natten og når vi er borte. Der har de 
ligget løse begge to, men lille rampe-
trollet har begynt å gnage maling av 
veggen når vi er borte, så da har vi 
valgt å sette henne i bur igjen. Det blir 
heldigvis ikke så ofte, siden jeg stude-
rer hjemme. Vi har drevet mye med 
tilvenning og hun har blitt en eksemp-
larisk hund på bilkjøring og det å være 
borte hjemmefra. I begynnelsen hadde 
vi mye tassing rundt, hver gang vi var 
borte, men så lenge vi har med buret 
hennes og hun kan gå inn dit, er hun 
fornøyd. 
 
Den første ordentlige turen hennes ble 
til Huskyklubbens Spesialutstillingen i 
mai. Der var hun kjempeflink og vel-
dig tålmodig. Vi koste oss masse begge 
to! Møtte mange nye mennesker og 
hunder og jeg ble valgt inn i redak-
sjonskomiteen. Det var også Dakotas 
første utstilling og hun fikk veldig bra 
kritikk. Det jeg brydde meg mest om 
var hvor flink hun var til å stå rolig og 
gå pent i båndet! Man blir så stolt når 
man har øvd lenge på noe og de gjør 
akkurat som de får beskjed om. Som 
mange vet, med en siberian husky, 
avhenger det veldig av hvilket humør 
de er i. Denne dagen var hun i et “jeg 
hører gjerne på deg” humør. Som 
førstegangs huskyvalp-eier anbefaler 
jeg alle å være med neste år! 
 
Dakota og Bella har også vært med 
mannen min til Trondheim. Der fikk 
de øvd seg på seks timer i bil, masse 
katter og nye mennesker. Den største 
utfordringen der var trapper. Dakota, 
som nå er syv måneder, ble brått veldig 
baby hver gang hun skulle opp og ned 
trappen. Den gikk jo så absolutt ikke 
an å gå i, det måtte “pappa” bare 
skjønne, og bære henne opp og ned. 
Likevel, med godbiter til hjelp, klarte 
han å få henne til å gå selv den siste 
dagen. Jeg syntes det var veldig rart da 
de var borte. Det ble så stille og tomt. 
Rosa og datteren vår, Villemo, var jo 
hjemme med meg, men det ble veldig 

stille når det bare var oss. Litt godt var 
det uten masse pels og mattyver, men 
det var mest savn. Så da var det godt å 
få de hjem igjen, selv om Dakota kun 
brydde seg om Villemo. Lille terta har 
også fått prøvd seg noen meter på 
kickbike. Vi måtte til slutt stoppe, hun 
trekker noe helt enormt, så da ble det 
litt for voldsomt for alderen hennes. 
Men jeg gleder meg veldig til hun blir 
større og vi kan prøve ordentlig. 

 
Den beste turen vi har 
hatt i sommer må 
være telturen vår. Det 
var min første over-

natting ute med hund, og jeg storkoste 
meg. Vi kjørte til Nordmarka og hadde 
sett oss ut en løype å gå. Den viste seg 
å bli et mareritt... Det var ingen stier 
og masse sump. Med hund rundt livet, 
alt for mye trekk og iver, pluss tung 
ryggsekk, kan man jo se for seg hvor-
dan det gikk. Jeg lå vel mer på magen i 
sumpen, enn jeg stod oppreist. Da vi 
endelig kom frem til det planlagte må-
let, var det ingen steder å campe. Vi 
måtte bite i det sure eplet og gå helt 
tilbake igjen. Etter å ha gått i syv timer 
møtte vi på ei dame, som fortalte oss 
hvor det var fine plasser å slå opp telt. 
Vi gikk dit og fant ut at det var 800 
meter fra der vi hadde parkert... Både 
vi og hundene var veldig glade da bålet 
brant og teltet var oppe. Vi koste oss 
med velfortjent mat og hundene fikk 
masse rent kjøtt. Både firebeinte og 
tobeinte sov veldig godt den natten, og 
hele uken etter. 
 
Nå har vi øvd masse på utstilling. Jeg 
vil prøve å stille ut Bella på Norsk Si-
berian Husky Klubbs utstilling og Eu-
ropean Dog Show. Det blir veldig 
spennende. Dakota er fortsatt full av 
armer og ben, som dommeren sier. 
For henne blir det mest for sosialise-
ringen og øvingen sin skyld, men Bella 
blir litt mer spennende.  
 
Vi drar også en tur til Syden. Da skal 
Dakota, for første gang, bli passet av 
noen andre. Barnevakten kunne hel-
digvis ha begge to, så da slapp hun å 
bli helt alene. Det krever mye å kom-
me seg på en slik tur når man har en så 
stor familie. Jeg er veldig bortskjemt 
med en familie som, så og si alltid, sier 
ja til å passe. Dersom det skulle bli 
flere siberian huskyer blir det nok ikke 
like lett. Og turene rundt i verden blir 
kanskje noe man må ofre. Likevel vil 
alt blir lettere når vi får flyttet og bar-
nevaktene kan komme og være hos oss 
i stedet. Men om vi finner drømmeste-
det til riktig pris, allerede nå, gjenstår 
det å se. ■ 

Det er ikke alltid like fryd og gammen å ha masse forskjellige 
dyr. Det har sine morsomme sider, men hva gjør man når de si-
dene ikke er der lenger? Når ting egentlig bare blir litt slitsomt.  

Villemo og Bella koser seg. 
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Morgenstund er gull i grunn. Foto: Silje M. 
Eriksen. 

Kveldskos rundt bålet. Foto: Per Sverre 
Simonsen. 

Mens kjøttsuppen varmer godt i magen, 
venter folkemengden spent på foredraget 
til Birgitte Næss. Foto: P.S. Simonsen. 

Birgitte Næss forteller om veien fra hun 
startet med sprint, til der hun er i dag. 
Foto: Per Sverre Simonsen. 

Høstsola varmer godt den også. Foto: Silje Mari Eriksen. 

Ingrid Tomter i full fart ut på treningstur. 
Foto: Per Sverre Simonsen. 

Ispoten-valpene tar inn masse, nye inn-
trykk. Foto: Silje Mari Eriksen. 

Ingrid Tomter med en av de 3 uker gamle 
valpene deres. Foto: Silje Mari Eriksen. 

Forventningsfulle hunder. Foto: Silje M. 
Eriksen. 

Frigg tar livet med ro på samling. Foto: 
Silje Mari Eriksen. 

Trollsk morgenstemning. Foto: Per Sverre Simonsen. 
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Oppmøte og oppstart 
Samlingen startet fredag ettermiddag, 
og folk kom kjørende fra Alta i nord, 
til Sortland i sør. 
 
Dagen gikk med til sosialisering av 
hunder og folk, samt trening på kvel-
den. Været var upåklagelig med strål-
ende høstsol på dagen, men mot kvel-
den krøp gradestokken ned mot null 
og nordlyset danset over oss. 
 
Tidlig lørdag morgen 
Rundt 06:30 lørdag morgen våknet 
hundene til liv, de var klare til dyst. 
Hundekjørere kravlet opp fra sovepose-
ne i telt og lavvuer. Gradestokken viste 
rundt 5 grader, men vi var alle klare for 
en ny dag med trening. Det var spann 
ute hele dagen og trente i furuskogene 
på Alapmoen. Alt fra enkelthunder 
foran kickbike og sykkel, til 22-spann 
foran firhjuling var å finne rundt om-
kring på skogsbilveiene. Miljøet er ink-
luderende, og alle er velkommen på 
samlingen. I år var både langdistanse-, 
mellomdistanse- og sprintkjørere repre-
sentert. De mer erfarne kjørerne deler 
av sin kunnskap til de nyoppstartede. 
Utstyr lånes ut og prøves, idéer utveks-
les, nye treningspartnere og spann blir 
satt sammen og nye bekjentskaper blir 
stiftet. 
 
Foredrag med Birgitte Næss og 
Sebastian Plur Nilssen 
På ettermiddagen samlet alle tobeinte 
seg på tunet til hundekjørerveteranen 

Espen Prestbakmo, det var duket for 
kjøttsuppe og foredrag med Birgitte 
Næss og Sebastian Plur Nilssen. 
 
Birgitte holdt et informativt foredrag 
om sin vei fra hun startet med sprint til 
den langdistansekjøreren hun er i dag, 
og kom med gode råd og tips i forhold 
til hvordan hun trener sine hunder for 
langdistanse, fôring ol. Det ble stilt 
mange gode spørsmål underveis, som 
alle ble godt besvart. Etter Birgitte sitt 
foredrag, holdt Sebastian foredrag om 
sin ekspedisjon rundt Svalbard i kajakk, 
hvor han bl.a. ble angrepet av isbjørn 
og nesten drept.  
 
Non-Stop Dogwear og siste dag 
med trening 
Sebastian Plur Nilssen hadde også med 
et lite utvalg av hundeutstyr fra Non-
Stop Dogwear, og det var nok flere 
som benyttet muligheten til å skaffe 
seg litt nytt utstyr til vinteren. 
 
Søndag startet likedan som lørdag. 
Hundene våknet til liv i lett tåke, og 
det var enda litt kjøligere enn lørdag. 
Perfekte temperaturer til å trene mer 
hund, når varme kropper fikk lurt seg 
ut av sine respektive soveposer. Sola 
kom etter hvert opp igjen og varmet 
godt med høststrålene sine mens fro-
kost og morgenkaffe ble fortært. 
 
Etter endt morgentrening, valgte de 
fleste å pakke sammen sitt for å starte 
ferden hjemover. Både nye og gamle 

bekjentskap tok farvel, og vi gleder oss 
alle sammen til neste år. 
 
Siberian husky-miljøet i nord 
For hvert år har antallet siberians økt 
her i nord, og dette har resultert i stør-
re oppmøte på trekkhundsamlingen. I 
fjor var det kun et renraset spann 
(Kennel Ispoten), og noen enkelthun-
der spredt i andre spann. I år var det 
rekordstort oppmøte, både med tanke 
på renrasede hunder, men også på ge-
nerell basis. Vi var to renrasede sibe-
rian-spann, Ispoten siberian husky 
kennel fra Ringvassøy utenfor 
Tromsø, og Einherjer husky fra Bar-
dufoss. I tillegg var det flere siberians 
blandet inn i alaskan-spann og enkelt-
spann. I år var det også et spann med 
grønnlandshunder. 
 
Små og store valper, god miljøtre-
ning 
På samlingen var det hunder i alle ald-
re, både voksne og valper. Einherjer 
husky hadde med seg seks 3 uker gam-
le valper fra eget oppdrett, i tillegg til 
en valp på rundt 2,5 mnd. Ispoten si-
berian husky hadde med seg tre valper 
på nesten 5mnd. fra eget oppdrett. Det 
var også mange, flotte alaska husky-
valper rundt på området. Totalt var det 
rundt 35 siberians på samlingen, ikke 
verst. 
 
Siberian-miljøet her i nord har økt 
stort de siste årene, noe som bl.a. gjen-
speiler seg på trekkhundsamlingen, 
hvor det kommer flere siberian-kjørere 
for hvert år. 
 
Trekkhundsamlingen er satt til andre 
helga i september hvert år, og vi håper 
vi ser flere siberians med eiere på sam-
lingen til neste år, alle er velkommen! ■ 

Alapmoen ligger øst for Bardufoss, ikke langt fra svenskegrensa i Troms 
fylke. Her arrangerer Tromsø og omegn trekkhundklubb samling hver 
høst, og i år var intet unntak. Fra fredag 11. september til søndag 13. sep-
tember ble skogsveiene på Alapmoen inntatt av to- og firbeinte i fleng. 
Denne helga var det samlet rundt 80 personer og grovt talt rundt 350 hun-
der. På plakaten sto foredrag med Birgitte Næss og Sebastian Plur Nils-
sen, og rammen var satt for at det skulle bli en flott og lærerik helg. 

TREKKHUNDSAMLING PÅ ALAPMOEN 

Tidlig lørdag morgen på Apalmoen. Foto: Silje Mari Eriksen. 

TEKST: BENT-JOACIM BENTZEN OG SILJE MARI ERIKSEN. 
FOTO: PER SVERRE SIMONSEN OG SILJE MARI ERIKSEN. 
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er 
tittelen på en bok jeg fant på jobben. 
Tittelen vekket min nysgjerrighet, fordi 
metaforen for meg er et speilbilde av 
mitt eget liv. Da boka lå på kjøkken-
bordet, begynte min sønn å le. Han så 
for seg et makabert senario i ren Tita-
nic stil. Og slik er vi mennesker. Enkle 
setninger og bilder oppleves og tolkes 
så ulikt. 
 
For meg hadde ordene en annen be-
tydning. Jeg leste rett og slett «Lev 
med de døende». For det er det jeg 
gjør. Jeg lever med de levende og jeg 
lever med de døende. Jeg lever med 
dem som står igjen. Dette er hverda-
gen min på jobben, og tittelen på boka 
manet frem et bilde av hvilket opprørt 
hav jeg befinner meg i. Man skulle tro 
at jeg er blitt en «mestersvømmer». 
Men faktum er at ingen er trygg. Vi bli 
født, vi lever og vi dør. Før eller siden 
er det vi selv som driver med tidevan-
net over til den andre siden. 
 
Jeg vil forsøke å skrive noe om de 
vanskelige tingene. Disse tingene som 
vi helst vil forsøke å koste inn under 
teppet, fordi det gjør vondt å kjenne 
på at noe har gått galt. Men hva lærer 
vi av det? 
 
For ting går galt, også i det fantastiske 
livet som hundene gir oss. Så mye 
kjærlighet og så mye sorg. 
 
Og det er min skyld. 
 
«Ups, I did it again» er en velkjent 

sangstrofe, i hvert fall for den yngre 
generasjon. En «dagen derpå» uten 
altfor store konsekvenser, annet enn et 
dårlig rykte. Men jeg har gjort en feil 
som har fått fatale konsekvenser for 
minst to valpekull, og jeg så ikke sam-
menhengen. Nå er det for sent. 
 
Vi har nettopp fått et etterlengtet val-
pekull på en av våre flotteste tisper. 
Det kom hele åtte valper, tilsynelaten-
de jevnstore og i fin form. Etter en 
dag, var første valp død, og neste dag 
resignerte valp nummer to. Etter så 
mange år er det ytterst sjelden at vi har 
mistet valper. Åtte er jo mange og slikt 
skjer, men bare ikke hos oss. De seks 
klarte seg fint, men vi reagerte på at 
det var noe utilfreds klynking. Det var 
ikke før tida da de burde åpnet øynene 
at vi begynte å bli bekymret. Vi så at 
det væsket fra øynene til den ene val-
pen, og det så ut til at øynene hadde en 
hard kant hos de fleste av valpene. Det 
har vært søvnløse netter, venting, håp 
og håpløshet. For valpene var født 
med en misdannelse i øynene som ikke 
kom for dagen før de var over to uker. 
Nå fins de ikke mer. 
 
Hva har gått galt? Hvorfor skjedde 
dette? 
Jeg må nå komme med en tilståelse,-et 
slags skriftemål uten at det er mulig å 
få noen tilgivelse. Det samme skjedde i 
fjor! Det skjedde med en tispe som 
tidligere har hatt to helt friske kull, og 
som selv er øyesjekket og frisk. Faren 
til kullet hadde også tidligere gitt friske 
valper. Da vi tok valpene med til vete-

rinæren for avliving og for å få en for-
klaring på hva dette var, mente veteri-
næren at dette var genetisk. Tispen og 
hannen passet ikke sammen. De måtte 
begge bære på et recessivt gen. Det var 
bare å godta. 
 
Men når dette skjer igjen, og den 
mannlige halvdelen av kennelen begyn-
ner å snakke negativt om min fantastis-
ke, flotte tispe, som det absolutt ikke er 
noe i veien med, og som har gitt friske 
flotte valper tidligere. Da er det på tide 
å begynne å bruke hodet. Jeg godtar 
nemlig ikke at noen snakker dritt om 
bikkja mi, hun er hjertet mitt, så dere er 
herved advart. Men det er noe som er 
galt,-det forstår til og med jeg. 
 
Som kvinne og som sykepleier vet jeg 
at det er mange ting som kan føre til 
skader på foster. Min generasjon kjen-
ner nok legemiddelindustriens største 
katastrofe godt. Thalidomid ble gitt til 
gravide mot svangerskapskvalme. Det 
skulle være trygt, men i etterkant ble 
det født en mengde barn med store 
misdannelser i form av manglende 
hender, føtter, armer og ben. I dag er 
kanskje bruk av alkohol og narkotika 
under svangerskap den største trusse-
len sammen med visse infeksjoner.  
 
Hva har jeg gjort som jeg ikke har 
gjort før? 
Siden det er jeg som er «doktoren» i 
huset, er det jeg som har tatt ansvar 
for innkjøp og administrering av 
ormekurer. Disse obligatoriske medisi-
nene med «lisence to kill» er blitt gitt 

SVØM 
MED DEM SOM DRUKNER 

Tankespinn. Om livet og dødens vektskål. 

TEKST: MARI SCHJELDERUP TØMMERÅS. 
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Illustrasjonsfoto: Gro Britt Skarseth. 

samvittighetsfullt til hver eneste drekti-
ge tispe omtrent etter 2/3 gjennomført 
svangerskap. Vi har handlet ormekurer 
for utrolige summer, og siden vi har 
mange hunder, har det blitt slik at vi 
har sett oss om etter billigere alternati-
ver og etter alternativer som er lettere 
å administrere. Vi har hørt at det kan 
være lurt å variere, så har vi også kjøpt 
inn flere typer, -i Sverige, fordi man får 
kjøpt uten resept.  
 
Og så kommer blåmandag. For jeg 
tror ikke en veterinær i Norge ville gitt 
meg resept på et ormemiddel til drek-
tig tispe, som kan være skadelig. Men 
når man handler på egenhånd, er man 
selv ansvarlig. Slik er det også 
med alle medisiner man kjøper 
i butikken. Butikkpersonalet 
har ingen kompetanse i for-
hold til bruk og uønskede bi-
virkninger på de legemidler de 
selger. Man må ta det hele og fulle 
ansvar sjøl, selv om det selges medika-
menter som kan gi kraftige anafylaktis-
ke reaksjoner. 
 
Det har dessverre tatt for lang tid før 
min mentale computer har satt opp 
statistikk og trukket en konklusjon. 
Tenkeevnen har vært panikkpreget og 
noe ute av stand til å erindre hvilke 
midler jeg har gitt til enhver tid, da vi 
har kjøpt inn flere typer ormekur og jeg 
har et lager av alt. Men jeg husker hva 
jeg gav sist og jeg vet at vi kjøpte disse 
tablettene i fjor. De var så fine fordi de 
hadde fasong som en godbit, og hunde-
ne spyttet dem ikke ut. I motsetning til 

de ormemidlene jeg har brukt tidligere, 
skulle det bare gis en gang. 
 
Uten at jeg kan være hundre prosent 
sikker, så mener jeg nå at ormekurer 
ment for å drepe parasitter, også kan 
skade foster. Jeg har lett på nett og via 
Felleskatalogen for å finne ut hvilke 
bivirkninger disse medikamentene kan 
ha. Det står at de ikke skal gis til katter 
og de skal ikke gis til drektige tisper før 
2/3 drektighet. Man skulle da tro at det 
var trygt å gi medikamentet i siste trim-
ester. Jeg finner ingenting om konse-
kvensen av å bruke medikamentet feil. 
 
Vi har opplevd før, at en tispe slapp 

valpene dagen etter at hun hadde gjen-
nomført tre dagers ormekur. Denne 
ormekuren skulle være trygg, det var 
ingen kontraindikasjon i forhold til 
drektighet. Men fødselen vil jeg anse 
som en abort, da hun ennå ikke hadde 
felt pelsen under buken, og valpene 
var bitte små og manglet sugerefleks. 
Oddemann levde i fem dager. Han 
veide da 180 gram. Etter denne hen-
delsen ble jeg engstelig for ormekure-
ne, men så gikk tida, og vi så på dette 
som en tilfeldighet. 
 
En annen erfaren tispe som hadde hatt 
to friske kull, så ut som hun hadde 10 
valper i magen. Hun fødte tre små, 

hvorav to med synlige misdannelser og 
en tilsynelatende perfekt. Dagen etter 
måtte veterinæren hjelpe henne av 
med en monstervalp,-en såkalt glass-
unge. Hun hadde fått en sprøyte mot 
parasitter i stedet for vanlig ormekur 
under svangerskapet. Den skulle være 
ufarlig. 
 
I løpet av de mer enn 30 årene jeg har 
jobbet i helsevesenet, har jeg opplevd 
at nye medikamenter har kommet og 
blitt tatt i bruk, for deretter å bli tatt av 
markedet. Det tar ofte tid før man 
oppdager de uønskede bivirkningene. 
Det kreves at noen reagerer og at det 
meldes i fra. 

 
Livet og dødens 
vektskål. I all tid har 
menneskeheten for-
søkt å lege og lindre 
plager ved hjelp av 

forskjellige midler. Men det finnes ikke 
et medikament som vi fullt ut kjenner 
effekten av. Det finnes ikke et medika-
ment som ikke har bivirkninger, og det 
er et faktum at de forskjellige legemidle-
ne virker forskjellig på hver og en av 
oss. Vi tåler forskjellig, vi reagerer for-
skjellig, og selv om intensjonen er å 
lege, kan vi komme til å legge vekt på 
feil skål. ■ 

 

Selv om intensjonen er å lege, kan vi komme  
til å legge vekt på feil skål. 
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TEKST: FØRSTEAMANUENSIS ØYSTEIN AHLSTRØM 

– INSTITUTT FOR HUSDYR OG AKVAKULTUR – 

VITENSKAP, UNIVERSITET FOR MILJØ OG BIO-

VITENSKAP OG VETERINÆR MARHE DYBOS. 

Denne artikkelen inneholder informa-
sjon om vannets funksjon i kroppen, 
hvilke faktorer som påvirker vannba-
lansen i kroppen og hvorfor det er vik-
tig å sørge for god vanntilførsel for 
aktive hunder. 
 
Vannbalanse = vanntilførsel i for-
hold til utskillelse 
Vann er et næringsstoff, og likt de fles-
te landlevende pattedyr består hundens 
kropp av omtrent 60 % vann. Vann er 
livsviktig for alle levende celler og for 
at en organisme skal fungere optimalt. 
Vannutskillelse skjer kontinuerlig gjen-
nom urin, fordamping fra utånding, 
fordamping gjennom hud, vann i spytt 
som drypper fra kjeften under pesing 
og fra vann i avføring. Nytt vann må 
derfor tilføres for at kroppens vannba-
lanse skal opprettholdes. 
 
Vann tilføres kroppen fra tre kilder: 

væske, vann i fôr og fra omsetning av 
næringsstoffer i kroppen. Kroppen har 
mekanismer som styrer vannbalansen 
og mineralbalansen hormonelt slik at 
den opprettholdes gjennom tørst og 
redusert/økt utskillelse gjennom urin. 
For voksne hunder vil derfor kropps-
vannet bli byttet ut i løpet av dager/
uker avhengig av aktivitetsnivå. Ved 
såkalt dehydrering vil kroppen kunne 
ta opp mer vann, og kroppen fungerer 
best i fullstendig hydrert tilstand. 
 
Vann under fordøyelse 
I fordøyelsesprosessen er vann en nød-
vendig komponent. Mesteparten av 
vannet vil komme fra kroppen selv 
gjennom spytt og fordøyelsesvæsker. 
Dette vannet blir absorbert tilbake i 
kroppen, men en liten del vil bli skilt ut 
gjennom avføring. Mengde vann som 
skilles ut gjennom avføring vil være 
større ved diaré eller ved fôrtyper med 
lav fordøyelighet, som vil gi større av-
føringsmengde som tar med seg vann. 
Det er derfor viktig å bruke fôrtyper 
med høy fordøyelighet til aktive hun-

der, slik at vanntapet gjennom avføring 
blir minst mulig. 
 
Hva skjer ved dehydrering? 
Blodet, som normalt består av 97 % 
vann, transporterer næringsstoffer til 
alle cellene i kroppen. Dersom blodet 
inneholder for lite vann får man et 
redusert blodvolum og redusert tilfør-
sel av næringsstoffer og oksygen til 
cellene. Dette resulterer igjen at cellene 
ikke klarer å produsere nødvendig 
energi for at organer og kroppen skal 
fungere optimalt. 
 
I nyrene blir blodet filtrert og nesten alt 
(98 – 99 %) vannet blir tatt tilbake til 
kroppen. Nyrene er utformet slik at 
vann kan bli tatt tilbake til kroppen, 
reabsorbert, dersom det er nødvendig 
for å regulere andel vann i de ulike 
kroppsvæskene. Reabsorpsjon reguleres 
av flere faktorer styrt fra hypotalamus i 
hjernen. Det vannet som ikke blir reab-
sorbert samles i samlerørene i nyrene 
som urin. Indirekte påvirkes mengde 
urin som dannes av bl.a. sammenset-
ning av næringsstoffer og innhold av 
salter i foret, aktivitetsnivå og tempera-
tur på omgivelsene. Når en hund ikke 
har tilgang på vann over lengre tid vil 
urinen som skilles ut være mer konsen-
trert fordi mest mulig vann blir reab-
sorbert for å regulere vanninnholdet i 
kroppen til optimalt nivå. 

Illustrasjonsfoto: Runar Golimo Simonsen. 

VANNBEHOV HOS AKTIVE HUNDER  
Vanligvis tenker hundeeiere ikke så mye på vanntilførselen fordi hunder 
regulerer opptaket selv hvis de har tilgang på vann. Under fysisk aktivitet 
er tilførsel av vann nødvendig for at fordøyelse, transport og forbrenning 
av næringsstoffer, urinproduksjon og temperaturregulering skal fungere 
og bidra til høy prestasjon. 
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Det er viktig at hundene har tilgang til friskt vann i hundegårdene. Foto: Trond Lereng. 

Hva fører til økt urinutskillelse og 
større vannbehov? 
Nedbryting av protein vil danne urea 
som skilles ut i urinen. Store mengder 
protein i foret vil gi økt urinproduksjon 
og dermed føre til økt behov for opp-
tak av vann. Tilsvarende vil gjelde for 
mye salt (NaCl) som må skilles ut sam-
men med urinen. Det er derfor viktig 
at fôr til aktive hunder ikke inneholder 
mer protein og salt enn det som trengs 

for å dekke behovet. 
 
Vann for temperaturregulering. 
Under aktivitet vil musklene i kroppen 
produsere opp til 20 ganger så mye var-
me som under hvile. Det er vist under 
sprintløp med Greyhound at kropps-
temperaturen øker med en grad etter 
kort tids løping i omkring 60 km/t. For 
at kroppen skal fungere optimalt er det 
viktig at den overflødige varmen blir 
fjernet fra kroppen. Siden hunder ikke 
svetter kan de ikke kvitte seg med var-
me på den måten. Den mest effektive 
og eneste muligheter hunder har for å 
regulere kroppstemperaturen ned er ved 
å pese. Når kropp-stemperaturen øker 
vil blodet strømme til slimhinnene i 
nesehulen, munnen og tunga der blod-
årene utvider seg for å få mer effektiv 

nedkjøling av blodet. 
 
Vann er det stoffet med størst varme-
kapasitet og dermed best egnet for å 
lede varme bort fra kroppen. For at 
blodet effektivt skal bli nedkjølt er det 
viktig at blodvolumet er normalt slik at 
flyten av blod er konstant og nedkjø-
lingen mest mulig effektiv. Når hunden 
peser fordamper vannet hovedsakelig 
fra de forstørrede slimhinnene i nese-

hulen. Slimhinnene holdes 
fuktig av vannet som kom-
mer fra slimhinnenes yt-
terste cellelag og av vannet 

fra kjertler i slimhinnene. Når varmen 
fra blodet diffunderer til kjøligere luft i 
nesehulen blir blodet kjølt ned, og blo-
det fortsetter gjennom kroppen og til 
hjertet. Luften som nå er varmet opp 
på grunn av varmen fra blodet blir ho-
vedsakelig pustet ut gjennom munnen. 
 
Under sterkt varmestress vil hunden 
pese med åpen munn der blod-
sirkulasjonen i slimhinnene i munn-
hulen øker mye, tungens størrelse øker 
og blir hengende ut av munnen og 
spyttproduksjonen øker. Dette skjer for 
å få en ennå større andel blod ført ut 
mot omgivelsene og en mer effektiv 
nedkjøling. 
 
Vannbehov om vinteren. 
Kald luft om vinteren fører til lav luft-

fuktighet som igjen fører til et økt 
vanntap sammenlignet med middels 
temperaturer og høyere luftfuktighet. 
Det økte tapet av vann fra kroppen til 
hunden skyldes at den tørre vinterlufta 
blir oppvarmet ved innpust og kan 
dermed binde mye vann som skilles ut 
ved utånding. 
 
Under aktivitet vil den indre kropps-
temperaturen øke og differansen mel-
lom kroppstemperaturen og tempera-
turen på omgivelsene fører til en rask 
nedkjøling av blodet og den indre 
kroppstemperaturen. Dette avhenger 
som tidligere nevnt av at vanninnhol-
det i blodet er tilstrekkelig. 
 
Snø er vann i tørr og kald tilstand. For 
at snø skal fungere som vannkilde om 
vinteren må den smelte. Dette er vel-
dig energikrevende, og en liter snø 
tilsvarer bare en dl vann. For å kjøle 
ned kroppen er det å spise snø en vel-
dig effektiv metode, og det diskuteres 
om hunder i fysisk aktivitet om vinte-
ren spiser snø for å kjøle seg ned eller 
om de gjør det for å fylle på kropps-
væske. 
Tap av vann 
Tap av vann skjer kontinuerlig fra 
kroppen gjennom urin, avføring, respi-
rasjon og spytt under pesing. I tillegg 
kan hunder miste noe vann gjennom 
huden, men da ikke i form av svette. 

 
Vann skal gis i forbindelse med måltider og  
alltid være tilgjengelige når hunden er i ro.  
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En hund taper vann tilsvarende om-
trent 1 % av kroppsvekten gjennom 
huden per dag. Trente hunder har et 
lavere vanntap gjennom huden enn 
utrente hunder som begynner å dra på 
årene. Grunnen til dette er ukjent, men 
trente individr har større evne til å ut-
nytte fettsyrer som energikilde og dette 
kan ha sammenheng med strukturen 
på hudcellene som regulerer vanntap. 
Trolig vil barbering av pelsen (med 
maskin) øke vanntapet gjennom huden 
fordi den mekaniske behandlingen fra 
maskinen på huden vil forstyrre struk-
turen på cellene i de ytterste hudlagene. 
 
Vanntap og behov i forbindelse 
med aktivitet 
Aktivitet og trening over tid fører til et 
økt blodvolum og dermed større vann-
behov. Hunder som blir trent etter 
lengre tid i ro vil dermed, etter en viss 
tid, få et betydelig økt vannbehov. Un-
der aktivitet vil som nevnt musklene 
produsere varme som må skilles ut. 
Undersøkelser har vist at hunder som 
er i aktivitet i to timer per dag vil ha 
dobbelt så stort fordamping av vann 
som hunder som er i ro, mens det tota-
le vanntapet er omtrent 14 ganger så 
stort. Med konstant tilgang på vann 
under aktivitet vil hunder drikke varie-
rende, men små mengder (4 – 100 ml). 
Dersom hunder ikke har tilgang til 
vann under aktivitet vil den drikke mer 
når vann blir tilgjengelig. Hos hunder 
som er i aktivitet over lengre tid uten 
tilgang på vann, kan få et fordoblet 
vanninntak etter avsluttet aktivitet. 
 
Det er gjort undersøkelser som viser at 
dersom det går 5 – 30 minutter etter 
avsluttet aktivitet og at hunden ikke får 
tilgang på vann vil den ikke drikke med 
mindre den har et vannunderskudd 
tilsvarende mer enn 0,5 % av kropps-
vekten ( 1 dl for en 20 kg hund). Vann-
behovet hos hund kan også bestemmes 
ut fra energibehovet og en regner med 
at hund trenger 1 ml vann pr kcal eller 
0,24 ml vann pr kj. 
 
Metabolsk vann 
Det er tre kilder til vann; drikkevann, 
vann i foret og metabolsk vann. Meta-
bolsk vann blir dannet når næringsstof-
fene fett, karbohydrater og proteiner 
forbrennes i cellene. Forbrenning av ett 
gram fett gir omtrent dobbelt så stor 
dannelse av metabolsk vann som for-
brenning av et gram proteiner eller kar-
bohydrat. En hund som spiser et fett-
rikt fôr har dermed en større produk-
sjon av metabolsk vann og vil ikke nød-
vendigvis innta like store mengder vann 
ved å drikke som en hund som blir fo-
ret med et mindre fettholdig fôr. 
 

Man kan bruke bekker langs veien, men da 
er det viktig at dette skjer på kjørers kom-
mando. Foto fra øverst: Mari Skår, Runar 
Golimo, og Cecilie Husebø-Isaksen. 

Det er viktig å sørge for at hundene har 
god tilgang på vann under barmarks-
trening. Derfor må vi ta hyppige vann-
ingspauser. I starten på sesongen må 
man som regel vanne etter 2 – 3 kilo-
meter, og flere ganger i løpet av tre-
ningsturen. Ikke fordi at hundene blir 
dehydrert, men fordi de trenger å kjøle 
seg ned. Hvor ofte vi må vanne av-
henger selvsagt av flere forhold, først 
og fremst temperatur, men også sol/
overskyet, regnvær/opphold, luft-
fuktighet, type terreng osv. Og husk på 
at hundens temperatur stiger med en 
gang vi stopper, så det er viktig at vi er 
raskt fremme med vannskålene. Dette 
gjelder ikke bare for de som trener 
(store) spann, men det er også viktig for 
de som er ute og jogger eller sykler med 
en eller to hunder. Det er farlig hvis 
hundene blir over-opphetet, og de kan 
bli ødelagte som trekkhunder. Det er 
bedre å kjøre noen turer for lite enn en 
tur for mye i varmt og fuktig vær. Vi 
må sørge for å ha med skåler og nok 
vann når vi trener. Vi har alltid med 30 
liter på vogna. Man kan også bruke 
bekker langs veien, men da er det viktig 
å lære hundene en kommando for dette 
da det kan være farlig hvis hundene på 
eget initiativ styrter ut i grøfta. Det er 
en selvfølgelighet at hundene har til-
gang på friskt vann i hundegårdene. 
Skru fast skåler i nettingveggen så hun-
dene ikke velter skålene. (Red.) 

Fôr inneholder i tillegg til hoved-
næringsstoffer, mineraler og vitaminer 
også vann. Tørrfor inneholder maksi-
malt 10 % vann, mens våtfor kan ha et 
vanninnhold på 80 %. En fysisk aktiv 
hund som får et fôr med høyt vann-
innhold og høyt fettinnhold vil derfor 
ha et mindre behov for drikkevann 
enn hvis det gis et fôr med lavere 
vanninnhold og f. eks høyt proteininn-
hold. 
 
Når skal man gi hunden vann? 
Vann skal gis i forbindelse med målti-
der og alltid være tilgjengelige når hun-
den er i ro. Hunden bør ha fått i seg 
tilstrekkelig vann og fôr mange timer 
før den fysiske aktiviteten starter slik at 
fordøyelse og opptak av vann er av-
sluttet. Under fysisk aktivitet bør hun-
den få tilbud om vann regelmessig, 
minst hver time. Vann kan gis direkte 
eller blandet med fôr. ■ 
 
 
Kilder: På forespørsel. 
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Symptoner 
Eiere opplever ofte at hundene hoster 
og at hostekulene ender i brekninger 
og det kommer opp hvitt skum. Hun-
dene kan være litt slappe i noen dager 
og ha litt feber. Normal temperatur på 
en hund er 37,5 – 38,5 i et rolig hjem-
memiljø. Temperaturen må måles i 
endetarmen med et termometer. Det 
holder ikke å kjenne om snuten er 
varm og tørr eller fuktig og kald. Hun-
der med kennelhoste vil ofte også be-
gynne å hoste når de drar i båndet. 
Sele i stedet for halsbånd er derfor å 
anbefale så lenge hunden hoster. Hun-
den skal ikke mosjoneres så lenge den 
hoster, men få være i ro slik at det ikke 
utvikler seg videre til en lungebeten-
nelse. Eldre hunder som har dårlige 
hjerter eller andre kroniske sykdom-
mer vil tåle en kennelhosteepisode 
dårligere enn hvis sykdomskomplekset 
angriper en ung hund. Det er veldig 
viktig å ikke ta feil av hjertehoste og 
kennelhoste. Hjertehosten kan være en 
livstruende tilstand, mens kennelhos-
ten ofte blir bra av seg selv etter noen 
dager. 
 

Smittevei 
Hundene smittes via dråpesmitte direk-
te fra hund til hund eller via menneske. 
Bordertella Bronchioseptica er en zoo-
nose, hvilket vil si at sykdommen kan 
smitte mellom menneske og dyr selv 
om dette ikke er så van-
lig. Bordertella kan også 
smitte til katt, og katten 
kan smitte hunden. 
Bordertella bakterien 
overlever en stund i miljøet utenfor 
hunden. 
 
Diagnose 
Hunder som hoster bør bli undersøkt 
hos veterinær og de sjekker spesielt 
hosterefleksen på halsen, temperatur, 
lytter på hjerte og lunger. Det kan være 
riktig å ta en blodprøve for å sjekke 
infeksjonsstatus på hunden og sjekke 
om infeksjonen har gått fra luftrøret ut 
i lungene. I noen tilfeller vil veterinæ-
ren også ta lungerøntgen for å se etter 
lungebetennelser eller for å sjekke 
størrelsen på hjerte. Det kan også gjø-
res en endoskopisk undersøkelse. Det 
vil si at man fører et kamera ned i 
lungene for å se om man finner en 

årsak til hosten, og ta prøver. Det tas 
både prøver til dyrkning av luftveier og 
for å se på hva slags celler som er til 
stede i slimet fra lungene. Det kan 
godt hende at veterinæren også gjerne 
vil ha en avføringsprøve som er samlet 
opp over tre dager for å sjekke hunden 
for lungeorm. 
 
Behandling 
Hunden bør holdes i ro og bruke sele 
hvis den har kennelhoste. Det er mulig 
å bruke hostesaft til barn hvis det ikke 
er en produktiv hoste, men heller en 
tørr hoste. De hundene som får en 

kraftig allmenn påvirkning med feber 
og der sykdommen utvikler seg til en 
lungebetennelse, må som regel legges 
inn for å få intravenøs antibiotikabe-
handling. 
 
Forebygging 
Det er anbefalt å vaksinere hundene 
mot Bordertella Bronchioseptica og 
parainfluensa virus hvert år. Denne 
vaksinen gis i nesen til hunden og gir 
effekt etter 72 timer og varer i ett år. 
Dersom man vet at hunden skal på 
kennel eller utstilling er det lurt å gi en 
oppfriskning av vaksinen. Nesevaksi-
nen har mye bedre effekt enn den van-
lige vaksinen som gis under huden. ■ 

Kennelhoste har lett for å oppstå der hvor mange hunder oppholder seg tett sammen som for eksempel i kenneler eller på utstilling. 
Illustrasjonsfoto: Silje Mari Eriksen. 

KENNELHOSTE 
TEKST: MARTINE LUND ZIENER, VETERINÆR/SPESIALIST I HUNDE- OG KATTESYKDOMMER. 

Kennelhoste er en smittsom hoste hos hunder. Den er forårsaket av et vi-
rus som heter parainfluensa og/eller adeno virus og en bakterie som heter 
Bordertella Bronkioseptica. Virusene og bakteriene smitter via dråpesmit-
te. Viruset ødelegger slimhinnen i luftrøret og lungene og dermed er det 
lettere for bakterien å få fotfeste. Kennelhoste har lett for å oppstå der 
hvor det er mange hunder som oppholder seg tett sammen som for ek-
sempel i kenneler eller på utstilling. 

 
Hunder som hoster bør bli undersøkt hos  
veterinær og de sjekker spesielt hosterefleksen  
på halsen, temperatur, lytter på hjerte og lunger. 
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Huskybladet har de to siste årene fulgt 
Yvonne Dåbakks Iditarodløp. Nå har 
vi også tatt en prat med Rob Cook fra 
White Horse i Canada. Han er en per-
son med stor lidenskap for siberian 
husky, noe han har hatt i mange år. 
Han var med på Iditarod for første 
gang i 2015, og kom inn på en strålen-
de andre plass av de med rene siberian 
husky spann, og totalt ble han num-
mer 50. 
 
Hvordan startet du med hundekjø-
ring? Jeg og min kone, Louise, gikk 
ofte i fjellene da vi bodde i Storbritan-
nia. Vi ville ha en hund som kunne 
være med oss og samtidig bære med 
sitt eget utstyr. Louises pappa sendte 
oss et bilde av en siberian husky med 

kløv og vi tenkte at dette måtte være 
hunden for oss. På den tiden var det 
vanskelig å få tak i siberian huskyer. 
Man måtte kjenne de som eide og 
oppdrettet dem. Paret som hjalp oss, 
Nigel og Sonja Richards, stilte ut hus-
kyene sine og trente de derfor mye for 
å holde dem i form. Vi ble med dem 
på en treningsøkt og ble bitt av basil-
len. Siden da har vi bare jobbet oss 
oppover. Først startet vi med mange 
sprintløp på barmark, deretter løp som 
Yukon Quest før vi endte med Idita-
rod. I 2005 fikk jeg muligheten til å 
flytte til Canada, slik at vi kunne følge 
drømmen om å konkurrere med våre 
egne hunder i Yukon Quest og deret-
ter har det bare fortsatt. 
 

Hva fikk deg til å bruke siberian 
husky og ikke alaska husky? Så og 
si alle løp i Storbritannia på den tiden, 
var med renrasede hunder. Og siberian 
husky var den mest populære. Vi els-
ker siberian husky og ville aldri hatt 
noe annet. Vi synes også det er en su-
per utfordring å motbevise alle som 
sier at siberian husky er for trege til å 
brukes i løp. 
 
Når fikk du din første siberian hus-
ky? Det var i 1997, men det var først i 
2004 at jeg fikk det første spannet på 
fire hunder og i 2009 hadde jeg et hun-
deteam på seksten siberian huskyer.  
 
Hvor mange hunder har du alt i alt 
i dag? Jeg har 43 siberian huskyer og 
en karelsk bjørnehund. Rundt 13 av 
disse hundene er pensjonister og flere 
av dem nærmer seg. Vi kommer til å 
trene rund 25 hunder i vinter. 
 
Hvordan velger du hundene du 
skal bruke? Vi starter vintertreningen 

På mållinjen i Yukon Quest 2015. 
Foto: Scott Chesney/Talespin Media. 

TEKST: LENA SPARBO VANVIK. 

Iditarod er et løp de fleste siberian huskyeiere har god kjennskap til. For 
de drevne hundekjørere et mål, for oss andre et løp der bare heltene del-
tar. Spesielt heier vi på siberian huskyspannene. Fremover skal vi in-
tervjue noen av dem som har krysset mållinjen i 2015. De har en felles li-
denskap, men likevel så forskjellige svar på de samme spørsmålene. 



43 

  3/2015 HUSKYBLADET 

med rundt 30 hunder, så velger vi ut 
ifra våre egne kriterier. Hovedkriterie-
ne våre er holdningen og evnen til å 
trekke. Vi liker også hunder som er 
motstandsdyktige mot skader, og som 
spiser godt, selv under stress. De fleste 
av hundene våre er lederhunder. Det 
var bare to av seksten hunder som 
ikke var lederhunder i Iditarod. 
 
Hvilke linjer har du i hundene di-
ne? Mest har vi Kodiak og Northo-
mes, men det går også tilbake til Stor-
britannia - Forstals og Penkhala’s. For 
tiden følger vi litt med på Lokibodens 
linjer også. 
 
Hvor mange store løp har du vært 
med på? To Yukon Quest 1600 km, 
Iditarod 1600 km, en Yukon Quest 
500 km, en Can Am 400 km og en Gin 
Gin 300 km. 
 
Er det noen av hundene dine du har 
et ekstra godt forhold til? Vi har ett 
kull “The Crazies”. Der har vi Psycho, 
Nutter, Skits, Loonie og Maddie. De 
har så og si vært med i alle løp siden 
2011. Alle fem er lederhunder og har 
fantastiske holdninger. Jeg har også et 
spesielt forhold til min faste lederhund 
siden 2007, Hektor. Han skal pensjo-
neres til vinteren. 
 
Hvordan er det å ha så mange hun-

der? Det er fantastisk. Jeg liker hunder 
mye mer enn jeg liker mennesker. Det 
er supert å dele livet mitt med så 
mange hunder. Det er ikke så mye ar-
beid. Vi forer dem to ganger om da-
gen, og det tar omtrent en time å vaske 
og fore. Når jeg ikke er på jobb prøver 
jeg å bruke så mye tid som mulig med 
hundene. Om vinteren jobber vi mer 
og mer med dem. Da vil jeg tro vi bru-
ker tolv timer hver dag, mer om vi 
trener for de store løpene.  
 
Hva er de største hindringene du 
har møtt på veien til å bli en god 
hundekjører? Min største hindring er 
meg selv. Jeg har aldri hatt noen til å 
lære meg opp, så alt har kommet med 
trening og feil som blir gjort. Vi lærer 
konstant nye ting. 
 
Er det noe du kunne ønske du had-
de gjort annerledes? Jeg kunne ønske 
jeg startet da jeg var yngre. Jeg synes 
flokken vår er fin, og vi kunne sikkert 
avle mye gode hunder. Likevel må jeg 
tenkte på at da blir de med oss de nes-
te femten årene. Jeg er 49 nå og det 
betyr at jeg har masse hunder når jeg 
krysser 60. Hadde jeg begynt med avl 
tidligere kan det hende at vi ville hatt 
en sterkere gruppe hunder i dag, men 
det vil vi aldri vite. 
 
Har du tid til noen hobbyer utenom 

hundekjøring? Nei, vi har kun ett liv, 
og det er hundene. 
 
Hva er de viktigste tingene å huske 
før et løp? Det å forberede seg godt og 
sørge for at sleden er pakket riktig. Og 
til slutt huske på at det skal være gøy! 
 
Hvordan er prosessen når du får en 
ny hund, som du vil trene opp? Vi 
prøver å avle alle hundene våre selv, så 
vi har dem helt fra de blir født. I be-
gynnelsen ser de på andre hundene. 
Deretter, ved fire måneders alderen, 
får de sin første korte tur i et spann 
som har vært med på lenger løp. Sakte 
øker vi lengden. Vi velger ofte ikke ut 
en hund til løp før den er to år gam-
mel, men i år var en av ettåringene 
våre med på å starte og avslutte Idita-
rod. Det var Fram av Vargevass. 
 
Hva må du huske på av utstyr til 
deg selv når du skal kjøre et løp? 
Jeg har en Apocalypse Designet parkas 
og hals, men er for tiden på utkikk 
etter en ny parkas som er lettere. Til 
støvler har jeg Neos med Lobbens 
eller Intuition Liners. Innerst bruker 
jeg Armour undertøy og Mountain 
Hardwear lag. 
 
Har du noe favoritt merke på utsty-
ret til hundene og deg selv? Til meg 
selv liker jeg best Mountain Hardwear. 

◄ Copper Basin 
2015. Foto: 
Scott Chesney 

► Lederhunden 
Hektor og Am-
mo. Foto: Chuck 
Ashley. 

▲ Rett før mål i Iditarod 2015. Foto: Julien Schroder. 
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Jeg har tidligere brukt Maine Made sle-
der og liker dem veldig godt, men er 
også fornøyd med Dog Paddle Design-
sleden jeg brukte forrige vinter. Til 
hundesokker bruker vi dog-
booties.com. Vi har også fått noen 
kjempefine jakker fra Fourth Chute 
Sewing som jeg var veldig fornøyd 
med. TrailBaby Sleddogs og Canine 
Gear har vi halsbånd fra og vi har også 
reflekshalsbånd fra Head Lites. 
 
Hvor mange mennesker hadde du i 
teamet ditt da du var med på Idita-
rod? For det meste var det fire som 
var med. Min kone er alltid hoved-
handler, og så var det med noen ven-
ner fra Skottland. 
 
Hvordan var din opplevelse av Idi-
tarod og hvilke er dine favorittøye-
blikk? Jeg likte Iditarod. Vi hadde det 
veldig tøft gjennom Yukon Quest, så 
der var det lite gøy og da var jeg bare 
glad jeg ble ferdig. Jeg var derfor fast 
bestemt på å kose meg med Iditarod 
og gikk inn med en mye mer positiv 
holdning. Derfor hadde både jeg og 
hundene det veldig gøy. Et av favoritt-
øyeblikkene var da vi kjørte inn i en 
storm på vei inn til Shaktoolik. Jeg 
hadde ofte hørt om hvor ille stormen 
kan bli på Bearing Sea-kysten, men vi 
hadde aldri selv vært med på slike til-
stander, så jeg var litt engstelig. Men 
hundene likte virkelig å være i stormen 
og løp derfor veldig bra, noe som gjor-
de at jeg også syntes det var artig. Fra 
Shaktoolik til mållinjen kjørte jeg med 
venner så og si hele tiden. Jeg kjører 
som regel alene, så det var en veldig 
koselig forandring. 
 
Hadde du noen problemer på tu-
ren? Iditarod gikk veldig greit, men vi 
hadde masse problemer i årets Yukon 
Quest. Siden jeg prøvde å forberede 
meg til to 1600 km løp, endte jeg opp 
med å ikke forberede meg riktig til 

noen av dem. Jeg glemte å pakke mat i 
sleden min for den første stoppen. 
Derfor måtte jeg bruke en miks med 
hundegodis, som jeg hadde med for å 
sørge for at de fikk nok kalorier og 
energi. Vi opplever nye problemer hele 
tiden. Det viktige er å lære av dem. 
 
Hva var tankene dine når du krys-
set mållinjen? Jeg tenkte at nå er jeg 
sliten og det er godt det er over. Hun-
dene så fantastiske ut, akkurat som de 
kunne løpt en runde til. Jeg syntes det 
var veldig gøy at vi lagde historie med 
å være det første siberian huskyteamet 
som har fullført både Iditarod og Yu-
kon Quest det samme året, men var 
likevel for sliten til å sette ordentlig 
pris på det. Vi fikk en telefon hjemme-
fra dagen etter. Da hadde Medea, 
mammaen til åtte av Iditarod hundene 
våre, gått bort. Da sluttet vår feiring 
dessverre brått. 
 
Er det noen fordeler å kjøre sibe-
rian husky fremfor alaska husky i et 
løp som Iditarod? I år, både i Yukon 
Quest og Iditarod, var det ekstremt 
kaldt. Flere dager var det under minus 
50. Da syntes jeg siberian huskyene 
klarte seg kjempebra. Vi trengte ikke å 
bruke like mye dekken som de som 
kjører aaska huskyer. De spiser også 
veldig bra i løpet og potene deres hol-
der seg bra. Det virker som vi ikke 
trenger å følge like nøye med på hun-
dene som andre hundekjørere.  
 
Stiller du ut hundene dine? Nei. 
Louise pleide å gjøre det før vi kom til 
Nord-Amerika, men jeg var splittet 
mellom show siberians og trekkhund 
siberians. I US er forskjellen veldig 
stor. Vi hadde en siberian husky som 
var UK Champion og hadde vunnet 
flere ganger i Storbritannia. Derfor tok 
vi ham til en utstilling i USA, der ble 
han kastet ut og en latterlig kortbeinet 
hund ble plassert. Det var slutten på 

utstillinger for meg! 
 
Hvordan ser du på fremtiden for 
siberian husky som en konkurran-
sehund? Den tenker jeg er positiv. I 
Nord-Amerika har man Mike Ellis, 
som virkelig leder an i langdistanse 
med siberian husky. Karen Ramstead 
gjør det bra i kortere distanse. Blake 
og Jen Freking har vært stille i noen år, 
men hver gang Blake kjører løp gjør 
han det alltid veldig bra. Jeg forventer 
å se dem igjen i Iditarod i nærmeste 
fremtid. Lisbet Norris reetablerer Ana-
dyr linjene i langdistanseløp. Vi så i 
vinter hvor bra Eveline Koch og Kar-
sten Grønås, Vargevass Kennel, gjorde 
det i Europa. Yvonne Dåbakk har 
gjort det bra i hennes to Iditarodløp. 
Vi må fortsette å bruke rasen fremover 
og ikke akseptere de som sier at sibe-
rian husky er for treg og ikke burde 
konkurrere på høye nivåer. I løpet av 
de siste årene har mange av hundekjø-
rerne og fansen innsett at man ikke 
skal avskrive siberian husky enda, og 
det gjør meg veldig glad! 
 
Har du noe du vil si til de som 
drømmer om å drive med hunde-
kjøring? Ha det gøy! Vær nøye helt 
fra starten av med hvilke hunder du 
skaffer deg. De skal tilhøre kennelen 
din hele sitt liv, så det er viktig at de 
passer inn med hva du ønsker å opp-
nå. Vit hva du vil og fokuser på det. 
Du kan oppnå hva du vil i livet, men 
det krever hardt arbeid. Vær forberedt 
på å slippe alt annet. Aldri slutt å lær, 
ha det gøy og elsk hundene dine! ■ 

◄ Viktig med litt kos. Rob sammen med hunden Max på Iditarod 
2015. Foto: Britny Alfonzetti. 

 

Vi opplever nye problemer hele tiden. Det 
viktige er å lære av dem. 
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Når voksne hunder (som ikke er drek-
tige) blir smittet ser en ofte ingen sym-
ptomer, men viruset kan gi øyebeten-
nelse og luftveisproblemer. Smitte fra 
nese og munn ved nærkontakt er trolig 
den vanligste smitteveien, men viruset 
smitter også gjennom parring. Herpes-
virus kan gi en dødelig, blødende in-
feksjon i indre organer hos valper opp 
til 2 – 3 uker etter fødsel. Hos valper 
over 5 uker, gir viruset sykdom, men 
er som regel ikke dødelig. Hos avlstis-
per kan viruset gi lav fruktbarhet, ab-
sorpsjon av foster, abort eller små kull 
hvis tispa blir smittet for første gang 
og dermed ikke har fått dannet anti-
stoffer. Valpene kan bli smittet under 
fosterlivet og være dødfødte eller sva-
kere enn de skal og det kan være stor 
dødelighet i kullet. 
 
Det er nylig blitt foretatt en stor un-
dersøkelse av hundepopulasjonen i 
Norge for å finne ut hvor stor andel 
som har antistoffer mot herpesviruset 
CHV1. Denne undersøkelsen tok for 
seg både hannhunder og tisper og viste 
at ca 80 % av voksne hunder i Norge 
har vært utsatt for herpessmitte. Det 
ser ut til å være forskjeller i frekvens 
på hvor i landet man bor. I Midt – 
Norge var 98 % av hundene positive, 
mens på Østlandet var det 58,5 % som 
var positive. I andre land ligger anti-
stoff nivået fra 20 % til 95 %. 
 
En annen nylig avsluttet undersøkelse 
av nesten 200 avlstisper på brunstkon-
troll på Reproduksjonsavdelingen ved 
Norges Veterinærhøyskole undersøkte 
frekvensen av herpessmitte hos avlstis-
per. Denne viste at 85,5 % av tispene 

hadde et antistoffnivå som var så høyt 
at tispene ble betraktet som positive 
for herpessmitte. Litt over halvparten 
av disse tispene hadde hatt valpekull 
tidligere og ble betraktet som friske. 
Tispene kom fra 66 forskjellige hunde-
raser og kom fra Østlandet. Det ser 
derfor ut til at avlsdyr har en høyere 
forekomst av smitte enn de individene 
som ikke brukes i avl (58,5 % på Øst-
landet generelt). I undersøkelsen var 
det ikke flere positive tisper blant den 
gruppen som hadde vært i utlandet på 
paring eller konkurranser. 
 
Det ser ut til at de fleste avlshundene i 
Norge allerede er eksponert for herpes-
viruset. Hvor stor betydning viruset har 
i Norge når det gjelder fosterdød og 
reproduksjonsproblemer vites ikke pr. 
dags dato. Vaksinering mot herpesvirus 
er en del av den vanlige kjernevaksinen i 
mange land. I Norge vaksinerer man 
ikke rutinemessig mot herpes, men et-
terspørselen er økende i landet. Vaksi-
nen blir ikke rutinemessig anbefalt til 
norske avlshunder. Vaksinen bør likevel 
vurderes til unge avlstisper som skal ha 
sitt første eller andre kull og som har en 
økt risiko for eksempel har vært i nær-
heten av andre tisper som har mistet 
valper. Hvor mye en naturlig smittet 
hunds antistoffer beskytter valpene mot 
sykdom er vanskelig å si, men trolig 
beskytter dette tilstrekkelig. Viruset har 
en evne til å reaktivere seg i tispene, 
men dette resulterer i at ellers friske 
tisper får en rask økning i antistoffnivå 
og dermed beskyttelse av valpene like-
vel. Gamle avlsdyr fra cirka 6 års alder 
eller andre med nedsatt immunforsvar 
bør vaksineres tross at de allerede er 
smittet av viruset, fordi de har en større 
sannsynlighet for at en reaktivering av 
viruset vil skape problemer for valpene. 

Bør du vaksinere avlstispen din 
med herpesvaksine, for å beskytte 
valpene? 
Har man en ung tispe som ikke har 
hatt så stor mulighet for å bli smittet 
før hun ble drektig, bør man nok vak-
sinere for at man skal være sikker på at 
en potensiell infeksjon ikke skader 
valpene. Eldre tisper har hatt større 
mulighet for å allerede ha blitt smittet 
og sannsynligheten er stor for at de 
allerede har produsert antistoffer som 
beskytter valpene. Eldre tisper fra ca 6 
års alder bør vaksineres i forbindelse 
med kull. Grunnvaksinering mot her-
pesvirus gis som to vaksiner. 1. vaksi-
ne gis i løpetiden eller 7 – 10 dager 
etter parring og 2. vaksine gis 1 – 2 
uker før forventet fødsel. ■ 

HERPESVIRUS HOS HUND (CHV1) 

For noen år tilbake trodde man ikke 
at herpesvirus hos hund (CHV1) var 
vanlig i Norge. Herpesvirus er kjent 
fra utlandet for å gi fertilitetsproble-
mer og fosterdød hos hund. En 
hund som er smittet av herpesvirus 
vil lage antistoffer som holder viru-
set under kontroll mesteparten av 
tiden, men hunden blir aldri kvitt 
viruset helt. Viruset kan derfor blus-
se opp i perioder med stress og ned-
satt immunforsvar. 

Friske, sunne valper uten herpes. Illustrasjonsfoto: Trond Lereng. 
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TEKST: SOLVEIG JOHANNE STRØM AAKNES, 

VETERINÆR OG INNEHAVER AV  

KENNEL HULDREMYRA 

OPPDRETT AV KORTHÅRET VORSTEHHUND. 
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Første spordag, og vi venter på vår tur til å 

gå spor for første gang . 

Sporslutt, denne ekvipasjen gikk veldig bra og fort! 

Jeg bestemte meg for å ta med min 9 år gamle tispe å prøve noe nytt. Hva 
det skulle bli var jeg usikker på. Tanken om sporkurs var spennende, men 
ville det være mulig å få en pensjonert trekkhund til å spore vilt i så vok-
sen alder? Vi meldte oss på kurs i Eidsberg JJF, der en venninne av meg 
er instruktør. Kurset skulle gå over 6 onsdager. TEKST OG FOTO: IDA E. KRISTOFFERSEN. 

Blodkanne, svamppinne og godt til slutt. 
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mindre vann så hun går der og rett 
tilbake til sporet. Vi går mot sporslut-
ten og hun legger merke til marke-
ringen som henger i et tre. Men skan-
ken ligger ikke rett under som den har 
pleid. Hera setter nesa høyt til værs og 
drar inn alt hun kan, sporer på over-
vær. Hun kaster seg frem og tre meter 
bortenfor graver hun frem en godt 
gjemt skanke. Kaster den i lufta og er 
igjen stolt av seg selv for at hun fant 
den. Dommeren sier: Behagelig ekvipa-
sje, med en helt perfekt fart. Rolig 
hund som ikke vil unødig skremme dyr 
foran seg i sporet. Øve litt på opphold 
i vinkel, men så lenge jeg leser henne 
godt nok til å velge og gå tilbake ville 
det vært godkjent på en prøve. Han 
sier jeg kan snakke litt mer med henne 
i sporet om jeg ønsker, men samarbei-
det vårt er så godt at det må jeg føle på 
selv. Hadde dette vært en prøve hadde 
vi blitt godkjent. Når vi går tilbake mot 
bilen hopper Hera opp og ned ved 
siden av meg, med skanken i munnen. 
Hun vil at vi skal leke. 
 
Dommeren og instruktøren merker 
seg dette og sier begge at de ser at He-
ra og jeg har et godt forhold til hver-
andre. 
 
Kurset har vært en utrolig morsom 
opplevelse, jeg har hatt noen nedturer 
og mange oppturer. 
 
Om mulig, så tror jeg Hera og jeg har 
fått et enda bedre forhold også. Tilli-
ten oss imellom på sporet er 100 %. 
Om hun detter av og ikke skjønner 
helt hva hun skal gjøre, så ser hun nå 
på meg og jeg viser henne hvor hun 
skal gå. Jeg hadde aldri gått blodspor 
før jeg gikk med Hera, så dette er noe 
vi har lært oss fra bunn, sammen! Vi 
melder oss snart opp til prøve og krys-
ser fingrene for at Hera blir godkjent 
ettersøkshund før høsten og jakta be-
gynner. ■ 

Første kursdag var teori. Hvordan 
man legger spor, hvordan man jobber i 
sporet, utstyr, krav på sporprøver osv.. 
 
Andre kursdag, vi har med hundene. 
Jeg ser rundt med og der står elghun-
der, jämthunder, dachser og andre ty-
piske jakthunder. Det er tydelig at de 
andre kursdeltagerne er ivrige jegere, 
og midt iblant dem står jeg, med en 
siberian husky! Vi deler oss inn i lag på 
to og to hunder, som skal legge hver-
andres spor. Heldigvis har vi med oss 
en instruktør som kan irettesette oss 
litt, for vi vet ikke hva vi driver med. 
Vi legger spor på ca 50 meter. Hun jeg 
går sammen med går rett på snørra 
med blodkanna og jeg setter fast begge 
bena i myra, så to store menn må dra 
meg opp igjen. For en start! 
 
Etter en times tid med skravling gjør vi 
oss klare for å gå sporene. Alle tar ut 
hundene og det blir full baluba. Dette er 
unge hunder som bjeffer på hverandre 
og drar i bånda sine. Hera sitter pent og 
ser dumt på de andre hundene. Jeg 
kjenner at jeg i hvert fall er stolt av at 
hun er den roligste hunden. 
 
Det er vår tur til å gå. Jeg finner frem 
den rosa selen og den rosa sporlina, de 
andre ler! 
 
Vi går frem til sporstarten, tar på utsty-
ret og Hera er ikke interessert i blodet. 
Hun går rundt og lukter på alt annet, 
tisser, setter seg ned ved siden av meg, 
ingen reaksjon. Etter 15 min går hun 
endelig på sporet. Hun går rolig fra 
trykk til trykk. Sporet tar ca 1 minutt å 
gå, hun finner sporslutt. Der ligger det 
en pølse som går rett ned og en rådyr 
skank. Skanken løfter hun opp og bæ-
rer med seg opp til møteplassen. Hun 
viser stolt frem til alle at den har hun 
klart å finne i skogen! Når vi kommer 
hjem den kvelden er hun utslitt. Hode-
trim er hardt! 
 
Tredje kursdag, vi legger igjen spor, litt 
lenger denne gangen. Mens vi sitter og 
venter merker jeg meg at alle de andre 
hundene bjeffer i bilene. Hera ligger 
rolig. Det blir vår tur til å gå spor. 
Denne gangen har vi med en annen 
instruktør som selv er ivrig jeger og 
har vakter i ettersøksringen. Hera går 
rett på sporet denne gangen, men etter 
60 meter detter hun litt av, går litt 
frem og tilbake, på igjen... sporslutt? 
Det hun finner er en rådyrskank, men 
ikke den jeg har lagt ut, denne har lug-
get der i hvert fall siden i høst. Jeg be-
lønner henne for at hun fant noe i 
hvert fall. Så, går hun på spor igjen. 15 
meter bortenfor ligger den sporslutten 
vi har lagt der, og hun finner enda en 

Hera som får leke litt med rådyrskanken 
etter funnet. Hun bærer den gjerne med seg 
tilbake til bilen også.  

rådyrskanke. 
 
Instruktøren er imponert over farten, 
og skryter henne opp i skyene for at en 
trekkhund kan gå så rolig. Han sier til 
og med at han kunne tenke seg å gå 
som skytter ved siden av henne fordi 
hun er så rolig og behagelig i sporet. 
Jeg kunne ikke vært stoltere over hen-
ne der og da. 
 
Fjerde kursdag, legger spor, med vin-
kel. Vi skal gå. Hera går rett på og har 
snuta i bakken hele tiden. Det tok ing-
en tid før hun fant sporslutt. På opp-
summering ved møteplassen sier in-
stuktør at Hera kunne gått opp til prø-
ven den dagen, sporingen var feilfri og 
vi var en behagelig ekvipasje som sam-
arbeider godt. 
 
Femte kursdag, spor med vinkel og 
opphold. Sporstarten gikk greit, men 
etter litt skulle vi ned en skråning, He-
ra er ikke fornøyd med det. Hun går 
bare og surrer, til slutt går jeg ned 
foran henne, viser henne hvor sporet 
går, men det virker som hun har mistet 
helt interessen for å spore. 
 
Hun går bare og surrer, og til slutt må 
jeg gå å vise henne trykk for trykk. Jeg 
vet jo at hun egentlig kan dette nå! In-
struktøren vi gikk med denne dagen 
har aldri før gått med en husky og har 
heller ei noen kjennskap til rasen. Han 
sier han ikke klarer å lese henne helt, 
men han ser hun er en veldig selvsikker 
trygg tispe. Han diskuterer det litt med 
de andre instruktørene vi har gått med 
tidligere og kommer frem til at det kan 
være en dårlig dag for henne, eller at vi 
må prege jaktinstinktet mer fordi det 
ikke ligger like latent som hos de andre 
hundene på kurset. 
 
Sjette og siste kursdag, spor med vin-
kel, opphold og vinkel med opphold. 
Vi har også med oss en dommer som 
skal observere. Sporene er lagt ut av 
instruktørene på forhånd, og jeg priser 
med lykkelig for at instruktøren som 
skrøt sånn av farten til Hera har lagt 
vårt og skal gå sammen med oss og 
dommeren. Vi går frem og dommeren 
ler når han ser det rosa utstyret. Han 
skryter av hvor rolig hun står og at det 
å ta på selen er gjort uten problem. Vi 
går på, hun sporer kjempebra, vinkel 
unnagjort, opphold unnagjort, spore 
litt til, detter av i vinkel med opp-
hold… hun går bare og surrer, jeg ber 
om å få gå tilbake til starten, viser hen-
ne hvor hun skal gå og denne gangen 
tar hun vinkelen med opphold også. 
Det kommer en liten bekk i sporet. 
Hun vil ikke over akkurat der sporet er, 
men tre meter bortenfor er det litt 
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Finnmark 500 og 1000 km, og premie 
til beste siberian spann på to mellom-
distanseløp, og sprintløp. Oversikt over 
de aktuelle løpene vil bli publisert på 
klubbens nettsider. Premie vil deles ut 
til de beste spannene uansett om kjøre-
ren er medlem av NSHK eller ei. Dette 
fordi det dreier seg om rasen. 
 
Sportskomiteen jobber opp i mot 
løpsarrangører med tanke på merking 
av spann/eventuelt egne klasser i hen-
hold til årsmøtevedtaket. Så langt vil 
siberianspannene på Hallingen merkes 
med PB. 
 
Til sommeren vil NSHK arrangere et 
seminar med tema «Funksjonell anato-
mi og rasestandard for siberian husky» 
med Karsten Grønås som foredrags-
holder. Karsten Grønås har allerede 
holdt dette seminaret flere ganger, og i 
flere land. Det er alltid stort oppmøte, 
og det er veldig lærerikt. Invitasjon 
kommer på klubbens nettsider og i 
Huskybladet. 
 
Forslag om at Karsten Grønås fortset-
ter som vår representant i FCIs slede-

For å bedre informasjonsflyten og 
kommunikasjonen mellom styret 
og medlemmene vil Huskybladet 
legge ut litt nytt fra styret og komi-
teene i bladet. Som de fleste sikkert 
vet så ble det også fattet et vedtak 
på Årsmøte om at styremøterefera-
tene skal legges ut på klubbens 
nettsider. 
 
NSHK har et årsmøtevedtak fra tidli-
gere med om krav om løpsmerittering 
for å bli Norsk Utstillings Champion 
for vår rase. Dette er i likhet med 
mange andre «arbeidsraser». Styret vil 
følge opp saken med Norsk Kennel 
Klubb da vi mener at dette er et viktig 
bidrag for å bevare rasen som trekk-
hund. I våre meritteringsregler inngår 
også Nordisk stil, (se redegjørelse fra 
ABU komiteen). Dette medfører at det 
er en reell mulig for de som har få hun-
der til å oppnå løpsmerittering, og der-
med også eventuelt et utstillingscham-
pionat. 
 
Styret har vedtatt at vi vil gi en opp-
merksomhet/premie til beste siberian 
huskyspann på Femund 400 og 600, 

 
BRUKSHUNDKLASSE PÅ UTSTILLING - hva er det og hvilke hunder kan delta? 
 
Fra 1.1 2014 ble det åpnet for brukshundklasse for siberian husky på utstilling. 
 
For å delta i denne klassen må hunden ha minimum 3. premie fra trekkhundprøve for polare raser. Prøveresul-
tater må være innsendt til raseklubben senest fire uker etter løpet og godkjent. Dersom man har oppnådd me-
rittering i andre land må man sørge for et working class certifikat fra dette landets kennelklubb. 
 
Det er eiers ansvar å melde på i riktig klasse. Hvis man melder på i brukshundklassen uten å ha hund som er kvali-
fisert 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 mulig å bytte klasse. 
 
Les mer om regelverket på www.siberian-husky.net under aktiviteter og fanene utstilling og trekkhundprøver. 

hundkomite er innsendt til NKK. De 
andre polarhundklubbene hadde ingen 
kandidater, og sluttet seg til vårt for 
slag. 
 
Spesialutstillingen på Lillestrøm 
ABU-komiteen arrangerte i samarbeid 
med styret årets andre spesialutstilling. 
Denne gangen på Lillestrøm i forbindel-
se med European Dog Show, og samlet 
60 påmeldte hunder. Dette var maksi-
male antall hunder vi hadde anledning til 
å ha med på denne utstillingen siden vi 
ønsket at alle skulle motta skriftlige kri-
tikker. Dommer var Karsten Grønås, 
ringsekretær (leid inn av NKK) Bjørg 
Helgensen, og skriver var Line Løw. 
Takk til alle som bidro til utstillingen, 
både til arrangementet og som deltagere. 
Ingen nevnt, ingen glemt. 
 
Spesialutstillingen 2016 på Frya Leir 
Dommer er Kari Granås Hansen, og 
invitasjon med nærmere informasjon 
vil bli lagt ut på klubbens nettsider. 
 
Godkjenning av utstillinger 2017 
ABU-medlem Anita H. Engebakken tar 
imot og behandler utstillings-søknader 
for 2017. Også her er det noen kriterier 
– geografi og antall deltagere samt 
dommerbruk er blant disse. 
 
Styrereferatet ligger tilgjengelig på 
klubbens nettsider; www.siberian-
husky.net. 

N Y T T  F R A  S T Y R E T  

Kommende trekkhund. Foto: Gro Britt Skar-
seth. 
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Trekkhundprøver 
Terminlista for trekkhundprøver er 
under utarbeidelse. Når NSHK be-
stemmer hvilke løp som skal telle som 
trekkhundprøve, spiller flere forhold 
inn, som blant annet: geografi, distan-
ser og antall startende. 
 
Trekkhundprøvene er ikke et aktivitets-
tilbud for eiere, men en måte å evaluere 
rasen som brukshund. For å sikre dette, 
må løpene være spredt over hele landet. 
Samtidig må vi stille noen krav til løpet, 
som for eksempel tidtaking og totalt 
antall deltagere på løpet. 
 
Norsk Siberian Husky klubb, Norsk 
Polarhundklubb og Norsk Alaskan 
Malamute klubb sendte i juli et brev til 
NKK, med oppfordring om å priorite-
re å få på plass mulighet til å registrere 
resultater fra trekkhundprøver i Dog-
web. De trekhundprøveansvarlige 
(Lina Stabbetorp og Tone Beate Han-
sen for NSHK) deltok i oktober på 
møte med NKK der dette ble disku-
tert, og NKK prioriterer nå dette ar-
beidet slik at det blir klart etter 2016-
sesongen. 
 
Resultater fra sesongen 2015 er nå fer-
dig oppsummert og kontrollert, og pub-
lisert på klubbens nettsider. ABU- ko-
miteen sender en takk til Runar G. Si-
monsen for datakyndig hjelp med dette 
arbeidet. Oppsummering av trekkhund-
prøvene er tidkrevende og krever mye 
manuell innsats. Hver enkelt kan bidra 
til å lette arbeidet ved å skrive inn hun-
dens navn, registreringsnummer og 
chipnummer korrekt, og ikke minst, 
sende inn skjemaene så raskt som mulig 
etter at løpet er gjennomført. Manglen-
de eller forsinkede skjemaer forsinker 
hele prosessen med publiseringen av ett 
års resultat. 
 
Vi oppfordrer alle som kjører med 
hundene til å melde seg på trekkhund-
prøvene. Har du spørsmål, så kontakt 
en av oss i ABU. Bruksanvisning og 
mer informasjon finnes også på 
NSHKs nettsider (www.siberian-
husky.net). 
 
Nordisk stil i mellomdistanse 
Fra det reviderte regelverket for trekk-
hundprøver trådde i kraft, er nordisk 
stil meritterende for siberian husky i 
mellomdistanse. Det vil bli åpnet for 
dette på vintersamlingen, og forhå-

pentligvis vil det også være mulig å 
delta i nordisk stil mellomdistanse på 
andre løp. 
 
Norsk trekkhundchampionat 
Om hunden din oppnår 3 x 1 premier 
på trekkhundpremier samt har opp-
nådd Very Good på utstilling etter 
fylte 15 mnd, er den kvalifisert for 
trekkhundchampionatet. Fyll ut søk-
nad på http://web2.nkk.no/filestore/
Aktivitet/Championatanmeldelse.pdf 
og send inn til NKK. NSHK mottar 
søknadene for kontroll før de godkjen-
nes av NKK. Hunder med trekkhund-
championat presenteres i Huskybladet.  
 
Trekkhundprøver for polare raser 
På generalforsamlingen i 1996 ble det 
vedtatt at Norsk Siberian Husky 
Klubb skulle jobbe med å få godkjent 
og gjennomført en brukshundtest for 
siberian husky slik man har i våre na-
boland. Denne testen har to mål: 
 
A) å få til premiering av de beste 
trekkhundene, der hunden gjennom 
løpsdeltagelse kan oppnå forskjellige 
premiegrad og eventuelt kåres til Bruk-
schampion 
 
B) jobbe for at siberian husky må være 
trekkpremiert for å kunne bli utstilling-
schampion, tilsvarende reglene man har 
i Sverige og Finland. Sistnevnte som et 
ledd i arbeidet for å prøve å bevare si-
berian huskyen som brukshund. Pr 
dags dato er sistnevnte enda ikke i 
funksjon. 
 
Siden sesongen 2006 har NSHK prøvd 
ut systemer for trekkhundprøver. Det 
er ikke enkelt å finne et fullgodt sys-
tem, som er 100% vanntett for å favne 
alle slags spanntyper, distanser og eie-
res hundeantall eller bosteder i landet 
på en rettferdig måte. Det skal være 
oppnåelig å få trekktest, men samtidig 
ikke så lett at alle hunder som har en 
sele på seg klarer det. Noe som skiller 
klinten fra hveten er ønskelig. Testen 
er først og fremst ment som en evalue-
ring av rasen og ikke et aktivitetstilbud 
til eierne. 
 
NSHK har i samarbeid med Norsk 
Polarhundklubb og Norsk Alaskan 
Malamute Klubb jobbet med trekk-
hundprøvene for polare raser, og dette 
har nå resultert i et regelverk godkjent 
av NKK. Regelverket gjelder for tre år 

av gangen. I tillegg har vi fått på plass 
trekkhundchampionat for siberian hus-
ky fra og med 1.1 2014, der kravet er 3 
x 1 premie fra trekkhundprøver for 
polare raser. 
 
FORMÅL: Prøvens hensikt er under 
trekkhundtester å bedømme hundenes 
egenskaper til fordel for avlsarbeide og 
fremme bruksegenskaper. 
 
Hvilke løp teller ? 
Finn ut hvilke løp du ønsker å kjøre på 
terminlista for trekkhundprøver, som 
legges ut i november/desember på 
www.nkk.no og på www.siberian-
husky.net 
 
Når melder man på spannet? 
Senest dagen før løpet starter. 
 
Påmelding med foreløpig spannoppsett 
sendes på 2013-versjonen av Spann-
opplysnings-skjemaet. Fyll ut EXCEL-
fil og send den til prøveansvarlig. 
Hvem som er prøveansvarlig står opp-
gitt i terminlista. 
 
Betal kr. 50 pr. løp til den klubben 
som står som arrangør av løpet. Etter 
løpet må du innen en uke fylle ut 
spannopplysningsskjemaet med de 
hundene som gikk løpet, og fylle inn 
tider. Send inn endelig Spannopplys-
ningsskjema til samme person som du 
meldte deg på til. ■ 

Se www.siberian-husky.net/aktiviteter/
trekkhundprover-1 for utfylling av spann-
skjema. 

A B U - KO M I T E E N  I N F O R M E R E R  

http://www.siberian-husky.net/
http://www.siberian-husky.net/
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SIBERIAN HUSKYER MED TREKKHUNDCHAMPIONAT 
 
I Huskybladet Regnr Navn Eier 
3/2014 ............. S50901/2005 ....... Heidiburghs Eric ............................................................... Viggo Jørgensen 
3/2014 ............. S69245/2006 ....... Heidiburghs Ghost Luna .................................................. Tora Kleven 
3/2014 ............. 22564/04 ............. Libby av Vargevass ........................................................... Kristin og Trond Lereng 
3/2014 ............. NO49041/10 ........ Viking av Vargevass ......................................................... Kristin og Trond Lereng 
4/2014 ............. NO38513/10 ........ Huskyville’s Apache Honey Dew ”Honning” .................... Line M. Løw 
4/2014 ............. 11645/05 ............. Nay-la-chee's Hexov Runner ............................................ Tone Beate Hansen 
4/2014 ............. NO33481/10 ........ Rodeløkka's Petruscka ..................................................... Line M. Løw 
4/2014 ............. NO44135/10 ........ Nay-la-chee's Lava Zima .................................................. Tone Beate Hansen/Runar Golimo Simonsen 
1/2015 ............. NO42185/09 ........ Nenana ............................................................................ Johanne Sundby 
1/2015 ............. 17553/03 ............. Snilla av Vargevass  .......................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
1/2015 ............. 17392/06 ............. Korbuq Kjappfot .............................................................. Johanne Sundby 
1/2015 ............. 20165/04 ............. Vikerkollen’s First Lord .................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
2/2015 ............. 28187/08 ............. Rossevangens Dina .......................................................... Tora Kleven/Viggo Jørgensen 
2/2015 ............. 28188/08 ............. Rossevangens Ylva ........................................................... Tora Kleven/Viggo Jørgensen 
2/2015 ............. NO52277/11 ........ Storm av Vargevass ......................................................... Kristin Heltberg Lereng 
3/2015 ............. 07098/08 ............. Gillan................................................................................ Cecilie Husebø-Isaksen 
3/2015 ............. NO41934/12 ........ Snørokks Libby Riddles .................................................... Tone Beate Hansen 
 17391/06 ............. Cobby Lillefot ................................................................... Johanne Sundby 
 19629/07 ............. Freia ................................................................................. Line Løw 
 S69244/2006 ....... Heidiburghs Ghost Echo .................................................. Viggo Jørgensen 
 NO42184/09 ........ Juluss ............................................................................... Johanne Sundby 
 15789/03 ............. Lupo Tipp Nirvana av Brattalid ........................................ Johanne Sundby 
 NO55070/10 ........ Sapian Glomma ............................................................... Johanne Sundby 
 NO49634/09 ........ Snøgg ............................................................................... Line M. Løw 
 12139/04 ............. Snøheimens Ross ............................................................. Viggo Jørgensen 
 26597/07 ............. Snørokks Tanana ............................................................. Johanne Sundby 
 05855/08 ............. Varghaugens Cosak.......................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 27064/07 ............. Vikerkollen's Bb Emira ..................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 25803/05 ............. Vikerkollen's Ms Borriz .................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 07768/05 ............. Arnold S ........................................................................... Line M. Løw 
 NO33740/10 ........ Ulveheia’s Filifonka .......................................................... Line M. Løw 
 NO49635/09 ........ Mel .................................................................................. Gro Britt Skarseth 
 
 
 

VI oppfordrer alle med hunder som har oppnådd kravene for N TCH til å sende inn søknad. 

Fra og med 1.1. 2014 kan siberian husky få tittelen 
Norsk Trekkhundchampion (N TCH). 
 
Krav for å oppnå championatet 
Hunden skal ha minst tre 1. premier fra trekkhundprøver 
for polare raser (se reglene på www.siberian-husky.net un-
der aktiviteter og trekkhundprøver). 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 utstil-
ling i et av de nordiske landene etter fylte 15 måneder. 
 
Hunder som har fått godkjent tittel N TCH vil bli presen-
tert i Huskybladet. For å oppnå tittel skal hundene ha doku-
mentert funksjonell anatomi (rasetypisk, godt bygget, vink-
ler, bevegelse) slik den beskrives i rasestandarden og som 
blir observert og bedømt i utstillingsringen, men ikke minst, 
skal hunden ha vist evne til å kunne utføre sin funksjon 
som trekkhund i konkurranse med andre trekkhunder. På 
den måten er det mulig å så objektivt som mulig få vurdert 
om den innehar de egenskapene beskrevet i rasestandard 
som ikke kan bedømmes i utstillingsringen. 
 
Formål og bakgrunn for trekkhundprøven 
Prøvens hensikt er under trekkhundtester å bedømme hun-
dens egenskaper med tanke på avlsarbeidet og fremme 
bruksegenskaper. 

Regelverket for trekkhundprøver av siberian husky er utar-
beidet og vedlikeholdes av Norsk Siberian Husky Klubb 
(NSHK) som samarbeidende klubb med NKK. 
 
Følgende utdrag fra rasestandarden står sentralt ved be-
dømmelse av bruks- og trekkegenskapene for hunder av 
rasen siberian husky: 
 
”Karakteristisk for rasen er flytende og ledige, tilsynelaten-
de uanstrengte bevegelser. Den utfører sin opprinnelige 
funksjon i selen med å trekke en lett last i moderat tempo 
over store avstander.” 
 
Disse egenskapene er det meget vanskelig eller umulig å 
vurdere i utstillingsringen. Det er også viktig at vurdering 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 trekkhund på er i trekk-
hundprøver som passer med det rasestandarden beskriver. 
Trekkhundprøvene inngår i utvalgte løp arrangert av rase-
klubbene for de polare rasene eller av klubber tilsluttet 
Norges Hundekjørerforbund. I disse løpene møter man 
sledehundspann bestående av sibirsk husky, andre raser og 
uregistrerte hunder. 

NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT 
PRESENTASJON AV HUNDER MED N TCH TITTEL 
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nå som lederhund hos Knut Helge 
Reiersgård. Ermine er godt bygget og 
har god appetitt. Hun er meget men-
neskevennlig, men kan være tøff mot 
andre tisper.  
 
Snørokks Sid befinner seg i dag i 
Frankrike. Han går som 
leder med mange av de sam-
me egenskapene som sin far 
Arctic Soul Vytok, men er 
litt mindre intens (på de 
rette måtene). Sid gikk noen løp i Nor-
ge før han ble solgt til Frankrike.  
 
Sids far, Arctic Soul Vytok var en finsk 
import fra Arctic Soul Kennel. Han 
var meget intens og hardtarbeidende, 
brukt i point og wheel for det meste. 

N TCH SNØROKKS LIBBY RIDDLES 

Kjønn: Tispe 
Høyde: 56 cm høy 
Vekt: ca. 20 kg 
Født: 8.4.2012 
 
Oppdretter: Kari og Ulf Hope, Ken-
nel Snørokk 
Eier: Tone Beate Hansen og Runar G. 
Simonsen, Piperbakken kennel 
 
Litt om hundene bak:  
Libby er etter Snørokks Sid og Taiga 
Quest Ermine. Hun er det man kan si 
et vellykket resultat av en tyvparring, 
der hanhunden var ung og lovende og 
tispa allerede hadde hatt et kull tidlige-
re der avkommet ble bra. Ermine er 
importert fra Finland med linjer fra 
Polar speed og Taiga Quest. Hun går 

Kunne også brukes i led. Vytok hadde 
meget god appetitt, var pent bygget og 
veldig nervesterk. Vytok fullførte flere 
løp, inkludert Femundløpet (F400). 
 
Sids mor, Snørokks Meg White, går 
som lederhund hos Anne Kathrine 

Kroken. Hun er en ganske stor og 
godt bygget tispe. 
 
Libbys brødre, Snørokks Winther og 
Wisting, gikk blant annet på spannet til 
Ulf Hope på Femundløpet 400 i 2014 
(nr 32/75). 

N TCH Snørokks Libby Ridles. Foto: Runar Golimo Simonsen. Innfelt: Spannbildet med Libby i led (til venstre på bildet) under Vikerfjell-
løpet 2015. Foto: Kari Hope. 

Presentasjon 
av N TCH 

 
Libby er den som kommer i mål på løp og ser 
ut som om hun nettopp har startet, til tross for 
at hun gir alt.  
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N TCH 
Snørokks Libby 
Riddles 

Snørokks Sid 

Arctic Soul Vytok 
Kefeus Traleika Nagar 

Arctic Soul Q-Antity 

Snørokks Meg White 
Blackjack Jerico of Jedeye 

Sassicaia Crystal Whiskers 

Taiga Quest Ermine 

Taiga Quest Bear 

Alaskan’s Ping Ping of 
Anadyr 

Polar Speed Lumo 

Polar Speed Routa 
Polar Speed Into 

Polar Speed Callarlina 

Foto: Tone Beate Hansen. 

Gemytt 
Libby er en glad hund med mye ener-
gi, en hund til å bli i godt humør av. 
Libby går under kallenavnet «Gærne-
Libs», noe som beskriver henne ganske 
godt; det er mye liv i denne hunden! 
 
Hun er veldig lydhør og oppmerksom, 
og er glad i kos og oppmerksomhet. 
Libby kan være noe reservert overfor 
fremmede, men har du først fått hen-
nes tillit har du fått en venn for livet. 
Hun kan være streng mot andre hun-
der i forbindelse med fôring, men er 
ikke kranglete av natur. Libby er gene-
relt stille i hundegården, men kan tid-
vis være ganske «pratsom» når vi er til 
stede. 
 
Libby har sterkt jaktinstinkt. Nabokat-
ten har heldigvis skjønt at han skal 
holde seg unna. Et par uheldige skjæ-
rer og ei kråke skjønte imidlertid ikke 
det samme… 
 
Pels og kroppsbygning 
Libby er en stor, lettbygd og litt lang-
beint tispe. Hun kunne hatt mer mas-
se. Pelsen er god og tett. Libby har 
gode poter, men kan trenge potesok-
ker på de lengste turene på grus. Fore-
trekker galopp, veksler mellom trav og 
pass når det går saktere. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Libby er en meget god, ivrig og hardt-
arbeidende trekkhund. Hun gjør alltid 
sitt beste, og er ganske intens i selen 
samtidig som hun er utholdende. Hun 
er den som kommer i mål på løp og 
ser ut som om hun nettopp har startet, 
til tross for at hun gir alt. Libby liker 
fart, og vil helst løpe i galopp. Sesong-
en 2014/2015 debuterte hun som le-
derhund på løp, og den plassen kom-
mer hun til å beholde fremover. Kom-
mandoene sitter ikke helt ennå, men 
det kommer seg. Fartsleder er hun 
definitivt. Libby kan ellers brukes 
overalt i spannet, og går en del av tre-
ningsturene langt bak. Det er nemlig 
ikke alltid vi ønsker å kjøre like fort 
som det hun vil. Libby spiser og drik-
ker godt. Hun er en veldig viktig hund 
på spannet vårt. 
 
Negative sider 
Libby har tendens til matforsvar over-
for andre hunder, men ikke overfor 
mennesker. Av den grunn har hun sine 
faste medbeboere i hundegården som 
hun fungerer godt sammen med. Hun 
har aldri slåss og har et tydelig språk 
som respekteres av de andre. Det er 
ikke noe problem å slippe henne sam-
men med resten av flokken så lenge 
det ikke er mat involvert. Hun har et 
sterkt jaktinstinkt, men hun er likevel 

tilsnakkenes. Når det gjelder bevegel-
ser kunne vi ønsket et litt bedre og 
mer flytende trav, galoppen hennes er 
meget bra! 
 
Meritter 
Hamar hundekjørerfestival 2014 6-
spann MD C (2 x 33 km): 1/7 
Vikerfjell-løpet 2014 6-spann A (30 
km): 5/10  
Dørstokkmila 2014 6-spann (25 km): 
1/4 
Rørosløpet 2014 6- spann C (2 x 30 
km): 2/5 
NSHK vintersamling 2014 8-spann (2 
x 25 km): 2/3  
Hamar hundekjørerfestival 2015 6-
spann MD C (2 x 33 km): 2/6  

Vikerfjell-løpet 6-spann 2015 A (30 
km): 4/6 
Dørstokkmila 2015 6-spann (22 km): 
1/3 
NSHK vintersamling 2015 6-spann (2 
x 23 km): 1/6 
 
Utstilling 
BIR-Valp (sept. 2012) VG.JK, 3JKK 
(april 2013). VG. BK, 1BKK, BIM 
brukshund 
 
Avkom 
Libby er ikke brukt i avl. 
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Kjønn: Tispe 
Høyde: 53-54 cm 
Vekt: 17 kg 
Født: 28.10.2007 
Oppdretter: Anne-Katrine Kroken 
 
Litt om hundene bak 
Det det er veldig mange gode ledere 
bak Gillian, eller Gill, som hun oftest 
blir kalt. 
 
Gillians´far «Muddy» har gått som le-
der hos Anne-Katrine Kroken. Mud-
dys far, Flekken av Vargevass, var en 
av Tore Hundskårs beste ledere. Flek-
ken gjorde en spesielt god jobb som 
leder på fjellet og vidda, og var særlig 
god til å lese terrenget. Både Muddy og 
Flekken var ganske sære hunder. Er du 
opptatt av full kontroll på hunden, var 
nok ingen av dem den rette. På morssi-
den må Noia (Kenoia) trekkes frem. 
Hun var Rikke Bergendahls absolutte 
favorittleder. Hun var alfahunden, med 
veldig godt gemytt, godt bygget og bra 
pels. 
 
Gemytt 
Gill er en veldig myk og høflig hund 
når hun ikke har på trekksele. Når se-
len kommer på, er hun fokusert og full 
av treningsiver. 
Hun er stille i hundegården. Der ligger 
hun gjerne på hundehustaket, og kom-

mer først når man kaller på henne. 
Men da er hun rask til å komme for å 
få litt kos. Hun er ikke reservert, men 
hun vet at hun er nederst på rangsti-
gen, og derfor kommer hun først når 
hun får «lov» til det. Veldig grei oven-
for andre hunder og folk. Gill har 
sterkt jaktinstinkt, men er utover det 
en veldig uproblematisk hund. En 
hund du nesten ikke merker er der- og 
en hund du som eier må sørge for at 
får den oppmerksomheten hun treng-
er, for hun forlanger den ikke.  
 
Pels og kroppsbygning 
Gill er bra bygget, godt vinklet- men 
kunne hatt litt bedre front. 
 
Hun har god, tykk pels, og gode poter. 
Bra bevegelser både i trav og galopp. 
Som unghund pådro hun seg dessverre 
en skade i ryggen. Den har blitt holdt i 
sjakk med uttøying etter trening og 
sjekk hos kiropraktor. Gill er pensjo-
nert som løpshund fra april 2014, og er 
nå familie/turhund hos oss.  
 
Egenskaper som trekkhund: 
Gill er en ivrig, rask og intens trekk-
hund. Hun jobber alltid hardt og gir 
seg ikke. Hun kan brukes alle steder i 
spannet, også som lederhund. Gill er 
god til å holde høyre kant, noe som er 
en fordel når man trener på trafikkerte 

veier på høsten. Hun har gått noen løp 
som lederhund, men trives best i led i 
små spann. 
 
Nå som pensjonist/turhund går Gill 
sammen med Ceti (unghund) enten 
med vogn eller sykkel. Vi er også på 
noen joggeturer, men da er det kun en 
og en hund, siden Gill trekker «for 
mye» til at jeg klarer å løpe med to. 
Gill er rask, går på kommando, jobber 
alltid hardt og gir seg ikke, så jeg håper 
Ceti lærer av henne.  
 
Negative sider 
Gill har en tendens til å være litt små 
spist. I pauser og ved start har hun en 
vane med å hoppe og rykke i spannet. 
Derfor har vi ofte kneppet av baklina 
hennes i pauser.  
 
Hun må gå i bånd, og må overhode 
ikke komme seg løs. Da tar hun seg en 
tur på egen hånd. Hun har også sterk 
jaktlyst og må ikke omgås små hunder 
eller andre små dyr. 
 
Meritter 
Løp: Gill har gått diverse løp i sprint 
og mellomdistanse for Runar G. Si-
monsen og Tone B. Hansen. 
2010: Gausdal halvmaraton (for Stei-
nar Bergheim) 
2011: Hamar hundekjørerfestival (4sp 

N TCH GILLIAN Presentasjon 
av N TCH 
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Gill til venstre i bildet. Foto: Eirin Husebø-Isaksen. 

N TCH Gillian 

Muddy 

Flekken Av Vargevass 
Esso Extra Av Vargevass-A 

Finnemarka’s Hippu 

Kukunor Av Vargevass 
Ivan Ivanovitz Av Vargevass 

Likka Av Vargevass 

Nay-La-Chee’s Hejira 

Nay-La-Chee’s Iver 
Glipp 

Alka-Shan Fudge Of Sno-Fire 

Nay-La-Chee’s Cool Running 
Kenoia 

Nay-La-Chee’s Narrow 
Trail Yin 

Sledge Dog Kennel Effendy 

Arctic Song’s Byks 

NB), Åpent NM del 1 (4SP), NSHK 
huskysprinten (4SP), VM i hundekjø-
ring (4 sp NB) 
2012: Hamar hundekjørerfestival (6SP 
NB), Vikerfjell-løpet 35 km (6spann 
AC), Rørosløpet (6spann C), Huskylø-
pet (8 spann 2x 50 km) 
2013:Hamar hundekjørerfestival (6 
MD A 2 x 42 km), Vikerfjell-løpet 30 
km (6spann AC), Rørosløpet (6 sp C 
2×42 km), Huskyløpet (2 x 50 km), 
HSHK klubbmesterskap (6 sp 23 km) 
2014: Hamar hundekjørerfestival (6 
MD C 2 c 35 km), Vikerfjell-løpet 30 
km (6 sp A), Dørstokkmila (25 km) 
Hallingløpet (6 sp A 40 km) Røroslø-
pet (6 sp C 2 x 30 km). NSHK vinter-
samling 2 x 24 km 8 spann 
2015: Dørstokkmila (seksspann 23 
km), Vikerfjell-løpet (35 km), Rekrutt-
løpet NSHK (10 km) 
 
Utstilling: Exc.AK 2.AKK CK 2BTK 
Res.CERT Norsk polarhundklubb 
05.05.12 
Exc.AK 1.AKK CK 2BTK Res.CERT 
Gjøvik hundeklubb 30.06.13 
EXC BK NSHK spesialutstilling 2014 
BIS 4 på matchshow. 
VG.BK på NSHKs spesialutstilling 
2015. 

Cecilie Husebø-Isaksen med Ceti og Gill. Foto: Eirin Husebø-Isaksen. 
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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 152383, født 24.03.2015 

Oppdretter: Asbjørn og Sofia L. Seim 

NO37497/15 Vierma 

NO37498/15 Nanok 

NO37499/15 Kobuk 

NO37500/15 Varg 

NO37501/15 Leya 

Mor: NO41989/09 Luna Av Brattalid  

Far: NO42426/11 Odino Av Vargevass  

Kull 152937, født 09.05.2015 

Oppdretter: Dåbakk, Yvonne og Kenneth 

NO39416/15 Siberian Sleddogs Oosik 

NO39417/15 Siberian Sleddogs Golovin 

NO39418/15 Siberian Sleddogs Elim 

NO39419/15 Siberian Sleddogs Ophir 

NO39420/15 Siberian Sleddogs Galena 

Mor: NO37910/12 Mira 

Far: NO50443/11 Kasper  

Kull 153147, født 05.05.2015 

Oppdretter: Mair, Horst 

NO40059/15 Loke 

NO40060/15 Ask 

NO40061/15 Frekke 

NO40062/15 Indra 

NO40063/15 Aris 

Mor: NO38706/10 Isslottett's Kira  

Far: NO47673/09 Vikerkollen's Nb Poseidon  

Kull 153513, født 03.12.2014 

Oppdretter: Moen Rune 

NO41313/15 Arctic Song's Tujet 

NO41314/15 Arctic Song's Snjor 

NO41315/15 Arctic Song's Bleko 

NO41316/15 Arctic Song's Traske 

NO41317/15 Arctic Song's Gompen 

NO41318/15 Arctic Song's Splitt 

NO41319/15 Arctic Song's Goda 

NO41320/15 Arctic Song's Sinna 

Mor: 26126/07 Arctic Song's Raki  

Far: NO36080/11 Lillebror Koda  

Kull 153588, født 20.04.2015 

Oppdretter: Kjersti Sveistrup 

NO41633/15 Krutt 

NO41634/15 Balder 

Nye registreringer NO41635/15 Zico 

NO41636/15 Ghost 

NO41637/15 Ellie 

Mor: NO40171/11 Run Roy's Dance For Me Vivi 

Far: NO36990/09 Kari Trestakk's Odin-2 

Kull 153734, født 03.06.2015 

Oppdretter: Teslo, Svein Erik og Gro 

NO42178/15 Æsulv’s Hati 

NO42179/15 Æsulv’s Skjøll 

NO42180/15 Æsulv’s Litha 

Mor: VDH/SHC20083620 Tam Teuto's Aura  

Far: 264/06 Æsulv's Raggen  

Kull 154156, født 27.05.2015 

Oppdretter: Elven Marianne/Sørensen, Søren 

NO43682/15 Fjellhundens Mimmi 

NO43683/15 Fjellhundens Nora 

Mor: NO48455/13 Isslottett's Sara  

Far: NO47572/10 Tramp  

Kull 154157, født 28.04.2015 

NO43684/15 Wonders Will Never Cease Karim  

NO43685/15 Jaw Dropping Ivan  

NO43686/15 Knock Your Socks Off Casablanca  

NO43687/15 Lo And Behold Cecilia  

NO43688/15 Drop A Bombshell Victoria  

NO43689/15 Seeing Is Beliving Roselyn  

Mor: NO44962/14 Piperbakkens Alnitak Stjerne  

Far: S63154/2006 Trahimus Niklas  

Kull 154181, født 12.05.2015 

Oppdretter: Trine Johansen 

NO43814/15 Vourji 

NO43815/15 Louste 

NO43816/15 Kapperi 

NO43817/15 Silba 

NO43818/15 Vieksa 

NO43819/15 Gagga 

NO43820/15 Silfar 

Mor: NO45593/12 Minni Av Viddashusky  

Far: NO52278/11 Doffen Av Vargevass  

Kull 154390, født 02.06.2015 

Oppdretter: Tanita Hakkebo Rangnes 

NO44345/15 Kc Grey Wind 

NO44346/15 Kc Ghos 

NO44347/15 Kc Shaggydog 

NO44348/15 Kc Summer 

NO44349/15 Kc Ladv 

Mor: SE32621/2012 Stinger  

Far: SE53457/2010 Annemonens Husky's Drive All 

Night 

Kull 154948, født 11.07.2015 

Oppdretter: Ratajczak Joanna Krystyna 

NO46206/15 Gelido Vento It’s Amazing 

NO46207/15 Gelido Vento Inside My Love 

NO46208/15 Gelido Vento Impressions 

NO46209/15 Gelido Vento Imperial Angel 

Mor: PKRV18906 Sweet Hot Chocolate Dwie Korony 

Far: PKRV18581 Wizard On Stage Galladria-Novitaris 

Kull 154971, født 18.12.2014 

Oppdretter: Bakke, Frode 

NO46302/15 Isslottet’s Leo 

NO46303/15 Isslottet’s Myggen 

Mor: 07688/08 Isslottett's Peia  

Far: NO56139/11 Isslottett's Champis  

Kull 155116, født 03.03.2015 

Oppdretter: Dille, Håvard 

NO46850/15 Chub 

NO46851/15 Siku 

NO46852/15 Boris 

NO46853/15 Albin 

NO46854/15 Hera 

NO46855/15 Alia 

NO46856/15 Nara 

Mor: NO31632/11 Strykers Arctic  

Far: NO55068/10 Svampe  

Kull 155123, født 14.06.2105 

Oppdretter: Marcel Renée Wind Jørgensen 

NO46881/15 Rollo 

NO46882/15 Siggi 

NO46883/15 Gyda 

NO46884/15 Elektra 

Mor: NO47671/11 Supra Av Nairebis  

Far: NO53299/11 Klaus 

Kull 155199, født 24.06.2015 

Oppdretter: Aspaas Anita Grøvan, Aspaas Bjørn 

NO47208/15 Villskogen’s Kokos 

NO47209/15 Villskogen’s Birka 

NO47210/15 Villskogen’s Klara 

Mor: NO35723/10 Villskogen's Snøhvit  

Far: NO48441/13 Zorro 
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Kull 155477 Import, født 26.02.2012 

CMKU/SH/9709/12 Hege Harcosky Les  

Mor: VDH/SHC2005-2927 Roter Stern Kolonie 

Königsborn 

Far: CMKU/SH8881/06/07 Dusty Harcovsky Les  

Kull 155481, født 04.07.2015 

Oppdretter: Jensen, Arnt Holger/Knutsen, Hege 

NO48313/15 Biggen 

NO48314/15 Ted 

NO48315/15 Basse 

NO48316/15 Frigg 

NO48317/15 Mørki 

NO48318/15 Snella 

NO48319/15 Gulla 

Mor: CMKU/SH/9709/12 Hege Harcosky Les  

Far: NO48440/13 Lucky  

Kull 155585, født 20.06.2015 

Oppdretter: Bergheim, Steinar og Eldbjørg 

NO48647/15 Emil Av Slidre Fiord 

NO48648/15 Lotta Av Slidre Fiord 

NO48649/15 Pippi Av Slidre Fiord 

NO48650/15 Skádja Av Slidre Fiord 

NO48651/15 Luca Av Slidre Fiord 

Mor: NO30825/10 Maya Av Slidre Fiord  

Far: NO48520/13 Oliver B. Bumble Av Vargevass  

Kull 155647 Import, født 15.03.2014 

IS19639/14 Midnætur A Little Fall Of Rain  

Mor: IS11816/08 Bedarra Bambolina Bebe  

Far: IS14865/10 Wolfriver's Ice Thunder Kanuck  

Kull 155764 Import, født 22.08.2013 

FI48406/13 Good Mushing Ehdoton-esimerkki 

Mor: FIN19311/06 Tullatuulen Wilma  

Far: NO38510/10 Huskyville's Apache Big Buffalo  

Kull 155765 Import, født 20.01.2014 

SE16792/2014 Small Detail's Ragnar Lothbrook  

Mor: S32235/2009 Small Detail's Luna  

Far: SE51805/2012 Greentrail Athos  

Kull 155845, født 23.04.2015 

NO49388/15 Nome 

NO49389/15 Fairbanks 

NO49390/15 Yukon 

NO49391/15 Ketchkan 

NO49392/15 Bristol Bay 

Mor: NO34022/12 Ulvebakken's Roadrunner Belka 

Far: S51727/2009 Komaksiut's Moose  

Kull 155966, født 22.02.2015 

Oppdretter: Bergendahl Rkke C 

NO49710/15 Nay-la-chee's Snowy Owl  

Mor: KCAL01356302 Greentrail Kristen  

Far: NO57116/13 Nay-La-Chee's Muktuq  

Kull 155992, født 01.08.2015 

Oppdretter: Engebakken Anita Helene 

NO49774/15 Snøfrost Praktfulle Kenai  

NO49775/15 Snøfrost Enestående Noatak 

NO49776/15 Snøfrost Storslåtte Yukon  

NO49777/15 Snøfrost Unike Beringia  

NO49778/15 Snøfrost Ville Anikchak  

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

Comes True  

Far: NO50099/09 Carillo Sin Pusher  

Kull 156026, født 08.08.2015 

NO49872/15 Terron 

NO49873/15 Nuuk 

NO49874/15 Nyko 

NO49875/15 Blava 

NO49876/15 Akita 

NO49877/15 Zinka 

Mor: NO47518/12 Grå Av Finnsibir  

Far: NO57499/12 Speedy  

Kull 156042, født 24.07.2015 

Oppdretter: Grønås Karsten 

NO49947/15 Floss Av Vargevass 

NO49948/15 Iska Av Vargevass 

NO49949/15 Velvet Av Vargevass 

NO49950/15 Courtney Av Vargevass 

NO49951/15 Joy Av Vargevass 

NO49952/15 Luce Av Vargevass 

Mor: NO53803/09 Molly Av Vargevass  

Far: NO48522/13 Pamuk Av Vargevass  

Kull 156089, født 31.07.2015 

NO50125/15 Kompis 

NO50126/15 Max 

NO50127/15 Storm 

NO50128/15 Tikaani 

NO50129/15 Toya 

NO50130/15 Nala 

Mor: NO48445/13 Isabel  

Far: SE59112/2012 Tristan Kipp D'amundsen  

Kull 156116, født 26.07.2015 

NO50217/15 Ico 

NO50218/15 Sumo 

NO50219/15 Hanoki 

NO50220/15 Siri 

NO50221/15 Eira 

Mor: NO41403/11 Kaizer  

Far: S66695/2008 Hill Striker Kipp D'amundsen  

Kull 156127, født 10.07.2015 

Oppdretter: Bakke Frode 

NO50239/15 Isslottet’s Kaspar 

NO50240/15 Isslottet’s Karro 

NO50241/15 Isslottet’s Ken 

NO50242/15 Isslottet’s Kim 

NO50243/15 Isslottet’s Lolo 

NO50244/15 Isslottet’s Lumi 

Mor: NO48499/12 Isslottett's Svarta  

Far: NO56139/11 Isslottett's Champis  

Kull 156150, født 10.08.2015 

Oppdretter: Tømmerås Mari Schelderup Og Roy 

Arne Schjelderup 

NO50284/15 Run Roy’s Fight For Black Jack 

NO50285/15 Run Roy’s Fight For Poker 

NO50286/15 Run Roy’s Fight For Yatzy 

Mor: KCAQ00471804 Greentrail Sphinx  

Far: KCAL01356303 Greentrail Frode  

Kull 156380, født 22.08.2015 

Oppdretter: Tømmerås Mari Schelderup Og Roy 

Arne Schjelderup 

NO50947/15 Run Roy’s Fandango Snotra 

NO50948/15 Run Roy’s Fandango Raya 

NO50949/15 Run Roy’s Fandango Varge 

NO50950/15 Run Roy’s Fandango Embla 

NO50951/15 Run Roy’s Fandango Pochahontas 

NO50952/15 Run Roy’s Fandango Cherry 

Mor: NO47191/11 Run Roy's Sound Of Silence 

Mitrah  

Far: KCAL01356303 Greentrail Frode  

Kull 156538 Import , født. 05.05.2013 

Oppdretter: Olssone, Niklas/Bogren, Marie 

SE32152/2013 Svartedalens Husky Nenana 

Mor: SE14192/2010 Isdimma Blitzen  

Far: S64164/2005 Ylajärvis Vargtass  

Kull 156602, født 08.09.20015 

Oppdretter: Strømsvåg Mali 

NO51544/15 Buster Av Kulvi 

NO51545/15 Bris Av Kulvi 

NO51546/15 Blue Av Kulvi 

NO51547/15 Bindi Av Kulvi 

NO51548/15 Buljo Av Kulvi 

NO51548/15 Beluga Av Kulvi 

Mor: NO38377/12 Arctic Song's Lo Atoya  

Far: 05855/08 Varghaugens Cosak  

Kull 156642, født 10.07.2015 

NO51655/15 Ghost 

NO51656/15 Flint 

NO51657/15 Rex 

NO51658/15 Lolly 

NO51659/15 Frøya 

NO51660/15 Coco 

Mor: 25346/08 Sussi 

Far: S48888/2008 Fugitive's Memphis  

Kull 156869 import, født 13.05.2011 

Oppdretter: Samuelsson,bo/Linell, Birgitta  

SE45020/2011 Höglandsnäsets Zocker  

Mor: S36638/2007 Nymånens Sol  

Far: SE44967/2011 Nuna's Attanik  

Kull 156898 , født 20.08.2015 

Oppdretter: Eldby Kari 

NO52384/15 Kari Trestakk’s Varg 

NO52385/15 Kari Trestakk’s Kelan 

NO52386/15 Kari Trestakk’s Aiko 

NO52387/15 Kari Trestakk’s Lille-kari Hel 

NO52388/15 Kari Trestakk’s Hugin 

NO52389/15 Kari Trestakk’s Munin 

Mor: NO51439/09 Kari Trestakk's Siv  

Far: S63791/2007 Ylajärvis Nm Umiak 

Kull 157257, født 25.09.2015 

Oppdretter: Alhaug Birgit Bordvik 

NO53528/15 Vikerkollen’s PS Keelack 

NO53529/15 Vikerkollen’s PS Cnastr 

NO53530/15 Vikerkollen’s PS Shumani 

NO53531/15 Vikerkollen’s PS Tala 

NO53532/15 Vikerkollen’s PS Astrid 

NO53533/15 Vikerkollen’s PS Suzi Quatro 

NO53534/15 Vikerkollen’s PS Pippi 

Mor: 17525/07 Vikerkollen's Mos Safran 

Far: KCSBH46001 Forstal's Tingenek  

Foto: Rikke Bergendahl. 
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150032 
Dato: 23.05.2015 
Sted: Gaalasbanen, Hamar 
Arr: Norsk Shih Tzu Klubb 
Dommer: Imbimbo, Nicola 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK BIR 
 
150266 
Dato: 23.05.2015 
Sted: Frya 
Arr: Norsk Siberian Husky Klubb 
Dommer: Pratt, Tuula 

NO31087/14 
Shadow 
Exc.JK 1.JKK 

NO44958/14 
Piperbakkens Alnitak Orion 
Exc.JK 2.JKK 

NO42251/14 
Scott Av Ulvhild 
VG.JK 3.JKK 

NO36715/14 
Maestro 
VG.UK 2.UKK 

NO38942/14 
Tarko 
Exc.UK 1.UKK CK 

NO31086/14 
Hilux 
VG.UK 3.UKK 

NO39149/13 
Piffi 
Exc.AK 

NO41772/12 
Vikerkollen's Dji Leon 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK 

NO35174/13 
Punk Av Ulvhild 
VG.AK 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
VG.AK 

NO41929/12 
Snørokks Kaasen 
0.AK 

NO45677/12 
Huskyville's Skjelbreia Bandit 
VG.AK 

NO38486/11 
Tucker 
Exc.AK 2.AKK CK 4.BHK 

NO39148/13 
Pepper 
0.AK 

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

NO57499/12 
Speedy 
0.AK 

NO30611/13 
Jotneheimens Varg 
Exc.AK 

NO55070/10 
Sapian Glomma 
VG.BK 

NO47279/12 
Limpopo 
VG.BK 

SE56768/2012 
Snowstreams Mustela Eversmannii 
Exc.BK 1.BKK CK 

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

NO48433/09 
Vikerkollen's Rs Sigges Iz 
VG.BK 

NO49041/10 
Viking Av Vargevass 
Exc.BK 3.BKK 

SE63283/2010 
Fenrisulven Allvis 
Exc.BK 2.BKK CK 

S38734/2009 
Snowstreams Inachis Io 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 

S28160/2004 
Snowstreams Tradus Philomelos 
Exc.VTK 1.VTKK CK R.CERT 3.BHK 

S63154/2006 
Trahimus Niklas 
Exc.VTK 2.VTKK 

NO48434/14 
Bamba Gambia 
VG.JK 

NO47422/14 
Zindi 
VG.JK 

NO44964/14 
Piperbakkens Alnitak Ceti 
Exc.JK 

FI21207/14 
Kasakan Elisabeth Swann 
Exc.JK 1.JKK 

NO30276/14 
Run Roy's Sound Of Angels Sarepta 
VG.JK 

NO46954/14 
Gråbeintunets Isabella 
Exc.JK 4.JKK 

NO46953/14 
Gråbeintunets Zambezi 
Exc.JK 3.JKK 

NO44961/14 
Piperbakkens Alnitak Lyrae 
Exc.JK 

NO44963/14 
Piperbakkens Alnitak Umi 
Exc.JK 2.JKK 

NO30747/14 
Joviale Taiga Av Jeni-jamal 
G.UK 

NO36718/14 
Måne 
0.UK 

NO56940/13 
Vikerkollen's Pl Frøken Frost 
VG.UK 

NO36717/14 
Lo Lai 
Exc.UK 2.UKK 

NO57047/13 
Vikerkollen's Mas Enna 
Exc.UK 1.UKK CK 

NO56941/13 
Vikerkollen's Pl Lille Rim 
Exc.UK 3.UKK 

NO48438/09 
Vikerkollen's Rs Ia 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 3.BTK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
VG.AK 

NO34080/12 
Nay-la-chee's Rohan Chika 
Exc.AK 3.AKK 

NO47518/12 
Grå Av Finnsibir 
VG.AK 

NO35176/13 
Sol Av Ulvhild 
G.AK 

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

21031/08 
Little Nena 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK 

SE56770/2012 
Snowstreams Mustela Sibirica 
Exc.AK 

NO39151/13 
Salt 
G.AK 

NO58324/12 
Vikerkollen's Cb Corvina 
VG.AK 

NO31837/12 
Carillo Sansa 
Exc.AK 4.AKK 

NO59114/09 
Run Roy's Make My Day Sol 
Exc.AK 

07098/08 
Gillian 
VG.BK 

NO46073/13 
Constanze 
VG.BK 3.BKK 
 
 

FI52838/12 
Kefeus Iridium 
Exc.BK 1.BKK CK 

NO37911/12 
Jana 
0.BK 

S69245/2006 
Heidiburghs Ghost Luna 
Exc.BK 2.BKK 

28187/08 
Rossevangens Dina 
0.BK 

NO54968/11 
Aften Bris 
VG.BK 4.BKK 

SE42380/2011 
Snowstreams Magnolia Lilliflora 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM 

S59294/2003 
Fenrisulven Beyla 
Exc.VTK 2.VTKK CK 

11848/04 
Snøheimens Tanja 
Exc.VTK 1.VTKK CK 4.BTK 

10188/08 
Ulveheia's Lilo 
0.VTK 

NO47520/12 
Ulven Av Finnsibir 
Exc.AK 4.AKK 
 
150303 
Dato: 13.06.2015 
Sted: Bø i Telemark 
Arr: Norsk Chow Chow Klubb 
Dommer: Behan, Philip 

NO43501/14 
Snøfrost Ymer Den Digre OrcaExc.JK 
1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO43505/14 
Snøfrost Såga Den Vise 
Exc.JK 1.JKK 
 
150336 
Dato: 14.06.2015 
Sted: Bø i Telemark 
Arr: Norsk Chow Chow Klubb 
Dommer: Stockhmari, Harto 

NO43501/14 
Snøfrost Ymer Den Digre Orca 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO43505/14 
Snøfrost Såga Den Vise 
Exc.JK 1.JKK 
 
151007 
Dato: 21.06.2015 
Sted: Tromsø/Mandelasle 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Albrigo, Anna 

SE50564/2014 
Lapicum Compete For Glory 
VG.JK 2.JKK 

IKCZ83585 
Tobake Axl Rose 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO56467/13 
Snykovet's Bajas 
VG.UK 1.UKK 

RKF3502735 
Vento Libero Haar Uto Silly 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BHK R.CACIB 

NO54889/11 
Snykovet's Varg Veum 
G.AK 

NYE UTSTILLINGSRESULTATER 

Strategisk planlegging mellom Runar G. Simonsen og Tone Beate 
Hansen og hundene. Foto: Frode Bakke. 
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SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK CACIB 

NO52679/14 
Chena Av Viddashusky 
VG.JK 1.JKK 

RKF3691994 
Arctic Magic Silver Moon 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK CACIB 
BIR 

NO56468/13 
Snykovet's Bella 
VG.UK 2.UKK 

SE40636/2012 
Lapicum A New Day Has Come 
Exc.AK 2.AKK CK 4.BTK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 3.AKK CK 

SE10860/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
VG.AK 4.AKK 

SE41085/2013 
Wolfmark Knock Your Sox Off 
Exc.AK 1.AKK CK 3.BTK 

03721/08 
Carillo Starry Night 
Exc.CHK 2.CHKK CK 

SE55998/2010 
Chiliway´s Freyja 
Exc.CHK 1.CHKK CK R.CERT 2.BTK 
R.CACIB 
 
150047 
Dato: 27.06.2015 
Sted: Bodø 
Arr: Salten Brukshundklubb 
Dommer: Antonopoulos, Dimitrios 

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIR 
 
151011 
Dato: 28.06.2015 
Sted: Bodø/Nasjonal Utstilling 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Mjærum, Eivind 

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

SE21122/2013 
Ylajärvis Mt Spring 
VG.BK 1.BKK 

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

SE55998/2010 
Chiliway´s Freyja 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 
 
151008 
Dato: 04.07.2015 
Sted: Leangen 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Nathan, Keith 

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

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 

PKRV19015 
Zaltana Abercrombie And Fitch 
Exc.AK 2.AKK 
 

NO56118/12 
Gelido Vento De - Sert 
Exc.AK 1.AKK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
VG.JK 1.JKK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
VG.JK 2.JKK 

PKRV20603 
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 3.BTK 

SE27767/2013 
Bachwi Born Born To Perform 
Exc.AK 2.AKK 

NO31837/12 
Carillo Sansa 
Exc.AK 1.AKK 

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

S40004/2009 
Bedarra Kat Von D 
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 
 
150635 
Dato: 18.07.2015 
Sted: Vålerbanen 
Arr: Norsk Eurasierklubb 
Dommer: Per-Harald Nymark 

SE29053/2012  
Okami's Out Of Control  
VG.AK 2.AKK 

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

SE41824/2013  
Okami’s Qualified To Be Your Angel 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK 

NO37216/12  
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM 
 
150636 
Dato: 19.07.2015 
Sted: Vålerbanen 
Arr: Norsk Eurasierklubb 
Dommer: Elmar Sistermann 

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

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

SE41824/2013  
Okami’s Qualified To Be Your Angel 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK 

NO37216/12  
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
 
150405 
Dato: 25.07.2015 
Sted: Mosseområdet 
Arr: Moss og Omegn Hundeklubb 
Dommer: Moira Grant-Cook 

NO40502/15 
Min Kvite Russer 
VG.JK 1.JKK  

PKRV20623  
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.UK 1.UKK CK 2.BHK  
 
 
 

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

S63154/2006 
Trahimus Niklas 
Exc.VTK 1.VTKK CK R.CERT 3.BHK  

LOE2167043 
Law And Order De Nariz De Nieve 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BTK  

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

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK 
 
150411 
Dato: 01.08.2015 
Sted: Nesbyen 
Arr: Norsk Tibetansk Terrier Klubb 
Dommer: John Palmer 

NO43792/14 
Liebsol Into The Wild 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rime 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
 
150418 
Dato: 02.08.2015 
Sted: Nesbyen 
Arr: Norsk Myndeklubb 
Dommer: Leni Finne 

NO43792/14 
Libesol Into The Wild 
VG.AK 1.AKK  

NO37216/12  
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR  
 
150421 
Dato: 08.08.2015 
Sted: Leirfjord 
Arr: Ytre Helgeland Hundeklubb 
Dommer: Marianne Holmli 

SE59471/2013 
Trädgårdsvargen Ranua 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
150424 
Dato: 09.08.2015 
Sted: Leirfjord 
Arr: Mo Hundeklubb 
Dommer: Leni Finne 

SE59471/2013 
Trädgårdsvargen Ranua 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
150432 
Dato: 15.08.2015 
Sted: Mosjøen, Vefsn 
Arr: Vefsn Hundeklubb 
Dommer: Leenen, Theo 

SE59471/2013  
Trädgårdsvargen Ranua  
VG.UK 1.UKK  
 
150434 
Dato: 15.08.2015 
Sted: Drammen 
Arr: Norsk Leonberger Klubb 
Dommer: Nielsen, Eva 

NO43505/14  
Snøfrost Såga Den Vise  
Exc.JK 1.JKK  

LOE2167043  
Law And Order De Nariz De Nieve  
Exc.AK 2.AKK  
 

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
Exc.AK 1.AKK 
 
150435 
Dato: 16.08.2015 
Sted: Drammen 
Arr: Norsk Basenjiklubb 
Dommer: Selbach, Mona K. 

NO43792/14  
Libesol Into The Wild  
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK  

LOE2167043  
Law And Order De Nariz De Nieve  
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR  
 
150438 
Dato: 16.08.2015 
Sted: Mosjøen 
Arr: Rana Trekk– og Brukshundklubb 
Dommer: Karlsdotter, Nina 

NO48562/13  
T T Jay Stifler  
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR  

SE59471/2013  
Trädgårdsvargen Ranua  
VG.UK 1.UKK  
 
150447 
Dato: 22.08.2015 
Sted: Bø i Telemark 
Arr: Norsk Chow Chow Klubb 
Dommer: Kovacev, Franjo 

SE29053/2012  
Okami's Out Of Control  
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM  

NO43505/14  
Snøfrost Såga Den Vise  
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR  
 
150717 
Dato: 3.08.2015 
Sted: Bø i Telemark 
Arr: Norsk Chow Chow Klubb 
Dommer: Kraljic, Zlatko 

VDH/DCNH SH 15076  
Hightower's Freke Winter Spirit  
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR  
 
150360 
Dato: 23.08.2015 
Sted: Gjøvik 
Arr: Gjøvik Hundeklubb 
Dommer: Mjærum, Eivind 

NO56118/12  
Gelido Vento De - Sert 
Exc.AK 1.AKK  

NO56940/13  
Vikerkollen's Pl Frøken Frost  
VG.UK 1.UKK  

NO48438/09  
Vikerkollen's Rs Ia  
Exc.AK 1.AKK  
 
150462 
Dato: 29.08.2015 
Sted: Støren 
Arr: Trøndelag Selskapshundklubb 
Dommer: Shiboleth, Myrna 

NO51470/12  
Mira Estelle 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR  
 
150480 
Dato: 30.08.2015 
Sted: Støren 
Arr: Norsk Lagotto Klubb 
Dommer: Espeland, Børge 
 
 
 



60 

HUSKYBLADET 3/2015 

NO54193/14  
Fjellhundens Charlie 
Exc.JK 1.JKK 

NO48572/12 
T T Jay Stifler 
Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIR 

NO54194/14 
Fjellhundens Taiga 
Exc.JK 1.JKK 

NO40171/11 
Run Roy’s Dance For Me Vivi 
0.AK 
 
150703 
Dato: 05.09.2015 
Sted: Lillestrøm 
Arr: Norsk Siberian Husky Klubb 
Dommer: Grønås, Karsten 

uregw-0001 
Nay-La-Chee S Snowy Owl 
Nr. 1 – BIR valp 

NO33813/15 
Dakota 
Nr. 2 

NO50292/14 
Huskyville's Whisky Oban 
Exc.JK 2.JKK 

NO46950/14 
Gråbeintunets Kiro 
Exc.JK 4.JKK 

RKF4065360 
Efrat Of Siberian Country  
Exc.JK 3.JKK 

NO40504/15 
Bajaz  
Exc.JK 1.JKK 

SE11039/2015 
Shejrix Expecto Patronum  
VG.JK 

NO57043/13 
Vikerkollen's Mas Togo  
Exc.UK 1.UKK 

NO53153/12 
Loke Av Vargevass  
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO54188/12 
Gråbeintunets Leon 
VG.AK 

RKF3630386 
Konek-Gorbunok Of Siberian Country  
VG.AK 

NO41772/12 
Vikerkollen's Dji Leon  
Exc.AK 2.AKK CK 3.BHK 

NO55025/09 
Carillo Speedy Blue  
Exc.AK 3.AKK 

RKF2484966 
Husky Haven Non Stop Dance  
VG.AK 

NO49066/12 
Æsulv's Id-Odin  
VG.AK 

NO51606/10 
Ajax  
VG.AK 

RKF3502735 
CH RUS,CZ Vento Libero Haar Uto Silly  
VG.AK 

RKF3166559 
Husky Haven G-Havaiian Rum  
Exc.AK 4.AKK 

KCSBH46001 
Forstal's Tingenek  
Exc.BK 1.BKK CK R-CERT 2.BHK – BIM 
brukshund 

S64164/2005 
SE(POLAR)CH SE UCH Ylajärvis Varg-
tass  
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BHK 

RKF2638005 
CH. RUSSIA Trillium Blue Most Want-
ed In Russia  
Exc.CHK 3.CHKK 

RKF3940466 
RUSSIAN CHAMPION Asti Dog Haus 
One A Million  
VG.CHK 4.CHKK 

DK07380/2013 
N DK UCH NV-14 NORDV-14 Special 
Effect Jarjar Binks  
Exc.CHK 2.CHKK 

NO46952/14 
Gråbeintunets Tikaani  
KIP 

NO44964/14 
Piperbakkens Alnitak Ceti  
Exc.JK 1.JKK 

NO44963/14 
Piperbakkens Alnitak Umi  
KIP 

NO44420/14 
Vikerkollen's It Zita  
KIP 

NO56940/13 
Vikerkollen's Pl Frøken Frost  
VG.UK 3.UKK 

RKF4142713 
Husky Haven Miss Galaxy  
Exc.UK 2.UKK 

NO57047/13 
Vikerkollen's Mas Enna  
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 

NO50414/12 
Laika Av Vargevass  
VG.AK 3.AKK 

RKF3572295 
Husky Haven Galactic Fantasy  
VG.AK 

NO48438/09 
Vikerkollen's Rs Ia  
VG.AK 4.AKK 

NO56941/13 
Vikerkollen's Pl Lille Rim  
VG.AK 

NO58324/12 
Vikerkollen's Cb Corvina  
VG.AK 2.AKK 

NO49913/09 
Bella  
Exc.AK 1.AKK 

07098/08 
N TCH Gillian  
Exc.BK 1.BKK CK R-CERT 2.BTK – BIR 
brukshund 

NO37911/12 
Jana  
S.BK 

SE32148/2013 
Svartedalens Husky Minto  
Exc.BK 2.BKK 

RKF3630390 
RUSSIAN CHAMPION Kalinka-Malinka 
Of Siberian Country  
VG.CHK 3.CHKK 

SE63287/2010 
SE UCH Fenrisulven Gnå  
Exc.CHK 2.CHKK 

SE14192/2010 
SE UCH Isdimma Blitzen  
Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BTK 
 
150546 
Dato: 12.09.2015 
Sted: Steinkjer 
Arr: Steinkjer Hundeklubb 
Dommer: Holmli, Marianne 
 
NO48562/13 
T T Jay Stifler 
Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIR 
 
150562 
Dato: 19.09.2015 
Sted: Sortland 
Arr: Sortland Hundeklubb 
Dommer: Deutscher, Erwin 

IKCZ83585 
Tobake Axl Rose 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 3.BHK 

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK 

SE23282/2010 
Wolfmark So Far So Good 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.JK 1.JKK 

SE41085/2013 
Wolfmark Knock Your Sox Off 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 

NO54895/11 
Snykovet's Vega 
VG.AK 2.AKK 
 
150564 
Dato: 20.09.2015 
Sted: Sortland 
Arr: Bjerkvik Hundeklubb 
Dommer: Vondrous, Otakar 

IKCZ83585 
Tobake Axl Rose 
Exc.JK 1.JKK 

SE23282/2010 
Wolfmark So Far So Good 
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK 

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.JK 1.JKK 

SE41085/2013 
Wolfmark Knock Your Sox Off 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
151009 
Dato: 26.09.2015 
Sted: Rogaland, Orre 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Ulltveit-Moe, Annika 

NO49482/14 
Libesol Why So Serious 
Exc.JK 2.JKK 

NO31781/15 
Snøfrost Glitrende Kongle 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO31780/15 
Snøfrost Stemingsfulle Gran 
Exc.JK 3.JKK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.JK 2.JKK 

SE29055/2012 
Okami's Once Upon A Time 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BTK CACIB 
BIR 
 

Barn og hund på Høstsamlingen. Foto: Tim Kroeze. 
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151012 
Dato: 03.10.2015 
Sted: Harstad 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Nymann, Gunnar 

IKCZ83585 
Tobake Axl Rose 
Exc.JK 1.JKK 

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM 

SE41085/2013 
Wolfmark Knock Your Sox Off 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BTK 

SE10860/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BTK 

SE55998/2010 
Chiliway´s Freyja 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
150673 
Dato: 10.10.2015 
Sted: Orkdal Tråvpark, Fannrem 
Arr: Norsk Polarhundklubb, Midt-
Norge 
Dommer: Lundström, Boo 

NO44956/14 
Piperbakkens Alnitak Acrux 
VG.JK 1.JKK 

SE16792/2014 
Small Detail's Ragnar Lothbrook 
Exc.UK 1.UKK 

NO38942/14 
Tarko 
Exc.UK 2.UKK 

NO50919/10 
Sarek 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK 

09937/07 
Birk 
Exc.VTK 1.VTKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO31272/14 
Gelido Vento Frontier 
VG.UK 1.UKK 

NO51470/12 
Mira Estelle 
VG.AK 1.AKK 

NO34333/13 
Abira True Beauty 
VG.BK 1.BKK 
 
151010 
Dato: 17.10.2015 
Sted: Vikingskipet, Hamar 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Sandberg, Gunilla 

NO32748/15 
General Gucci Odin 
G.JK 

SE26836/2015 
Arctic Power X-bow Lapicum 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

SE54693/2014 
Ninihill's Devil In Disguise 
Exc.JK 3.JKK 

NO46950/14 
Gråbeintunets Kiro 
VG.JK 4.JKK 

SE50562/2014 
Lapicum Chasing The Wind 
VG.JK 
 
 

NO49482/14 
Libesol Why So Serious 
G.JK 

PKRV21736 
Takuna Aloki 
Exc.JK 2.JKK 

SE15190/2015 
Tristan Of Inner Vision 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BHK R.CACIB 

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

NO48562/13 
T T Jay Stifler 
Exc.AK 2.AKK CK 

NO51606/10 
Ajax 
G.AK 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
Exc.AK 1.AKK CK 4.BHK 

NO54188/12 
Gråbeintunets Leon 
Exc.AK 

SE41819/2013 
Okami's Quit Is Not A Option 
Exc.AK 4.AKK 

KCSBH46001 
Forstal's Tingenek 
VG.BK 3.BKK 

SE21122/2013 
Ylajärvis Mt Spring 
Exc.BK 1.BKK CK R.CERT 2.BHK CACIB 

S61994/2008 
Aslakkgårdens Mysiga Midas 
Exc.BK 2.BKK CK 

S64164/2005 
Ylajärvis Vargtass 
Exc.VTK 1.VTKK 

S63154/2006 
Trahimus Niklas 
Exc.VTK 2.VTKK 

NO44964/14 
Piperbakkens Alnitak Ceti 
Exc.JK 2.JKK CK 

Se46859/2014 
Rösebäckens Cordova 
VG.JK 

SE50561/2014 
Lapicum Cold Winter Tale 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BTK 

NO44962/14 
Piperbakkens Alnitak Stjerne 
G.JK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.JK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.JK 4.JKK 

NO56116/14 
Gelido Vento Halloween Kiss 
Exc.JK 3.JKK CK 

NO44420/14 
Vikerkollen's It Zita 
Exc.UK 1.UKK 

IS19639/14 
Midnætur A Little Fall Of Rain 
VG.UK 
 

Se46178/2010 
Pal-of-mine Bubbelicious 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

Se21290/2014 
Havasfalka Zora 
Exc.AK 2.AKK CK 4.BTK 

NO43792/14 
Libesol Into The Wild 
Exc.AK 

SE41823/2013 
Okami's Quest For The Arctic Sun 
Exc.AK 3.AKK CK 

NO44921/12 
Libesol Black Swan 
S.AK 

SE53465/2011 
Lorendale Fantastic Chanel 
Exc.AK 4.AKK CK 

Se32150/2013 
Svartedalen Husky Tanana 
G.BK 

07098/08 
Gillian 
Exc.BK 1.BKK 

NO46073/13 
Constanze 
VG.BK 2.BKK 

SE55998/2010 
Chiliway´s Freyja 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 

SE29055/2012 
Okami's Once Upon A Time 
Exc.CHK 3.CHKK CK 

SE29370/2011 
Aslakkgårdens Frosta Frostros 
Exc.CHK 2.CHKK CK 
 
150610 
Dato: 07.11.2015 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Miniatyrhund Klubb 
Dommer: Kärkäs, Leila 

NO49482/14 
Libesol Why So Serious 
Exc.JK 1.JKK 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
VG.UK 2.UKK 

SE15190/2015 
Tristan Of Inner Vision 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIM 

UKU0188171 
Siberian Paradise Inbard Forester 
Exc.AK 1.AKK 

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

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.JK 2.JKK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK 

SE41823/2013 
Okami's Quest For The Arctic Sun 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 3.BTK 

SE21290/2014 
Havasfalka Zora 
Exc.AK 3.AKK 

SE46178/2010 
Pal-of-mine Bubbelicious 
Exc.AK 2.AKK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
 
150612 
Dato: 08.11.2015 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Miniatyrhund klubb 
Dommer: Pehar, Tino 

NO49482/14  
Libesol Why So Serious 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BHK  

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

SE15190/2015 
Tristan Of Inner Vision 
Exc.UK 2.UKK 

UKU0188171  
Siberian Paradise Inbard Forester 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK  

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

SE17696/2015  
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK  

NO49483/14  
Libesol Letæs Do It Negiinu Style 
VG.JK 2.JKK 

SE21290/2014  
Havasfalka Zora 
Exc.AK 3.AKK 

SE46178/2010  
Pal-of-mine Bubbelicious 
Exc.AK 2.AKK 

SE41823/2013  
Okami's Quest For The Arctic Sun  
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM  

Utstillingstrening på Høstsamlingen. Foto: Stine Oppegaard. 
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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 og Veronica Strand på vei til mål på NSHKs Høstsamling på Satalsåtten, Ål i Hallingdal. Foto: Stine Oppegaard. 

Elisa Kroeze. Foto: Tim og Mariska Kroeze. 
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Marianne og Lasse Larsen 

Austadveien 325 

3748 Siljan 

Mobil: 47301422 

toyalarsen@hotmail.com 
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Ansvarlig redaktør: Trond Lereng 
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: 600 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: Ronny Lindkvist. 

Baksidebilde: Mari Aronsen. Foto: Eivind Hunstad. 

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 
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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 ingritomter@gmail.com 
Mariann Pedersen Høidahl, Røysvegen 16, 1409 Skotbu 995 70 860 mariannhoidahl@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: 3/2015 - ÅRGANG 39 

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



Eier: Marianne Larsen. Foto og strikk: Lina 
Stabbetop 

Ingrid Helen i fin genser. Foto: 
Monica Alterskjær Sundset. 

Trude Holhjem Johansen med sin 
genser strikket av Lina Stabbetorp. 

Fra venstre: jakke fra Svalbard, tovet og 
applikert, ikke strikket (Fruene), bukse av 
Ellen Fenness, blågrønn og rød genser 
maskin strikket av Ellen Fenness, grønn 
genser strikket av Elisabeth Edland, ull og 
silke. Eier og fotograf: Johanne Sundby. 

Jonny Mikalsen tatt bilde av Silje Mari 
Eriksen i hennes Snykovet-genser. 

Monica Alterskjær Sundset i 
hjemmestrikket genser. 

Rune Sundset i hjemme-
strikket genser. Foto: 
Monica Alterskjær Sundset. 

Mari Skår pynter hundegården med varm 
genser. 

Bidrag fra Renate Kristiansen. 

Luekolleksjon strikket av Lina Stabbetorp. 
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Rosa genser fra Lena Sparbo Vanvik. 

ET LITE UTVALG AV MEDLEMMERS KREATIVITET OG STRIKKEGLEDE. NESTE TEMA BLIR: INNREDNING AV HUNDEBILDER. SEND INN BILDER! 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Foto: Eivind Hunstad. 
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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.  

Trening av hunder 
Hundeløypen starter ved hytta med muligheter til å kjøre 
lengre distanser. Terrenget krever lite snø, og forholdene er 
som regel bra i begynnelsen av desember. Det blir anled-
ning til mye distanse og passeringstrening. 
 
Sosial treningssamling  
Merk at dette er en treningssamling med sosialt samvær for 
de som ønsker å trene hundene sine på snø, primært for 
klubbens egne medlemmer. Det arrangeres ingen løp eller 
annen organisert aktivitet utover det hver enkelt selv bidrar 
med. Løypene kjøres opp av lokale hundekjørere og deres 
spann, og enhver er ansvarlig for egen sikkerhet. Ta med 
utstyr som er nødvendig for kortere eller lengre turer i fjel-
let. Ta kontakt hvis du er usikker på hva som er nødvendig 
utstyr. 
 
Fellesmåltider 
Vi legger opp til felles middager og samvær. Ta med ingre-
dienser til. 
En felles kjøttsuppe fredag kveld (poteter, kjøtt, pølser, løk, 
gulrøtter, bagetter etc.) 
Pastagryte og salat lørdag kveld (kjøttdeig, div pasta, ost, 
grønnsaker, sauser etc.)  
 
Det lages også én vegetarvariant begge dagene. 
 
Mat utover dette besørger den enkelte selv. De som ikke 
ønsker fellesmåltid, må lage egen middag etter at fellesmid-
dag er laget, ellers blir det kjøkkenkaos. 
 
Vis hensyn 
Konsumet av alkohol og støy etter kl. 23.00 må stå i for-
hold til det faktum at man deler hytta med 30 andre og at 
det ofte er mange barn tilstede. Les igjennom og følg Ret-
ningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs 
samlinger tilstede på disse samlingene. Alle tar med seg sitt 

Vi gjentar tidligere års suksess og har leid Syningen med 30 sengeplasser for helgen 4.-6. desember 2015. Nyde-
lig beliggenhet på 900 m.o.h. og fantastisk panoramautsikt. Det er kjørevei helt frem og plass til oppstalling av 
hunder. Antall sengeplasser begrenser antall deltagere, så etter 30 påmeldinger lager vi venteliste. Vi håper på en 
flott helg med nye og gamle venner fra Huskymiljøet til det noen mener er årets beste samling. 

tomgods og søppel når de reiser søndag. Husk å ta med 
sovepose eller sengetøy. 
 
Påmelding og betaling 
Bindende påmelding til kronsdal@hotmail.com innen 
15.11.15. Det koster kr 440,- pr person for hele helgen, 
inklusive sluttrenhold (barn under 16 år betaler 1/2 pris, 
og barn som ikke trenger egen seng går gratis). Det er plass 
til et begrenset antall bobiler/campingvogner, som koster 
kr 100 pr bil inkl strøm pr døgn. Om det fortsatt er plasser 
ledig etter påmeldingsfristen kan også ikke-medlemmer 
melde seg på til en pris av kr 540 pr person. Beløpet beta-
les inn til klubbkontoen 0530 23 47060 innen 15.11.15. 
Dersom arrangementet blir avlyst pga manglende snø, vil 
alle få refundert utgiftene minus et evt avbestillingsgebyr. 
 
Kun plass til 30 deltagere 
Etter fjorårets rekorddeltagelse har vi innsett at vi av hen-
syn til både sikkerhet og brannforskrifter må sette en be-
grensning ved 30 deltagere, dvs at de første 30 som be-
taler får plass. Påmeldingen er ikke endelig før betaling er 
mottatt. Førstemann til mølla prinsippet gjelder i utgangs-
punktet, men de som ikke har betalt innen fristen, eller 
etter 30 påmeldinger stiller sist i køen. 
 
Veibeskrivelse 
Følg Riksvei 7 til Torpo (ligger mellom Gol og Ål). Følg 
skilting til Lien, forbi Lien Landbrukshøgskule, følg veien 
til enden, skiltet Volelia (ikke Finnesgarden). Vi trenger 
ikke betale bompenger. Det er bratte svingete veier opp til 
hytta. 
 
NB Følg veibeskrivelsen. GPS kan fort føre dere ut på 
ubrukelige og livsfarlige sommerveier. 
 
Velkommen! 
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